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A pesquisa em Educação Matemática ganha sua relevância para a prática ou para as 

futuras pesquisas por seu poder de nos fazer parar e pensar. Ela nos equipa não com 

resultados que nós podemos aplicar, mas, mais do que isso, nos equipa com 

ferramentas para pensar sobre nosso trabalho. Ela fornece conceitos e técnicas, não 

receitas. (KILPATRICK, 1996, p. 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

ACHEGAUA SALAZAR, Gabriela de Araújo. A pesquisa acadêmica sobre o professor que 

ensina Matemática no Estado de Goiás no período de 2001 a 2012. Dissertação – Programa 

de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Goiânia, 2016. 

 

Este estudo analisa a produção acadêmica realizada no período de 2001 a 2012 nos programas 

de Pós-Graduação das áreas de Educação e de Ensino de Goiás sobre o professor que ensina 

matemática. O principal objetivo foi analisar e compreender, a partir de uma perspectiva 

teórico-metodológica, a produção acadêmica sobre o professor que ensina matemática, para 

responder a seguinte questão de pesquisa: As pesquisas que têm como tema o professor que 

ensina matemática apresentam incoêrencias de cunho teórico-metodológico? Utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica do tipo meta-análise como metodologia. O referencial teórico é pautado 

na teoria da atividade de Leontiev, que possui bases teóricas-metodológicas pautadas no 

pensamento marxista. Tomou-se como principal concepção de pesquisa aquela apresentada 

por Vigotski, que ressalta a importância de considerar a historicidade do fenômeno para se 

explicar as relações existentes que formam o todo, ao investigar os fenômenos humanos. Fez-

se necessária a compreensão da evolução da pesquisa em Ciências Humanas (ALVES-

MAZZOTTI; GEWAMDSZNADJDER, 1998; LAVILLE; DIONNE, 1999) e em Educação 

(GATTI, 2002) para que se pudesse compreender a pesquisa em Educação Matemática no 

Brasil (FIORENTINI, 1994; FIORENTINI; LORENZATO, 2009). Os problemas encontrados 

na pesquisa em Educação foram tratados com base em Gatti (1983, 2002), Gouveia (1971), 

Souza, Magalhães e Silveira (2014), seguido dos problemas na produção em Educação 

Matemática (BICUDO, 1993; BICUDO; PAULO, 2011; FIORENTINI; LORENZATO, 

2009). Foram fichados 20 trabalhos que de alguma forma estudaram o professor que ensina 

matemática, porém, foram analisados apenas aqueles apresentavam o professor como sujeito 

da pesquisa. Estabeleceu-se como categorias de análise Coerência entre problema e 

problemática, Coerência teórico-metodológica e Coerência entre problema, referencial teórico 

e metodologia, em que se analisou 8 trabalhos realizados nos programas de pós-graduação já 

citados. Como principais conclusões, observou-se que a maioria dos trabalhos acadêmicos que 

tem como foco de análise o professor que ensina matemática apresenta coerência teórico-

metodológica. 

 

Palavras-chave: Atividade de pesquisa. Coerência. Referencial Teórico. Metodologia. 
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ABSTRACT 

 

ACHEGAUA SALAZAR, Gabriela de Araújo. The academic research about the teacher who 

teaches mathematics in the state of Goiás in 2001 – 2012 periods. Masters Dissertation - 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, Goiânia, 2016. 

 

This paper is a analysis about the academic research done in 2001 – 2012 periods in the 

postgraduate programs in Education and Education in Science and Mathematics on the 

teacher who teaches mathematics. The main goal of this paper was analyze and understand the 

academic literature on the teacher who teaches mathematics from a theoretical and 

methodological perspective to answer the following research question: Research has as 

subject to the teacher teaching math presented incoherence of cleat theoretical-

methodological? It was used the meta-analysis like a kind of bibliographyc research like 

methodology. The theoretical framework is grounded in the activity’s theory of Leontiev 

which has theoretical and methodological bases grounded in Marxist thought. The main 

conception of research to investigate human phenomena was based on Vigotski who 

emphasizes the importance of considering the historicity of the phenomenon to explain the 

relationships that make up the whole. It was necessary to understand the evolution of research 

in Humanities (ALVES-MAZZOTTI; GEWAMDSZNADJDER, 1998; LAVILLE; DIONNE, 

1999) and consequently in Education (GATTI, 2002) to understand the research in 

Mathematics Education in Brazil (FIORENTINI, 1994; FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

The problems encountered in educational research were treated based on Gatti (1983, 2002), 

Gouveia (1971), Souza, Magalhães and Silveira (2014) followed by the problems in 

Mathematics Education production (BICUDO, 1993; BICUDO; PAULO, 2011; 

FIORENTINI; LORENZATO, 2009). It was recorded  20 papers that studied the teacher who 

teaches mathematics, however, only those who presented the teacher as the subject of the 

research were analyzed. It was established as categories of analysis Coherence between 

problem and problematic, Theoretical-methodological Coherence and Coherence between 

problem, theoretical referential and methodology, in which 8 papers were analyzed in the 

postgraduate programs already mentioned. The main conclusions was that the majority of the 

academic works that has as focus of analysis the teacher who teaches mathematics presents 

theoretical and methodological.  

 

Keys words: Research Activity. Consistent. Theoretical Framework. Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Matemática atualmente é, segundo Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 9), 

uma área do conhecimento reconhecida mundialmente e que possui seu próprio objeto de 

estudo, que, apesar de ainda se encontrar em construção, “[...] envolve as múltiplas relações e 

determinações entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático em um contexto 

sociocultural específico.”  

Sabemos por Fiorentini (1994) que as primeiras pesquisas em Educação Matemática, 

realizadas no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, dedicavam-se aos aspectos metodológicos 

do ensino; e as pesquisas stricto sensu
1
, feitas antes da década de 1950, focaram no 

desempenho das crianças, envolvendo os conhecimentos matemáticos. Dentre esses estudos, 

podemos citar os de Alfredina de Paiva e Souza (1936, 1938)
2
 e de Irene Lustosa (1945)

3
. Já 

nas décadas de 1950 e 1960 a preocupação dos matemáticos e professores de matemática foi 

com o engajamento no Movimento da Matemática moderna, que buscava reformulação e 

modernização do currículo escolar na escola primária e secundária.  

Para Fiorentini (1994), a produção de pesquisas com foco no ensino/aprendizagem da 

área foi pequena, a exemplo de Kunz (1957)
4
, Sirangelo (1961)

5
 e Weil (1957)

6
, além das que 

se dedicavam ao ensino/aprendizagem de aritmética (AZANHA, 1961
7
; AZANHA et al, 

1962
8
). Na década de 1970, os estudos passaram  a ser realizados preponderantemente nas 

                                                 
1
 Fiorentini (1994) adota em sua tese a pesquisa em sentido estrito (stricto sensu). O autor fez sua opção apoiado 

nos indicadores para um processo efetivo de pesquisa definidos no IV Encontro Nacional de Educação 

Matemática que dizia: “Pesquisar significa perquirir, de modo sistemático e rigoroso, o perguntado ou um 

problema específico, ou seja, é fundamental para a pesquisa a existência de uma pergunta ou de um problema. 

Esse modo de pesquisar, além de exigir do pesquisador organização dos processos metodológicos, depende e 

varia de acordo com a natureza da pergunta ou do problema e sobretudo da concepção de ciência, de educação e 

de mundo do pesquisador” (IV ENEM, 1992, apud FIORENTINI, 1994, p. 28). D. 
2
 PAIVA E SOUZA; A. Pesquisa 1: O ensino da matemática no curós primário: adição e subtração. Arquivos do 

Intituo de Educação, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 181-222, jun. 1936. Pesquisa 2: A pesquisa em educação: 

operações aritméticas fundamentais. Rio de Janeiro, Departamento de Educação, RJ, Relatório Interno de 

Pesquisa, 1938, 50p. 
3
 LUSTOSA, I. A criança de 7 anos através de testes mentais aplicados em Belo Horizonte. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, INEP, v. 3, n. 8, p. 157-175, fev. 1945. 
4
 KUNZ, E. R. A matemática na indústria, no comércio, na agricultura e em outros setores da atividade humana. 

Anais II C.B.E.M. Porto Alegre:[s. n.]. 1957. p. 206-2012 
5
 SINGARELO, A. Pesquisa sobre a matemática relativa ao vestuário. RBEP, v. 35, p. 130-140, 1961 

6
 WEIL, P. Fundamentos experimentais para uma didática psicológica. Anais II C.B.E.M. Porto Alegre:[s. n.]. 

1957. P. 494-538. 
7
 AZANHA, J. M. P.  O rendimento na solução de problemas aritméticos na escola primária. CRPESP, São 

Paulo, v. 4, n. 4, p. 127-153, dez 1961. 
8
 AZANHA, J. M. P. et al. Estudo experimental sobre os efeitos de alteração na forma de apresentação de 

problemas aritméticos. Revista e Planejamento, São Paulo, v. 5, n. 5, p. 188-210, jun 1962. 
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universidades, particularmente dos programas de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, 

devido a implementação da Pós-Graduação no país. 

O professor Dr. Dario Fiorentini e o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de 

Professores que Ensinam Matemática (GEPFPM) têm dado contribuições significativas à 

pesquisa sobre o Professor que Ensina Matemática (PEM), um trabalho significativo em que o 

autor e o GEPFPM fazem um levantamento bibliográfico das pesquisas produzidas no Brasil 

sobre o ensino de matemática, com o intuito de contribuir para futuras pesquisas, mostrando 

as principais tendências temáticas e metodológicas na área.  

Conforme Fiorentini (1994), das 204 pesquisas realizadas (e analisadas) no período de 

1970 a 1980, poucas tinham como foco o professor que ensina matemática e se dedicavam: ao 

estudo do fazer pedagógico do professor de matemática, da percepção que o professor tem 

sobre as dificuldades do aluno, das competências técnicas do professor de matemática e da 

formação do PEM, tanto formação inicial como formação continuada. Em sua análise, ele 

conclui que, antes da década de 1970, o foco das pesquisas estava em reformular e modernizar 

o conteúdo, mas esse quadro se modifica passando a ter como centro o professor e o modo 

como este ensinava, além de outros fatores. 

Dessa maneira, constatamos que as primeiras pesquisas em Educação Matemática no 

Brasil, em sua maioria, não tinham o professor que ensina matemática como objeto de estudo, 

pois se dedicavam aos aspectos metodológicos do ensino, ao desempenho das crianças, à 

reformulação do currículo dentre outros assuntos. Contudo, Fiorentini (2002) afirma que os 

professores em geral são considerados pela sociedade como os principais responsáveis da 

formação global do sujeito. Acreditamos, assim como Rigon, Asbahr e Moretti (2010), que o 

papel do professor é o de organizador do ensino, para que os conhecimentos elaborados 

historicamente pela humanidade possam ser apropriados pelos alunos. Porém, ao organizar o 

ensino, o docente deve estar ciente de que, como afirma Freire (1996), ao lecionar, ele não irá 

transmitir conhecimento, pois ensinar requer a criação de possibilidades para a produção ou 

construção do saber.  

Concordamos com Freire (1996) quando este afirma que o professor intervém no 

mundo como este saber é passado, reproduzindo ou desmascarando a ideologia dominante. 

Dessa forma, se faz necessário pesquisar sobre o professor que ensina matemática para que 

sua formação e atuação possam ser modificadas por meio das contribuições sobre esse tema, 

para que as práticas hegemônicas não permaneçam. A essa observação soma-se as 

considerações de Ferreira (2003), que explica que, até o fim da década de 1980, a produção 

sobre este professor especificamente era escassa. Somente a partir dos últimos anos da década 
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de 1980, a produção sobre o professor que ensina matemática e principalmente sobre sua 

formação, ganhou atenção dos pesquisadores. E acrescenta-se ainda que anteriormente ao ano 

de 2003 “[...] a atenção dos pesquisadores nos últimos 25 anos se volta para as cognições dos 

professores acerca de sua própria formação. Essas pesquisas, a princípio muito tímidas e 

dispersas, ganharam espaço no início da década de 1990” (FERREIRA, 2003, p. 29). 

Como somente na década de 1980 tais pesquisas começam a ser produzidas, 

constatamos que, para entender o que vem sendo feito nessa área, seria preciso um 

levantamento sobre tal produção, principalmente devido a crescente ampliação dos estudos 

relacionados a este profissional a partir principalmente dos anos 2000.  Conforme coloca 

André (2011), de 2000 a 2007, a temática formação inicial do professor que ensina 

matemática tem ficado de lado, dando-se mais ênfase no professor.  

Considerando o exposto, discutimos alguns aspectos sobre a pesquisa em Educação 

Matemática, apresentados por Kilpatrick (1996), como a relevância, a validade e a 

originalidade. Para contribuir com tais discussões, nos foi apresentado o projeto, que daqui 

para frente denominaremos de Projeto Universal, intitulado “Mapeamento e estado da arte da 

pesquisa brasileira sobre o professor que ensina matemática”
9
. Coordenado pelo professor Dr. 

Dario Fiorentini, o referido tem como intuito mapear, descrever, sistematizar as pesquisas 

brasileiras produzidas no âmbito dos programas de Pós-Graduação stricto sensu das áreas de 

Educação e Ensino, tendo como foco o professor que ensina matemática. 

O projeto foi pensado pelo GEPFPM, um grupo interinstitucional com sede na 

Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (FE/Unicamp). O grupo tem a tradição 

de realizar mapeamentos, estado da arte e meta-análises da pesquisa em da Educação 

Matemática, sobretudo em relação à formação de professores que ensinam matemática. 

Apropriando-se da pesquisa de doutorado do coordenador (FIORENTINI, 1994), o grupo vem 

realizando estudos nessa modalidade de pesquisa. As diferentes atuações dos pesquisadores 

levaram-lhes a refletir sobre a necessidade de uma melhor caracterização ou definição do 

objeto ou foco da investigação, para melhoria dos processos de análise e avaliação de 

pesquisas desse campo.  

                                                 
9
 Projeto financiado pelo CNPq por meio do Edital MCTI/CNPq nº 014/2014, com duração 

de 4 anos e que prevê a publicação de um e-book, com cerca de 2.000 páginas, o qual 

conterá, além dos artigos relativos aos mapeamentos regionais, o fichamento de cada 

trabalho do corpus do mapeamento; publicação de um livro impresso que contenha os 

estudos descritivos do estado da arte de temáticas e problemáticas específica do campo da 

pesquisa sobre o professor que ensina matemática. Além disso, serão publicados artigos dos 

resultados dessas pesquisas em periódicos nacionais e internacionais da área de Educação.  
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Tais reflexões instigaram o grupo a organizar dois fóruns, intitulados “Parâmetros 

Balizadores das Pesquisas em Educação Matemática no Brasil”
10

, que agregaram diferentes 

pesquisadores da área. Segundo os integrantes do grupo, na plenária final do II Fórum, surgiu 

a ideia de elaborar um projeto de pesquisa, em âmbito nacional, com vistas a retomar o 

mapeamento e os estudos descritivos das pesquisas brasileiras sobre o professor que ensina 

matemática e sua formação, especialmente aqueles desenvolvidos por Fiorentini et al (2002). 

Posteriormente, chegou-se ao consenso de que, devido ao aumento significativo de trabalhos 

de pesquisa que se autodenominam pesquisas sobre formação de professores que ensinam 

matemática, a tarefa de mapear essa produção e de descrevê-la ou analisá-la não poderia ser 

realizada por um único grupo.  

Dessa forma, o GEPFPM tomou para si a responsabilidade de coordenação do Projeto 

Universal, compondo a equipe com pesquisadores de diferentes regiões do país que se 

dispuseram a colaborar na tarefa de mapear e descrever os estudos que se autodenominam 

“pesquisas sobre  professor que ensina matemática”. A modalidade de pesquisa empregada no 

Projeto Universal foi a do estado da arte, que compreende pesquisas que “[...] procuram 

inventariar, sistematizar e avaliar a produção científica numa determinara área de 

conhecimento” (FIORENTINI, 1994, p. 32). Contudo, em se tratando da análise de pesquisas 

ou conhecimentos produzidos num determinado campo científico, André (2002) nomeia essa 

modalidade de pesquisa de estado do conhecimento. Ambas denominações foram 

consideradas adequadas para o Projeto Universal, que, na primeira fase da pesquisa, realizou 

o fichamento e o mapeamento das pesquisas acadêmicas brasileiras que têm como foco 

(principal ou secundário) de estudo, o professor que ensina matemática (PEM). Para esse 

mapeamento, foram tomados por base os resumos dos trabalhos e, sempre que necessário, 

algumas informações pontuais das dissertações de mestrado e teses de doutorado, obtidas 

mediante leitura seletiva das partes dos trabalhos que compõem o corpus.  

Embora os estudos do estado da arte trabalhem geralmente com grande quantidade de 

pesquisas – e por isso, às vezes, se limitam apenas às informações presentes nos resumos das 

investigações – no Projeto Universal, as informações complementares foram obtidas 

                                                 
10

 O primeiro foi realizado em 2011 na Unesp/Rio Claro com os objetivos de promover uma reflexão crítica 

sobre os pilares da pesquisa no Brasil, ressaltando os seus entraves, possibilidades e limitações em distintas 

perspectivas – epistemológica, histórica, sócio-cultural, econômica e acadêmica e subsidiar a produção de uma 

publicação conjunta e compartilhada com diferentes pesquisadores sobre a temática do Evento. O segundo na 

FE/Unicamp em 2013 com o objetivo de discutir e apresentar propostas de enfrentamento dos diferentes 

problemas e desafios da pesquisa em Educação Matemática Brasileira. Informações retiradas de: 

<https://agenda.galoa.com.br/evento/ii-forum-discussao-parametros-balizadores-da-pesquisa-no-brasil> Acesso 

em: 24 nov. 2016 



17 

 

acessando as próprias dissertações ou teses. Assim, por vezes, o trabalho realizado pode ter se 

aproximado da modalidade de estudo meta-analítico. 

O Projeto Universal foi organizado em duas fases distintas, sendo a primeira relativa 

ao processo de mapeamento das pesquisas brasileiras traduzidas em dissertações e teses, 

defendidas no período de 2001 a 2012 em programas stricto sensu de Pós-Graduação das 

áreas de Educação e de Ensino, e que têm como foco o professor que ensina matemática. Esse 

mapeamento se deu mediante identificação, fichamento e categorização de pesquisas 

realizadas em cinco regiões do Brasil: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. A região 

sudeste, por sua expressiva quantidade de pesquisas, foi dividida da seguinte forma: Minas 

Gerais, Rio de Janeiro/Espírito Santo e São Paulo.  

Considerando que em todas as regiões do Brasil há programas que produzem trabalhos 

dessa natureza, foram compostas equipes em cada região, que mapearam todos os programas 

de Pós-Graduação, em funcionamento no período de 2001 a 2012, que possuem alguma 

produção acerca do estudo do professor que ensina matemática, sobretudo de seu processo 

formativo. Esse levantamento foi feito a partir de duas bases de informações (Banco de Teses 

disponibilizado pelo Portal da Capes e sites dos programas de Pós-Graduação stricto sensu de 

cada região). Para realizar a busca, a expressão “professor matemática” foi inserida no campo 

“assunto” do banco de teses da Capes. Em seguida, as equipes preencheram uma ficha-resumo 

(Anexo A) para cada trabalho, cuja elaboração se deu por meio de discussões de 

pesquisadores do Projeto Universal, levando em consideração o material encontrado e alguns 

pontos essenciais como: (1) identificação do trabalho; (2) processo investigativo 

(problema/questões de pesquisa, objetivos, bases teóricas, metodologia de coleta e análise de 

dados, e principais resultados); (3) foco do estudo (processos e práticas de formação ou 

desenvolvimento profissional do professor que ensina matemática; aspectos relacionados ao 

trabalho ou à (história de) vida do professor; aspectos relacionados à caracterização do 

professor (identidade, saberes, competências, concepções, crenças, gênero etc.)); (4) aspectos 

relacionados às instituições e aos programas de formação do professor que ensina matemática.  

A segunda fase consistiu na realização de estudos descritivos e analíticos de temáticas 

e problemáticas específicas do corpus, resultante do mapeamento produzido durante a 

primeira fase. 

Sabemos também da existência do trabalho de Brzezinski (2014), que elaborou um 

estado do conhecimento sobre a produção acadêmica acerca da formação de profissionais da 

educação, no período de 2003 a 2010, em programas de Pós-graduação em Educação 

credenciados na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
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na Sócios Institucionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(Anped).  Dos 858 trabalhos analisados no período indicado, apenas 2 trabalhos consideraram 

a formação inicial na licenciatura em matemática. Dessa maneira, ressaltamos que, no recorte 

do estudo coordenado pelo professor Dr. Dario Fiorentini, foi priorizado os professores que 

ensinam matemática. Sendo assim, inseridos no Projeto Universal, começamos um 

levantamento bibliográfico sobre pesquisas com foco no professor que ensina matemática no 

banco de dados da CAPES
11

. Porém percebemos que esse banco de dados disponibiliza as 

pesquisas a partir do ano de 2013, período que não se insere naquele em que o Projeto 

Universal se propôs a analisar. Como, nos interessava o período de 2001 a 2012, realizamos a 

coleta de dados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
12

, que nos 

permitiu filtrar, pelo período que desejávamos e pela expressão “professor matemática”, os 

trabalhos nela cadastrados.  

Nesse levantamento, observamos que 2.134 trabalhos atendiam ao filtro “professor 

matemática”, sendo 30 realizados na Universidade Federal de Goiás (UFG), única 

universidade em Goiás que aparece na busca. Nesse levantamento não apareceram as 

pesquisas realizadas na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, apesar da mesma está 

cadastrada na BDTD. Desses, 2.134 trabalhos alguns tinham como foco os professores e 

outros, o aluno que aprende matemática. Percebemos que a produção em nosso estado era 

pequena comparada com o número total encontrado, o que pode ser justificado pelo fato de 

que até 2007 (ano de criação do Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) os 

programas de Pós-Graduação stricto sensu em Educação de nosso estado não tinham 

professores que atuam especificamente em Educação Matemática. Para termos uma noção de 

onde ocorreram os estudos, destacamos os programas de pós-graduação que existem em Goiás 

e que, de alguma forma, fazem pesquisas sobre o professor que ensina matemática.  

Na capital do estado de Goiás, contamos com dois programas de Pós-Graduação em 

Educação, com mestrado e doutorado, um na Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC-GO)
13

 e o outro na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG). E 

também o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, iniciado 

apenas em nível de mestrado, em 2007, abrindo a primeira turma de doutorado em 2015. No 

restante do estado, temos apenas o Mestrado Profissional em Educação para Ciências e 

Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG – Campus 

                                                 
11

 http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/ 
12

 http://bdtd.ibict.br/vufind/ 
13

 Os trabalhos que foram fichados para esse estudo foram realizados quando a instituição era denominada 

Universidade Católica de Goiás (UCG) 
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Jataí), iniciado em 2012. Segundo Cedro, Couto e Hizim (2006), houve no estado, no período 

de 2001 a 2002, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), com intuito de qualificar o quadro 

docente, o Programa de Mestrado Interinstitucional em Ciências da Educação Superior 

(MINTER), em parceria com a Universidade de Havana, em que se constataram dois 

trabalhos
14

 com foco em Educação Matemática. 

Sendo assim, verificamos que os programas de pós-graduação mais antigos eram os 

em Educação, em que os professores orientadores não têm como foco principal o estudo do 

professor que ensina matemática. Percebemos, então, que a produção sobre este professor em 

questão, deveria ser estudada no nosso estado, a fim de auxiliar as próximas produções no que 

diz respeito aos temas e aspectos metodológicos já utilizados. Atestando o que pensávamos, 

Gouveia (2005) aponta que, na pesquisa em Educação, é necessário um levantamento de 

temas ou tópicos já pesquisados. A autora ainda acrescenta é necessário “se possível assinalar 

as tendências metodológicas por que se norteiam as pesquisas” (GOUVEIA, 2005, p. 143). 

Como estamos nos referindo aos professores que ensinam matemática, acreditamos que tal 

recorte se refere também à educação e, por isso, consideramos os três aspectos apontados pela 

autora para que esse tipo de levantamento não se limite a uma simples listagem, a saber: “a) 

as principais constatações, ou seja, o que já se sabe sobre o tema, com base nos dados 

analisados; b) apontar questões não esclarecidas ou insuficientemente tratadas; c) propor 

novas indagações ou hipóteses a partir do que tiver sido constatado (se cabíveis).” 

(GOUVEIA, 2005, p. 143). 

Tais orientações nos ajudaram a compreender como os estudos avaliativos podem 

evitar a multiplicação de estudos redundantes, auxiliar na eleição de temas e na proposição de 

indagações diferentes daquelas que, convencionalmente, têm orientado as pesquisas 

brasileiras, reunindo dados que informem, de maneira congruente, sobre o universo de onde 

se deverá retirar a amostra para um estudo determinado. Corroborando as ideias de Gouveia 

(2005), Souza, Magalhães e Silveira (2014) apresentam a relevância dos estudos avaliativos, 

sobretudo para os próprios programas de pós-graduação, na área da Educação. O trabalho das 

autoras aborda uma análise histórica e epistemológica da produção acadêmica sobre 

professores, desenvolvida nos programas de Pós-graduação em Educação da região Centro-

Oeste, e se liga à análise do conhecimento produzido (dissertações e teses) nesses programas, 

                                                 
14

 SILVA, E. P. Aprendizagem da Matemática – crenças e obstáculos. Dissertação (Mestrado Interinstitucional 

em Ciências da Educação Superior) – Universidade Estadual de Goiás, 2003. e SILVA, J. C. B. Proposta 

teórico-metodológica para a disciplina de metodologia do ensino da Matemática baseado no enfoque histórico 

cultural, na teoria da atividade e na teoria da formação por etapas das ações mentais. Dissertação (Mestrado 

Interinstitucional em Ciências da Educação Superior) – Universidade Estadual de Goiás, 2003.  
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com o objetivo de apontar aspectos positivos e/ou negativos presentes na produção e, assim, 

investir na melhoria do rigor e da relevância desses escritos.  

Ao verificarmos se em nosso estado havia algum tipo de pesquisa avaliativa sobre a 

produção acadêmica em Educação, encontramos a pesquisa de Cedro, Couto e Hizim (2006), 

caracterizada como um “estado da arte” das dissertações, com foco na Educação Matemática 

em programas de Pós-Graduação em Educação do estado de Goiás, no período de 1990 a 

2004. Nesta, foram traçados os caminhos percorridos pela produção científica em Educação 

Matemática nas instituições de ensino superior do estado de Goiás, e analisada a produção 

científica, visando apresentar possíveis rumos e desafios para a comunidade de educadores 

matemáticos do estado de Goiás, em direção à consolidação deste campo de conhecimento, 

haja vista que o panorama vislumbrado indicou uma precariedade e insuficiência de trabalhos 

relacionados à Educação Matemática.  

Em outro estudo, com característica meta-analítica, denominado “A produção 

acadêmica sobre professores – estudo interinstitucional da região Centro-Oeste”, observamos 

a análise da produção acadêmica sobre professores, desenvolvido por sete programas de Pós-

Graduação em Educação do Centro-Oeste, no período de 1999-2014. Tal estudo rendeu a 

publicação de alguns trabalhos como os de Magalhães e Souza (2012), Magalhães e Souza 

(2014b) e Souza, Magalhães e Silveira (2014), que nos ajudaram a pensar, na mesma linha de 

raciocínio, sobre a materialização acadêmica em educação matemática. 

Observando tais dados, chegamos à conclusão de que as pesquisas sobre o professor 

que ensina matemática, desenvolvidas no estado de Goiás, deveriam ser estudadas para 

auxiliar na produção de pesquisas vindouras. Acreditávamos, como professores da área e a 

partir da sugestão de Cedro, Couto e Hizim (2006, p. 174), que era pertinente a compreensão 

do estado da arte no que se refere à pesquisa em Educação Matemática no nosso estado, para 

que houvesse a ampliação do conhecimento e o aumento da “[...] efetividade dos caminhos a 

serem trilhados para a garantia do desenvolvimento deste campo de pesquisa dentro do estado 

de Goiás.” Dessa forma, já inseridos no Projeto Universal e realizando as tarefas vinculadas à 

ele, decidimos realizar esta pesquisa – que foi realizada simultânea ao Projeto - com base nos 

dados produzidos durante os levantamentos descritos anteriormente. 

Dessa forma, apesar de o Projeto Universal ser um mapeamento nacional sobre a 

pesquisa que tem como foco o professor que ensina matemática, o presente trabalho se 

dedicou apenas à coleta de informações dos estudos realizados em Goiás, no período de 2001 

a 2012, nos programas de Pós-Graduação em Educação da FE-UFG, da PUC-GO e do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG. Portanto, 
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caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Lima e Mioto (2007, p. 40), 

vem sendo “[...] utilizada com grande frequência em estudos exploratórios ou descritivos, 

casos em que o objeto de estudo proposto é pouco estudado [...]. A sua indicação para esses 

estudos relaciona-se ao fato de a aproximação com o objeto ser dada a partir de fontes 

bibliográficas.” Diante disso, demos ênfase no aspecto meta-analítico e seguimos as etapas do 

método histórico dialético porque acreditamos que, por meio deste, o pesquisador pode se 

apropriar da historicidade, do contexto e da totalidade do objeto de estudo. 

Desse modo, concordamos com Ferreira (2002, p. 261, grifos da autora) que os 

trabalhos na forma de estado da arte ou estado do conhecimento são uma forma de catálogo 

que contribuem como fonte documental por sua qualidade de acumulação, totalidade, 

otimização, originalidade e conectividade, que corresponde respectivamente às seguintes 

funções: “[...] reunir tudo o que se tem de avanço da ciência em um único lugar; [...] dominar 

um campo de produção de um conhecimento, visão absoluta de poder; [...] ganhar tempo, 

recuperar velozmente informações, com menor esforço físico; [...] pesquisar o que não se 

conseguiu ainda, fazer o que ainda não foi feito; [...] estar informado com tudo que se produz 

em todos os lugares.” A autora ainda acrescenta que os catálogos servem como um primeiro 

contato do pesquisador com o tema que gostaria de pesquisar, “[...] permitem o rastreamento 

do já construído, orientam o leitor na pesquisa bibliográfica da produção de uma certa área 

(FERREIRA, 2002, p. 261). 

Nosso estudo seguiu os passos de uma meta-análise, pois preocupa-se com a 

construção de “[...] uma revisão sistemática de outras pesquisas, visando realizar uma 

avaliação crítica delas e/ou produzir novos resultados ou sínteses a partir do confronto desses 

estudos, transcendendo aqueles anteriormente obtidos” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, 

p. 103). Portanto, os estudos meta-analíticos diferem dos do estado da arte, haja vista que não 

buscam descrever aspectos ou tendências gerais da pesquisa num determinado campo de 

conhecimento, “[...] mas, tão somente, realizar uma análise crítica de um conjunto de estudos 

já realizados, tentando extrair deles informações adicionais que permitam produzir novos 

resultados transcedendo aqueles anteriormente obtido. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, 

p. 71) 

Optamos em utilizar uma pesquisa meta-analítica, pois, para nós, não era suficiente 

apenas fazer uma descrição sistemática ou uma avaliação das principais tendências teóricas e 

metodológicas das pesquisas realizadas em nossa região. Gostaríamos que o estudo se 

configurasse em uma fonte para formação de futuros pesquisadores em Educação Matemática, 

após compreendermos como participar como integrantes do Projeto Universal nos auxiliou no 
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processo de formação como pesquisador da área. Por isso, tal estudo buscou se materializar 

em um trabalho que refletisse essa formação, tornando coerente fazer uso das etapas de uma 

meta-análise, já que ela “[...] permite comparar os resultados das pesquisas não só no que diz 

respeito ao aspecto substantivo, mas principalmente em relação aos procedimentos 

metodológicos.” (FIGUEIREDO FILHO et al., 2014, p. 209-210). 

Como expressado, o Projeto Universal busca analisar a produção do conhecimento 

sobre o professor que ensina matemática, porém, ao preenchermos a ficha-resumo referente 

aos 20 trabalhos produzidos nos programas de Pós-Graduação em Educação e em Educação 

em Ciências e Matemática do nosso estado, percebemos que todos tratavam do professor de 

matemática
15

, mas acreditamos que esse seja um professor que ensina matemática, como 

proposto pelo tema da pesquisa em questão. 

A partir disso, elaboramos nossa questão de pesquisa que se relaciona ao fato de 

acreditarmos que deva haver uma relação dialética entre os elementos de uma pesquisa. Outro 

aspecto que contribuiu para nossa formulação investigativa foi o fato da literatura nos apontar 

problemas na pesquisa realizada na pós-graduação (GATTI, 1983, 2002; JESUS; LACKS; 

ARAÚJO, 2014, SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA 2014), em sua maioria, de cunho 

teórico-metodológico. Esse fator instigou-nos a compreender se a mesma problemática está 

presente na produção sobre professor que ensina matemática realizada no estado de Goiás nos 

programas de Pós-Graduação em Educação e Educação em Ciências e Matemática, o que se 

materializou na seguinte questão de pesquisa: As pesquisas que têm como tema o professor 

que ensina matemática apresentam incoerências de cunho teórico-metodológico? 

Como objetivo geral, buscamos analisar e compreender, a partir de uma perspectiva 

teórico-metodológica, a produção acadêmica sobre o professor que ensina matemática no 

estado de Goiás no período de 2001 a 2012. Para isso, propomo-nos compreender alguns 

aspectos teórico-metodológicos da produção acadêmica sobre o professor que ensina 

matemática para, então, tecermos contribuições que auxiliem tanto na consolidação da 

pesquisa em Educação Matemática dentro do estado de Goiás como na emancipação do 

professor que ensina tal disciplina. Como a perspectiva teórico-metodológica adotada refere-

se à relação entre problema, referencial teórico e metodologia, estabelecemos os seguintes 

objetivos específicos de nossa pesquisa: compreender o que vem a ser pesquisa nos 

pressupostos da Teoria Histórico-Cultural; apresentar Educação Matemática como um campo 

das Ciências Humanas para compreender a construção histórica da pesquisa em Educação 
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 O termo professor de matemática refere-se ao professor que ensina matemática e que tem formação em 

Licenciatura em Matemática. 
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Matemática – área em que se encontra a pesquisa sobre o PEM - no exterior e no Brasil; 

apresentar os problemas teórico-metodológicos encontrados nas pesquisas em Educação e 

Educação Matemática no Brasil; descrever as pesquisas que têm como foco o professor que 

ensina matemática; e questionar se há evidências de coerência entre problema de pesquisa, 

referencial teórico e metodologia utilizada na produção sobre o professor que ensina 

matemática. 

Sendo assim, quando nos propomos analisar e compreender tal produção acadêmica a 

partir de uma perspectiva teórico-metodológica, consideramos o que Sánchez Gamboa (2012, 

p. 28) nos diz sobre a pesquisa em Educação, que existem vários estudos que investigam “[...] 

que tipo de pesquisa se realiza, que tipos de conteúdos se desenvolvem, sua qualidade, sua 

utilidade, etc.; entretanto, sobre os métodos utilizados até esse momento não se tinha 

resgistros.” O referido autor, apoiado em Gouveia (1971), nos explica a necessidade de 

mostrar as tendências metodológicas utilizadas nas pesquisas e os marcos teóricos que as 

influenciam, ou seja, seus aspectos teorícos-metodológicos. Dessa forma, consideramos que 

essa necessidade apontada por Sánchez Gamboa deveria ser considerada. Ressaltamos mais 

uma vez que a escolha pela meta-análise se deu por não haver trabalhos desse tipo realizado 

no nosso estado que possui como foco o professor que ensina matemática.  

Para melhor entendimento do que fora proposto, fez-se necessário que 

esclarecêssemos qual era nossa concepção de pesquisa para podermos fazer a crítica ao que se 

tem produzido no nosso estado em termos de dissertações e teses, pois esse trabalho se destina 

à análise e compreensão, a partir de uma perspectiva teórico-metodológica da produção 

acadêmica sobre o professor que ensina matemática no estado de Goiás. Para tanto, no 

Capítulo denominado “A atividade da pesquisa na teoria histórico-cultural”, apresentamos, 

segundo Leontiev (1985), a pesquisa como uma atividade humana motivada e a atividade de 

pesquisa como o trabalho que o pesquisador realiza. Apoiados em Vigotski (2007), 

mostramos o que acreditamos ser uma pesquisa acadêmica. 

Por considerarmos a pesquisa em Educação Matemática como um campo das Ciências 

Humanas, destinamos o Capítulo denominado “Um histórico sobre a pesquisa nas Ciências 

Humanas”, para uma análise lógico-histórica das Ciências Humanas, em que mostramos a 

estrutura que uma investigação científica deve ter e algumas abordagens existentes na 

pesquisa em Educação. O tópico seguinte, intitulado “A pesquisa em Educação Matemática”, 

foi destinado ao desenvolvimento da pesquisa em Educação Matemática, comparando-o ao 

desenvolvimento da pesquisa em Educação e mostrando o panorama brasileiro. Além disso, 

tratamos das incoerências existentes na elaboração da pesquisa em Educação e Educação 
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matemática, mostrando as polêmicas de utilização do método e a preocupação com a 

metodologia.  

Já o designado “A pesquisa sobre o professor que ensina matemática no estado de 

Goiás: aspectos metodológicos de nosso estudo” tratou da apresentação metodológica de 

nossa pesquisa, com indicação dos dados quantitativos obtidos por meio do fichamento dos 20 

trabalhos, e da descrição das pesquisas que compuseram o recorte aqui proposto. 

No penúltimo tópico, “O que as pesquisas sobre o professor de matemática nos 

dizem”, tentamos responder o questionamento de pesquisa, explicitando as categorias de 

análise: coerência entre problema e problemática; coerência teórico-metodológica; e coerência 

entre problema, referencial teórico e metodologia. As categorias de análise foram 

estabelecidas levando em consideração as formas de avaliação de produção científica 

apresentadas por Fiorentini e Lorenzato (2009) em que procuramos analisar os trabalhos 

conforme o processo investigativo, na busca de coerência entre problema, referencial teórico e 

metodologia. Como resultado da análise, concluímos que, dos oito trabalhos analisados, 

apenas dois não manifestaram indícios de coerências entre problema, referencial teórico e 

metodologia. 

Nas “Considerações finais”, observando o que as categorias elencadas no tópico 

anterior nos apontaram, trouxemos algumas elucidações sobre as pesquisas realizadas nos 

programas de pós-graduação em Educação e em Educação em Ciências e Matemática, que 

tinham como foco de análise o professor que ensina matemática, apontando que, apesar de 

apresentarem uma formação que possibilite a apropriação da atividade de pesquisa, elas não 

podem ser influenciadas pela concepção de universidade operacional que tem se propagado 

atualmente. 
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2 A ATIVIDADE DE PESQUISA NA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A produção de conhecimento científico no Brasil está relacionada aos programas de 

pós-graduação em que os pós-graduandos fazem uma pesquisa científica para obterem o título 

desejado. Porém, a produção de conhecimento é algo histórico e cultural e, portanto, faz com 

que a produção de conhecimento científico também o seja, pois uma depende da outra para 

que possa ser elaborada. Assim, acreditamos que a pesquisa científica é uma forma de 

atividade humana porque permite ao investigador se apropriar do fenômeno estudado e propor 

mudanças que superam a atual condição em que este se encontra.  

Por isso, ao tratarmos da atividade de pesquisa, utilizamos a teoria histórico-cultural, 

mais especificamente a teoria da atividade de Aleksei Nikolaevitch Leontiev (1903-1979), 

considerado o psicólogo da atividade, com bases teórico-metodológicas no pensamento 

marxista. Para entendermos a atividade de pesquisa nesta perspectiva, buscamos 

primeiramente compreender o que vem a ser atividade na referida teoria, com base nos dizeres 

de Leontiev (1988), para quem o homem se encontra em atividade quando em sua relação 

com o mundo ele satisfaz suas necessidades: 

 

Na própria organização corporal dos indivíduos está implícita a necessidade de 

estabelecer um contato ativo com o mundo exterior, para subsistir devem atuar, 

produzir os meios que necessitam para a vida. A influência sobre o mundo exterior o 

transforma e com isso eles se transformam também.
16

 (LEONTIEV, 1985, p. 16, 

tradução nossa). 

 

Assim, estar em atividade é estar em atuação com o mundo exterior, influenciando-o 

na busca de transformações que se reflete no indivíduo em atividade. No entanto, o homem 

não nasce em atividade, é nas relações com o meio que surgem as necessidades que farão com 

que ele atue e transforme seu ambiente. Para Leontiev (1985, p. 71, tradução nossa), a 

necessidade é uma das premissas da atividade e  

 

[...] se manifesta como um estado de necessidade do organismo que por si mesmo 

não é capaz de provocar nenhuma atividade dirigida de um modo definido; sua 

função se limita a ativação das correspondentes funções biológicas e à excitação 

geral da esfera motriz, que se manifesta nos movimentos de busca orientados. 

                                                 
16

 “En la propia organización corporal de los individuos está implicita la necesidad de estabelecer un contacto 

activo con el mundo exterior, para subsistir deben actuar, producir los medios que necesitan para la vida. Al 

influir sobre el mundo exterior lo transforman y con esto ellos se transforman también.” 
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Somente como resultado de seu ‘encontro’ com o objeto que lhe responde, ela, pela 

primeira vez torna-se capaz de orientar e regular a atividade.
17

  

 

Outro aspecto retratado pelo autor é que “[...] o objeto da atividade se revela ao sujeito 

como resposta a uma necessidade. Dessa maneira, as necessidades estimulam a atividade e a 

dirigem por parte do sujeito, mas elas somente são capazes de realizar essas funções se forem 

objetivas.”
18

 (LEONTIEV, 1985, p. 72, tradução nossa). Para Galperin (1979, p. 57, tradução 

nossa), “[...] as excitações que conduzem à atividade, e que são resultado dos processos vitais 

do indivíduo, são as necessidades, que constituem uma das forças motoras da conduta”
19

, ou 

seja, a necessidade é o impulso que leva à ação. 

Leontiev (1988) reforça que o motivo é o objetivo que estimula o sujeito a executar a 

atividade e que nem sempre motivo coincide com a necessidade, portanto, para que o sujeito 

se encontre em atividade, é necessário que o fator motivacional coincida com as necessidades. 

Se assim não for, segundo o autor (1988, p. 69), temos uma ação ou ato, que “[...] é um 

processo cujo motivo não coincide com seu objetivo, (isto é, com aquilo para o qual ele se 

dirige), mas reside na atividade da qual faz parte.” Este ainda acrescenta que  

 

O objetivo de uma ação, por si mesma, não estimula a agir. Para que a ação surja e 

seja executada é necessário que seu objetivo apareça para o sujeito, em sua relação 

com o motivo da atividade da qual ele faz parte. Além disso, esta relação também é 

refletida pelo sujeito de uma forma bastante precisa, a saber, na forma de 

conhecimento do objeto de ação como um alvo. O objeto de uma ação é, por 

conseguinte, nada mais que seu alvo direto reconhecido. (LEONTIEV, 1988, p. 69). 

 

Dessa forma, o conceito de atividade se relaciona com o de motivo e “[...] a atividade 

não pode existir sem um motivo, a atividade ‘não motivada’ não implica uma atividade 

privada de motivo, e sim uma atividade com um motivo subjetiva e objetivamente oculto.” 

(LEONTIEV, 1985, p. 83, tradução nossa). Ainda, dentro das ações, encontramos as 

operações, que são os modos de execução das ações ou atos, haja vista que “[...] uma mesma 

ação pode ser efetuada por diferentes operações e, inversamente, numa mesma operação 

podem-se, às vezes, realizar diferentes ações.” (LEONTIEV, 1988, p. 74). 

                                                 
17

 “[…] se manifiesta como un estado de necesidad del organismo que por sí mismo no es capaz de provocar 

ninguna actividad dirigida de un mono definido; su función se limita a la activación de los correspondientes 

funciones biológicas y a la excitación general de la esfera motriz, que se manifiesta en los movimientos de 

búsqueda no orientados. Solamente como resultado de su ‘encuentro’ con el objeto que le responde, ella, por 

primera vez, se torna capaz de orientar y regular la actividad.” 
18

 “[…] el objeto mismo de la actividad se revela al sujeto como respuesta a una o otra de sus necesidades. De 

esta manera las necesidades estimulan la actividad y la dirigen por parte del sujeto, pero ellas son capaces de 

realizar estas funciones a condición de que sean objetivas.” 
19

 “Las excitaciones que conducen a la actividad, y que son resultado de los procesos vitales del individuo, son 

las necesidades, que constituyen una de las fuerzas motoras de la conducta.” 
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Explicando as relações existentes na atividade, Cedro (2008, p. 25) aponta que “[...] a 

atividade encontra-se no nível superior e está necessariamente vinculada e orientada pelos 

motivos e pelas necessidades. Já as ações são orientadas pelos objetivos, e, finalmente, as 

operações são orientadas pelas condições objetivas e subjetivas.” Para um melhor 

entendimento a respeito do fluxo da atividade na vida humana, vejamos um esquema do autor 

para demonstrar o que Leontiev (1985) coloca: 

 

Figura 1 - Estrutura da atividade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que os motivos são os objetivos gerais a serem alcançados, acarretam a 

ação, que se dará por meio da operação, que é dependente das condições de alcance do 

objetivo que ser quer atingir. Leontiev (1985) acrescenta que, para que a atividade humana 

aconteça, ocorrem primeiramente atividades que satisfaçam o motivo, depois acontecem os 

processos que respondem ao motivo e, por fim, o modo de execução das ações que deem 

conta de satisfazer os motivos do sujeito. Nos dizeres do autor:  

 

A atividade humana historicamente não muda sua estrutura geral, sua 

‘macroestrutura’. Em todas as etapas do desenvolvimento histórico a atividade se 

realiza mediante ações conscientes, nas quais se efetua o trânsito dos objetivos a 

produtos da atividade e se subordina aos motivos que a originam.
20

 (LEONTIEV, 

1985, p. 123, tradução nossa). 

 

Temos que em uma atividade realizam-se ações, subordinadas a objetivos conscientes, 

e operações, que dependem diretamente das condições objetivas para apreender o objeto 

(LEONTIEV, 1985). As ações e operações compõem a atividade, enquanto unidades, e as 

relações internas concretizam a atividade e, por isso, não podem ser encaradas como 

elementos desconexos. Sendo assim, o autor nos alerta que  

                                                 
20

 “La actividad humana históricamente no cambia su estructura general, su ‘macroestructura’. En todas las 

etapas del desarrollo histórico la actividad se realiza mediante acciones conscientes, en las cuales se efectúa el 

tránsito de los objetivos a productos de la actividad y se subordina a los motivos que la originan.” 

Operação 

Ação Objetivos 

Atividade Motivos 

Condições 

Necessidades 

Fonte: Cedro (2008). 
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A atividade comporta um processo que se caracteriza por apresentar transformações 

em sucessão constante. A atividade pode perder seu motivo original e então se 

transformar em uma ação, que realiza um tipo de relação completamente diferente 

com relação ao mundo, outra atividade; pelo contrário, uma ação pode adquirir uma 

força que a excita e se converte em atividade específica; finalmente a ação pode se 

transformar em um procedimento para alcançar o objetivo, em uma operação, que 

contribui para a realização de distintas ações.
21

 (LEONTIEV, 1985, p. 89, tradução 

nossa). 

 

Ou seja, se encaramos as ações e operações como elementos desconexos, isso 

implicará na perda de motivo da atividade inicial. Dessa forma, uma atividade pode se tornar 

ação se perder seu motivo inicial, porém uma ação pode se transformar em atividade 

específica quando adquire motivos próprios e, por fim, pode configurar-se como um 

procedimento.  

Ainda se relacionando com a atividade humana, Leontiev (1985) trata dos significados 

sociais e sentidos pessoais. Para o autor, tais significados abarcam as operações socialmente 

elaboradas pelas quais as pessoas conhecem e transformam o meio. Desse modo, aponta que 

“[...] toda a atividade exclusivamente humana – prática, atividade laboral e teórica, atividade 

cognitiva – é mediada por significados auxiliares que são desenvolvidos socialmente e 

preservados na ‘memória coletiva’ da sociedade”
22

 (LEONTIEV, 2006, p. 59, tradução 

nossa), já o sentido pessoal consiste em dar um valor pessoal aos significados e tem relação 

com a própria vida do sujeito, com suas motivações. 

Verificamos, então, que, para a teoria da atividade, o homem é capaz de atuar no meio 

em que vive para transformá-lo, mas somente se estiver em atividade, condição que o 

diferencia dos outros animais. Outro aspecto apontado por Leontiev (1985, p. 66, tradução 

nossa) é que a vida humana “[...] é um conjunto, ou mais, precisamente, um sistema de 

atividades que substituem umas às outras.”
23

 Porém, essas atividades não são construídas 

mecanicamente e separadamente, “[...] alguns tipos de atividades são os principais em um 

certo estágio, e são da maior importância para o desenvolvimento subsequente do indivíduo, e 

outros tipos são menos importantes.” (LEONTIEV, 1988, p. 63). Explicando melhor,  

 

                                                 
21

 “La actividad comporta un proceso que se caracteriza por presentar transformaciones en sucesión constante. 

La actividad puede perder su motivo originario y entonces transformarse en una acción, que realiza un tipo de 

relación completamente diferente respecto al mundo, otra actividad; por el contrario, una acción puede adquirir 

una fuerza excitadora propria y convertirse en actividad específica; finalmente, la acción puede transformase en 

un procedimiento para alcanzar el objetivo, en una operación, que coadyuva a la realización de distintas 

acciones.” 
22

 “[…] every uniquely human activity – practical, labor activity and theoretical, cognitive activity – is mediated 

by auxiliary means that are socially developed and preserved in the ‘collective memory’ of society.” 
23

 “Es un conjunto, o más, precisamente, es un sistema de actividades que se sustituyen unas a otras.” 
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[...] na realidade, sempre estaremos na presença de atividades específicas, cada uma 

das quais responde a determinada necessidade do sujeito, vai até o objeto que 

satisfaça dita necessidade, desaparece ao ser satisfeita e se reproduz novamente – 

pode acontecer, ainda, em condições completamente distintas.
24

 (LEONTIEV, 1985, 

p. 82, tradução nossa). 

 

Destarte, sabemos que, para este autor (1988), o homem possui três atividades 

principais durante seu desenvolvimento, o ato de brincar, a atividade de estudo e a atividade 

laboral, sendo esta última a principal para o sujeito adulto. A essa conclusão, somamos as 

observações de Marx (2014, p. 211) com relação à ideia de trabalho, que consiste em um 

processo no qual homem e natureza se interagem, de modo que o primeiro, “[...] com sua 

própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. 

“Corroborando tais ideias do marxista, Leontiev (2005) aponta que é no trabalho que o 

homem se relaciona com a natureza, buscando transformá-la para sua satisfação, e acrescenta 

que é na atividade laboral que o homem se diferencia dos animais. Além do mais, “Trabalho, 

como se sabe, é o que chamamos de processos que influenciam a natureza. Trabalho é 

também um processo de atividade que conecta o homem à natureza. Esse processo que Marx 

atualmente chama como processo entre o homem e a natureza.”
25

 (LEONTIEV, 2005, p. 59, 

tradução nossa). 

O autor enfatiza que o desenvolvimento do homem é determinado pelo progresso do 

trabalho quando atua na natureza, modificando-a e se automodificando o homem se 

desenvolve no e pelo trabalho. Ao associarmos os escritos de Marx (2014, p. 212), temos que 

este labor é composto por “(1) a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; (2) a 

matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; (3) os meios de trabalho, o 

instrumental de trabalho.” Desse modo, podemos concluir que a pesquisa se configura com o 

trabalho do pesquisador e se caracteriza como uma atividade humana. Assim sendo, quando 

dizemos que a pesquisa é a forma de trabalho do pesquisador, estamos considerando que ela 

também seja a atividade adequada a um fim, que se torna uma atividade quando o 

investigador tem a necessidade de resolver um problema, que é a matéria a que se aplica ao 

trabalho (pesquisa), e os meios/instrumentos/metodologia serão determinados pela concepção 

de método adotado. 

                                                 
24

 “[…] en realidad, siempre estaremos en presencia de actividades específicas, cada una de las cuales responde a 

determinada necesidad del sujeto, tiende hacia el objeto que satisface dicha necesidad, desaparece al ser 

satisfecha y se reproduce nuevamente – puede darse incluso, ante condiciones completamente distintas.” 
25

 “Labor, as you know, is what we call the process of influencing nature. Labor is also a process of activity that 

connects man with nature. This is a process that Marx actually calls a process between man and nature.” 
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Como já dissemos anteriormente, quando o investigador se propõe a investigar algo, 

ele tem um problema a resolver, logo, isso se configura em uma necessidade a ser satisfeita. 

Para Cedro (2010, p. 35), “[...] uma pesquisa pressupõe um problema a ser resolvido e, como 

já foi dito, ela somente se torna parte do investigador se este se mobilizar a resolvê-lo”. 

Acrescenta-se que, para se realizar uma investigação científica, é necessário que haja “[...] 

motivos que mobilizem o investigador a desenvolver uma pesquisa, uma vez que os sujeitos, 

para realizarem uma atividade, no caso o desenvolvimento de uma investigação científica, 

precisam compreendê-la como aquilo que vai satisfazer as suas necessidades.” Ao nos 

referimos à atividade, defendemos que algumas características são essenciais como a presença 

das necessidades, devendo essas estarem relacionadas aos motivos, que são o motor da 

atividade.  

Como vimos, para realizar uma ação dentro de uma atividade, o indivíduo executa 

operações auxiliadas pelos instrumentos, pois, segundo Leontiev (1985), tais não garantem 

ações, pois são os meios de executá-la. Por conseguinte, temos que a atividade de pesquisa, 

além de ser motivada, já que o investigador buscará os meios (instrumentos) para o auxiliarem 

a responder o problema que o motivou, deverá também ter sentido para o investigador. Se ele 

não deu um valor pessoal ao significado social do estudo, então, não se encontrará em 

atividade de pesquisa e sim executando ações e operações que a determinam. 

Discorrendo sobre o assunto, Cedro (2010, p. 35) ressalta que “[...] é importante que 

essa atividade tenha um sentido pessoal, pois, de algum modo foi desencadeada por um 

motivo, por uma razão que o moveu ou que pode movê-lo.” Se existe um sentido pessoal para 

o investigador, seu significado social foi apropriado, contudo, este se encontrará em atividade 

de pesquisa somente se sua necessidade coincidir com a motivação da pesquisa (LEONTIEV, 

1988). Nesse processo, a satisfação motivacional está relacionada a um caminho a ser 

percorrido, que podemos chamar de método. 

Para entendermos melhor essa questão, elencamos alguns pontos considerados como 

fundamentais, a fim de esclarecer as diferenças entre teoria e método. Embasado nos dizeres 

de Marx, Paulo Netto (2011, p. 20-21, grifo do autor) nos diz que a teoria ou conhecimento 

teórico 

 

[...] é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e dinâmica – tal como ele é em si 

mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das 

aspirações e das representações do pesquisador [...]. [E] a teoria é o movimento real 

do objeto transposto para o cérebro do pesquisador – é o real reproduzido e 

interpretado no plano ideal (do pensamento). 
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De acordo com Leontiev (1985, p. 26, tradução nossa), para que essa representação 

ocorra, é necessário, por parte do homem, neste caso o pesquisador, uma relação ativa com 

objeto, pois “[...] para que na cabeça do homem surja a imagem tátil, visual ou auditiva do 

objeto, é necessário que entre o homem e o objeto se estabeleça uma relação ativa.”
26

 Dessa 

forma, retomando o pensando de Paulo Netto (2011), temos que o objetivo do pesquisador é 

apreender a essência do objeto, sua estrutura e dinâmica, indo além do aparente, do imediato, 

do empírico, pois  

 

Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por 

meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz 

no plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o 

pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou. (PAULO 

NETTO, 2011, p. 22). 

 

O autor explica que a função do investigador não é o de mero reprodutor da realidade, 

como uma imagem em um espelho, porque, se assim o fosse, “[...] o papel do sujeito que 

pesquisa, no processo do conhecimento, seria meramente passivo”; assim, sua função é 

essencial no processo de pesquisa, pois precisa captar a estrutura, a dinâmica do objeto e, para 

isso, “[...] deve ser capaz de mobilizar o máximo de conhecimentos, criticá-los, revisá-los e 

deve ser dotado de criatividade e imaginação.” (PAULO NETTO, 2011, p. 25). O pesquisador 

deve, ainda, dispor de elementos que o possibilitem observar a estrutura do objeto, e “[...] 

neste processo, os instrumentos e também as técnicas de pesquisa são os mais variados, desde 

a análise documental até as formas mais diversas de observação, recolha de dados 

quantificações etc.” (PAULO NETTO, 2011, p. 25-26). E, conforme atesta, tais instrumentais 

e técnicas não podem ser confundidos com o método, já que em concepções metodológicas 

diferentes pode-se utilizar as mesmas técnicas e instrumentos.  

Para esclarecer melhor, assumimos a definição de método proposta por Souza, 

Magalhães e Silveira (2014, p. 242):  

 

[...] por método entende-se a compreensão ampla e articulada da qualidade da 

relação entre sujeito e objeto na produção do conhecimento. A metodologia, por sua 

vez, refere-se à organização racional da investigação, a decisões específicas, 

tomadas e justificadas no contexto de uma terminada perspectiva de pesquisa.  

 

A essa observação, soma-se a fala de Cedro (2008, p. 96): “[...] a característica principal do 

método histórico dialético é a de que o fenômeno estudado deve ser apresentado de tal modo 

                                                 
26

 “Para que en la cabeza del hombre surja la imagen táctil, visual o auditiva del objeto, es necesario que entre el 

hombre y el objeto se establezca una relación activa.” 
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que permita a sua apreensão em sua totalidade [...]”, ou seja, a realidade social ou o fenômeno 

estudado devem ser apresentados, considerando suas múltiplas determinações, de modo que 

essas não sejam expostas de forma fragmentada. 

Outro ponto importante no trabalho do pesquisador é a exposição de seu estudo, que 

deve ocorrer apenas depois que este estiver finalizado, o que para Marx (2014, p. 28) significa 

ter que distinguir o método de pesquisa do método de exposição:  

 

É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do método de 

pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima 

que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará espelhada, no plano 

ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma construção 

a priori.  

 

Explicando as ideias de Marx, Cedro (2008, p. 96-97) informa que  

 

O método de pesquisa é concebido como a análise que tornará evidentes as relações 

internas e cada elemento em si mesmo, dentro de uma realidade estudada. Já o 

método de exposição é concebido como um processo contrário ao da pesquisa, pois 

a reconstituição, a síntese do fenômeno é apresentada ao indivíduo como se tivesse 

sido construída a priori. Logo, o objeto é revelado gradativamente de acordo com 

certas peculiaridades inerentes a ele.  

 

Sendo assim, é importante que o investigador perceba que a pesquisa se divide em 

duas partes: o estudo propriamente dito, em que o investigador procurará entender as relações 

internas de seu objeto (Método de Pesquisa), e a apresentação dos resultados (Método de 

Exposição), que resulta na síntese, na reconstituição das peculiaridades do objeto de estudo, 

de tal modo que parece ter sido construída a priori. Se, para o estudioso, está clara a diferença 

entre método de pesquisa e exposição, fica mais fácil a construção de conhecimentos por meio 

deste processo investigativo.  

Acreditamos, assim como Freitas (2002, p. 25), apoiada nas ideias de Vygotsky
27

 

(1987, 1991, 1996), que o saber é construído nas inter-relações das pessoas e, sendo assim, 

“[...] produzir um conhecimento a partir de uma pesquisa é, pois, assumir a perspectiva da 

aprendizagem como processo social compartilhado e gerador de desenvolvimento.” Portanto, 

ao assumir que o homem é um ser social, ponderamos que o estudo investigativo deve ir além 

da simples descrição dos fatos, integrando o que está aparente, por meio da descrição, com o 

                                                 
27

 A padronização de escrita do nome Vigotski ficou inviável nesse estudo, pois nele consultamos tanto fontes 

com tradução da língua inglesa, em que o encontramos escrito de diferentes formas (Vigotsky/Vygotsky) com 

fontes escritas em espanhol ou com tradução dessa língua (Vigotski).  
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que não está, o interno, para que possamos ter a noção do todo. Essa visão se aproxima do que 

Vygotsky (1991) propõe e que Freitas (2010, p. 16) sintetiza como “[...] estudar o fenômeno 

em seu processo vivo e não como um objeto estático, portanto em sua historicidade”; sendo 

que, “[...] para tal é necessário ir à gênese da questão, procurando reconstruir a história de sua 

origem e de seu desenvolvimento”, de tal modo “[...] a pesquisa visa compreender os eventos 

investigados descrevendo-os, mas procura também suas possíveis relações, integrando o 

individual com o social, focalizando o acontecimento nas suas mais essenciais e prováveis 

relações.”  

Cremos também que a educação é uma das formas pelas quais o ser humano se 

humaniza, “[...] para Marx, a educação é o processo pelo qual os homens tomam consciência 

de seu ser social e da necessidade de sua superação” (MORAES, 2014, p. 90). Dessa forma, 

realizar pesquisa nesta área requer a compreensão da essência e não somente a descrição do 

que está aparente. Por isso, segundo Rodrígues (2014, p. 133): 

 

[...] o método de pesquisa materialista histórico-dialético se apresenta como um 

referencial propício para nos aproximar do conhecimento e explicar a realidade, a 

vida e a natureza, porque nos permite analisar e compreender as estrondosas e 

rápidas mudanças da economia, da política e da sociedade.  

 

Tal método, se apropriado e utilizado pelo pesquisador, permite explicitar e compreender a 

essência do fenômeno estudado. Sendo assim, a pesquisa deve ir além da mera descrição, 

avançando para a explicação do fenômeno estudado, superando os reducionismos das 

concepções empiristas e idealistas.  

Nesse sentido, realizamos uma abordagem dialética que considera o homem como ser 

influenciado pela natureza, contudo, este age sobre ela provocando mudanças que favorecem 

sua existência, e explicitamos a totalidade do fenômeno estudado de modo que “[...] o 

movimento externo de descrição é aprofundando por um movimento que penetrando o interno 

completa o processo de compreensão do fenômeno estudado.” (FREITAS, 2010, p. 17). Logo, 

nesse processo de explicação, importa mostrar as causas, as relações e as mudanças ocorridas, 

ou seja, explicitar as transformações e construir a totalidade do objeto de estudo. 

Para Vigotski (2007, p. 69), ao se investigar os fenômenos humanos, alguns princípios 

precisam ser considerados, tais como 

 

(1) Uma análise do processo em oposição a uma análise do objeto; (2) uma análise 

que revela as relações dinâmicas ou causais reais, em oposição à enumeração das 

características externas de um processo, isto é, uma análise explicativa e não 

descritiva; (3) uma análise do desenvolvimento que reconstrói todos os pontos e faz 
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retornar à origem do desenvolvimento de uma determinada estrutura. (VIGOTSKI, 

2007, p. 69). 

 

O autor ressalta, ainda, a importância de considerar o fenômeno em seu movimento, ir além 

do que é observável, aquilo que está aparente, sendo que a historicidade do fenômeno é 

essencial para explicar as relações existentes que formam o todo.  

Outro aspecto que acreditamos fazer parte desse processo, aqui proposto, é a relação 

entre a questão de pesquisa e o seu desenvolvimento. Segundo Borba (2004, p. 2-3), “[...] os 

procedimentos utilizados em uma pesquisa moldam o tipo de pergunta que é feito, a 

interrogação de pesquisa e a visão de conhecimento também constituem e definem os 

procedimentos”. Deve, portanto, haver uma relação dialética entre a pergunta, o referencial e 

os procedimentos utilizados. Corroborando tais ideias, Luna (1988, p. 73-74) nos informa que 

“[...] nenhuma técnica pode ser escolhida a priori, antes da clara formulação do problema [...]. 

Fazê-lo significa atribuir à técnica um poder que ela não tem e a tendência só pode ser 

atribuída ao modismo”; e acrescenta que é necessária a relação entre o referencial teórico e o 

problema, pois “[...] o referencial teórico de um pesquisador é um filtro pelo qual ele enxerga 

a realidade, sugerindo perguntas e indicando possibilidades”. Além disso, a autora (1988, p. 

74) contata que “[...] as decisões metodológicas são pura decorrência do problema formulado 

e este só se explica devidamente em relação ao referencial teórico que deu origem a ele.”  

Quanto ao problema, Silva (2013, p. 19) pontua que este “[...] é traduzido, reduzido, 

racionalmente ‘aprendido’ em forma de indagações e de questões (pergunta-síntese e questões 

de pesquisa), que ganham clareza e possibilidade de serem respondidas quando elaboradas em 

forma de perguntas claras e específicas.” Sendo assim, além de estar atento à relação entre 

referencial teórico e problema, o pesquisador precisa também ter em mente que seu problema 

precisa ser transformado em questões que poderão ser respondidas. Já Frigotto (2001, p. 87) 

acrescenta que existe a problemática, que é o quadro geral em que o problema se encontra, 

por isso, “[...] quando iniciamos uma pesquisa não nos situamos num patamar ‘zero’ de 

conhecimento; pelo contrário, partimos de condições já dadas, existentes, e de uma prática 

anterior, nossa e de outros, que gerou a necessidade da pesquisa ao problematizar-se”. Desse 

modo, podemos afirmar que o problema está inserido em uma problemática que deve ser 

considerada e explicitada ao expor os resultados da pesquisa, conforme aponta o método de 

exposição abordado por Marx (2014). 

Em se tratando da escolha da metodologia, Cedro (2008, p. 34) aponta que 
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[...] o mais importante na metodologia a ser usada, apesar da dificuldade em 

escolhê-la, é que ela possa satisfazer as necessidades do pesquisador, ou seja, 

encontrar explicações para o problema proposto; e isso exige um indivíduo 

realmente motivado e interessado em resolver uma situação-problema. 

 

Assim, o pesquisador em sua atividade de pesquisa necessita estar mobilizado em 

busca de respostas ao seu questionamento. Para isso, deve dispor de referenciais que o guie, 

além de instrumentos que auxiliem a solução de seu problema. Ou seja, deve haver uma 

articulação entre os elementos de uma pesquisa expressa também na exposição dos resultados. 

A nosso ver a pesquisa deve ser encarada, pelo investigador, como uma forma de apropriação 

daquilo que já está posto na realidade que investiga, em busca da compreensão do seu objeto 

de estudos, de modo a promover, conforme as diretrizes da dialética, a transformação dessa 

realidade.  

Vimos, fundamentados por Leontiev (1985, 1988), que, para o homem estar em 

atividade, é necessário que existam necessidades que coincidam com os objetivos que 

estimulam o sujeito em sua execução (motivos). Observamos também que a atividade é 

concretizada por relações internas, compostas por unidades conexas (ações e operações). 

Desse modo, relacionamos o conceito de atividade à realização de uma pesquisa, o que nos 

fez chegar a qualificação desta atividade de pesquisa como atividade humana motivada, 

permitindo ao investigador se apropriar do fenômeno estudado e propor mudanças que 

superam sua atual condição.  

Ao entendermos a pesquisa como uma atividade humana, explicitamos nossa 

concepção pautada em Vigotski (2007), que acredita ser essencial na investigação dos 

fenômenos humanos considerar a sua historicidade para explicar as relações existentes que 

formam o todo.  

Como nosso estudo tem como foco a análise teórico-metodológica das pesquisas sobre 

o professor que ensina matemática, fez-se necessário mostrar a historicidade da pesquisa em 

ciências humanas, área na qual nossa pesquisa se enquadra. A construção desse histórico nos 

ajuda a compreender os fatores que influenciaram a construção dos pré-supostos de pesquisa 

que acreditamos. Assim, destinamos o próximo capítulo para versar sobre a construção 

histórica da pesquisa em Ciências Humanas. 
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3 UM HISTÓRICO SOBRE PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Nesse capítulo faremos uma análise histórica da pesquisa nas Ciências Humanas 

apresentando suas principais características e de que forma a pesquisa em Educação se 

enquadra nessa caracterização.  

 

3.1 Como e quando surgiu a pesquisa nas Ciências Humanas? 

 

Em seu livro “Convite à filosofia”, Marilena Chauí (2000, p. 271) nos faz uma 

pergunta: seria possível falar de Ciências Humanas? Para a filósofa e professora universitária, 

é evidente que toda ciência é humana, pois é resultado da atividade humana de conhecimento, 

porém o termo em questão “[...] refere-se àquelas ciências que têm o próprio humano como 

objeto” de estudo. 

Sabemos que o homem primitivo elaborava seus saberes por meio da experiência e 

observação de fatos ocorridos, o que Laville e Dionne (1999) denominam de “saberes 

espontâneos”. Após verificar que tais saberes poderiam ser úteis, acontecia a transmissão 

deles para que os demais sujeitos pudessem conduzir suas vidas. Com o passar do tempo, o 

homem percebeu que isso não era suficiente para responder suas necessidades, daí “[...] o ser 

humano sentiu a fragilidade do saber fundamentado na intuição, no senso comum ou na 

tradição; rapidamente desenvolveu o desejo de saber mais e de dispor de conhecimentos 

metodicamente elaborados e, portanto, mais confiáveis.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 22). 

Podemos dizer, de forma geral, que foi na Grécia Antiga, com os filósofos, que surgiu 

essa desconfiança em relação aos “saberes espontâneos”. Diante dessa perspectiva, não 

bastava observar os fenômenos e buscar explicações divinas para eles, era preciso interpretá-

los. Dessa maneira, como apontado por Laville e Dionne (1999), os filósofos gregos se 

interessaram pela lógica e começaram a utilizá-la para interpretar os problemas da vida real. 

Já na Idade Média o conhecimento estava dominado pela religião, buscava-se conciliar o 

conhecimento adquirido pelos filósofos com os dogmas do cristianismo. E somente no século 

XVII surgem novos pontos de vista, 

 

[...] surge principalmente a preocupação em se proceder à observação empírica do 

real antes de interpretá-lo pela mente, depois, eventualmente, de submetê-lo à 

experimentação, recorrendo-se às ciências matemáticas para assistir suas 

observações e explicações. À conjunção da razão e da experiência, a ciência 

experimental começa a se definir. [...] O século XVII assiste, portanto, à 

confirmação dessas tendências e o pensamento científico moderno começa a se 

objetivar. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 23). 
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Corroborando as ideias dos autores, Santos (2010, p. 22) acrescenta que,  

 

[...] tendo por objeto de estudo a natureza, as Ciências Naturais (Física, Química, 

Biologia, etc.) se separaram da Filosofia a partir do século XVII, tomando como 

modelo o ideal de cientificidade calcado na Matemática e validado pela 

experimentação. Como essas ciências passaram a se dedicar ao estudo da natureza 

de modo rigoroso, a Filosofia se voltou ao estudo do homem. Nesse contexto, 

surgiram as chamadas ‘Ciências Humanas’ ou ‘Sociais’ (Sociologia, História, 

Antropologia, Psicologia, Linguística etc.), que reivindicavam para si a propriedade 

de estudar o homem em conformidade com o modelo das Ciências Naturais. 

 

Dessa forma, a criação do saber vai além do simples exercício da mente, como 

proposto pelos filósofos da Grécia Antiga, “[...] baseia-se igualmente na observação, 

experimentação e mensuração, fundamentos do método científico em sua forma 

experimental” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 23). No século XVIII, a ciência experimental 

se desenvolve e inúmeras descobertas são observadas, principalmente no campo dos 

conhecimentos de natureza física. Nessa época, conhecida como “Século das Luzes”, pelo 

desenvolvimento da ciência experimental e também pelas reflexões sobre o homem social,  

 

[...] no plano da natureza dos saberes, os ‘filósofos das luzes’ acreditam apenas na 

racionalidade, na força da razão para constituí-los. Consideram eles que os saberes 

construídos pela razão deveriam nos libertar daqueles transmitidos pelas religiões ou 

dos que não são construídos através de um procedimento racional. (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 24). 

 

Contudo, é no século XIX que as descobertas aumentam consideravelmente, e 

 

[...] a pesquisa fundamental, cujo objetivo é conhecer pelo próprio conhecimento, é 

acompanhada pela pesquisa aplicada, a qual visa resolver problemas concretos. Tais 

descobertas e suas aplicações práticas modificam profundamente a fisionomia do 

século [XIX]. Todos ou quase todos os domínios da atividade humana são atingidos. 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 25). 

 

No contexto de desenvolvimento na agricultura, nas telecomunicações, na saúde, na 

manufatura, surgem problemas de ordem social e o desejo de solucioná-los. Com as mudanças 

sociais ocorridas, a ciência passa a ter outras preocupações, “[...] antes preocupada apenas em 

conhecer a natureza e os fenômenos físicos, passou a se preocupar com os fenômenos 

humanos e a querer compreender o que ocorria na sociedade, intervindo, controlando e 

modificando o fato social.” (SANTOS, 2010, p. 23). 

Foi na segunda metade do século XIX que as Ciências Humanas passaram a ser 

sistematizadas e a seguir o modelo das ciências da natureza. Desejava-se na época obter, “[...] 

no domínio do saber sobre o homem e a sociedade, conhecimentos tão confiáveis e práticos 
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quanto os desenvolvidos para se conhecer a natureza física, retirados de qualquer princípio de 

interpretação anterior ou exterior, especialmente religioso.” (LAVILLE; DIONNE,1999, p. 

26). Buscava-se, ainda, um espaço no âmbito da cientificidade, um conhecimento objetivo-

científico. Sendo assim, passaram a  

 

Imitar aquilo que nas ciências experimentais veio sendo consagrado por vários 

séculos como sendo ‘o método’ científico. Ou seja, a imitar o modelo 

representacional então ideologicamente valorizado e socialmente veiculado de 

ciência, modelo esse que, de certa forma, ainda permeia fortemente círculos 

acadêmicos. (GATTI, 2002, p. 46). 

 

Isso significa que as Ciências Humanas se desenvolveram segundo os preceitos do 

positivismo
28

, na tentativa de solucionar os problemas e as necessidades que apareciam na 

sociedade da época, utilizando as ideias do empirismo lógico. Assim, conforme apontam 

Alves-Mazzotti e Gewamdsznadjder (1998, p. 111), “[...] todos os enunciados e conceitos 

referentes a um dado fenômeno deveriam ser traduzidos em termos observáveis (objetivos) e 

testados empiricamente para verificar se eram falsos ou verdadeiros.” Logo:  

 

A observação estava, ao mesmo tempo, na origem e na verificação da veracidade do 

conhecimento, utilizando-se a lógica e a matemática como um instrumental a priori 

que estabelecia as regras da linguagem. Assim, a atividade científica ia construindo 

indutivamente as teorias, isto é, transformando progressivamente as hipóteses, 

depois de exaustivamente verificadas e confirmadas pela observação, em leis gerais 

e as organizando em teorias, as quais se propunham a explicar, prever e controlar um 

conjunto ainda mais amplo de fenômenos. (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWAMDSZNADJDER, 1998, p. 111). 

 

Entretanto, verificou-se que os objetos de estudos das Ciências Naturais não tinham 

muito em comum com o ser humano em sociedade, visto que este possui opiniões próprias, 

não é uma coisa inanimada e, portanto, não se poderia prever suas reações e explicá-las por 

meio de uma lei geral, como acontecia na natureza. Consequentemente, o positivismo se 

mostrou enfraquecido perante a complexidade apresentada pelos fatores humanos, não 

bastando apenas mensurar os acontecimentos sociais, era preciso compreendê-los, assim 

como os problemas que surgiam, para buscar possíveis soluções. Observou-se, então, que era 

necessárias maneiras mais flexíveis para se chegar aos conhecimentos sobre o homem em 

sociedade, pois, “[...] ao seguir esse modelo [o positivismo], a ciência tradicional teria se 

tornado abstrata e afastada da realidade, não se ocupando da gênese social dos problemas nem 

                                                 
28

 Aqui encarado como um tipo de pesquisa unilateral em que se conhece a realidade imediatamente apenas por 

observar. 
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das situações concretas nas quais os conhecimentos da ciência são aplicados.” (ALVES-

MAZZOTTI; GEWAMDSZNADJDER, 1998, p. 117). 

Muito tempo depois, verificou-se a emergência da crítica ao modelo de se fazer 

pesquisa, considerando os pressupostos do positivismo,  

 

[...] a contestação do modelo único de pesquisa, a crítica à hegemonia dos 

pressupostos experimentais, ao absolutismo da mensuração e à cristalização das 

pesquisas sociais em um modelo determinista, causal e hipotético dedutivo: 

adensam-se as críticas aos pressupostos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos do modelo convencional, reconhecendo-se a relevância do sujeito, 

dos valores dos significados e intenções da pesquisa, afirmando a interdependência 

entre teoria e prática, a importância da invenção criadora, do contexto dos dados e 

da inclusão da voz dos atores sociais (CHIZZOTTI, 2003, p. 228). 

 

Esse embate fez com que surgisse, a partir da década de 1960, o “paradigma 

qualitativo”
29

 ou “paradigma subjetivista/construtivista/interpretativo” como uma oposição ao 

positivismo, termo utilizado por Brito e Leonardos (2001, p. 9), que afirmam que 

 

[...] a emergência de abordagens qualitativas vem então permitir um novo 

olhar sobre os fenômenos sociais, com o questionamento dos critérios de 

qualidade em vigor na época: a objetividade, a validade, a fidedignidade, a 

universalidade e a possibilidade de generalização por inferência. 

 

Com isso, não se tratava mais de descrever os fenômenos, era preciso “[...] 

compreender problemas que surgem no campo social, a fim de eventualmente contribuir para 

sua solução” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 41). Sendo assim, fez-se necessário enxergar a 

realidade em sua “multicausalidade”
30

 para determinar seus múltiplos fatores, compreendê-los 

e, posteriormente, explicá-los. Porém, para explicar os fatores sociais, era necessário 

considerar o ponto de vista do pesquisador, pois não se tratava apenas de verificar a 

objetividade dos fatos, aquilo que está aparente, o que é evidente. Como o mesmo fato 

poderia ser explicado de maneiras diferentes por pesquisadores distintos, e dependia da 

compreensão e interpretação que cada um fazia dele, tal diferenciação acarretou uma possível 

desconfiança sobre a validade dos saberes produzidos com base nessa abordagem. 

                                                 
29

 “Embora metodologias qualitativas fossem há muito tempo usadas na antropologia, na sociologia e mesmo na 

psicologia, é nesta época que seu uso se intensifica e se estende a áreas até então dominadas pelas abordagens 

quantitativas, justificando o uso do termo ‘paradigma’”. ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWAMDSZNADJDER, 

F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 

119. 
30

 Termo que designa “[...] um encadeamento de fatores, de natureza e de peso variáveis, que se conjugam e 

interagem.” LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências 

humanas. Tradução de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda. 

1999; Belo Horizonte: Editora UFGM, 1999, p. 41. 
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Logo, fora preciso, então, garantir a validade desses saberes para sua devida 

compreensão. Essa desconfiança, para Laville e Dionne (1999, p. 42), é sanada por “um 

princípio dito de objetivação”, haja vista que 

 

Um saber que repousa sobre a interpretação não possibilita necessariamente um 

procedimento experimental e quantificador nem a reprodutibilidade, ainda que isso 

não seja excluído. Mas, com frequência, é a mente do pesquisador que, a seu modo, 

e por diversas razões, efetua as escolhas e as interpretações evocadas anteriormente. 

É esse modo e essas razões que são o objeto da objetivação: de uma parte, do lado 

do pesquisador do qual se espera que tome metodicamente consciência desses 

fatores e os racionalize; de outra, do lado ao qual serão comunicados os resultados 

da pesquisa, que espera que o pesquisador lhe informe tudo para que possa julgar a 

validade dos saberes produzidos. É esse princípio de objetivação que fundamenta a 

regra da prova e define a objetividade. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 43-44). 

 

A última preocupação foi superar a barreira que poderia atrapalhar a compreensão dos 

saberes produzidos, múltiplos componentes existentes na pesquisa das Ciências Humanas. 

Como este ramo do conhecimento tende a demarcar seu próprio campo e setor de atividade 

(psicológico, econômico, cultural, históricos, geográfico etc.), a compreensão da globalidade 

do fato estudado ficou comprometida. Percebeu-se, então, que a pesquisa nessa área deveria 

ter uma abordagem multidisciplinar, que  

 

[...] consiste em abordar os problemas de pesquisa apelando às diversas disciplinas 

das ciências humanas que nos parecem úteis. Os modos de fazer são diversos. Um 

pesquisador pode se inspirar em perspectivas de disciplinas vizinhas, usar seus 

aparelhos conceituais e analíticos, tomar emprestado certas técnicas de abordagem, 

multiplicar os ângulos de questionamento e de visão [...]. (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p. 43). 

 

Observamos, portanto, que esse tipo de abordagem passou por vários marcos em seu 

desenvolvimento, e diversos autores como Bogdan e Biklen (1994), Denzin e Lincoln (2005), 

Vidich e Lyman (2000) fizeram uma síntese desse processo, indicando que a pesquisa 

qualitativa se mostra como um campo transdisciplinar, que pode envolver as  

 

[...] ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, 

derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria 

crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o estudo de 

um fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o 

sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 

(CHIZZOTTI, 2003, p. 221). 

 

De forma resumida, Martins (2006, p. 4) nos ensina que, “[...] na atualidade, sob a 

denominação ‘pesquisa qualitativa’, encontramos vários tipos de investigações apoiadas em 
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diferentes marcos teóricos, dentre os quais se destacam: teoria sistêmica, etnometodologia, 

fenomenologia e materialismo histórico.” Portanto, reiterando o que já fora exposto, as 

Ciências Humanas só tiveram seu início no século XVII, quando houve a separação entre as 

Ciências Naturais e a Filosofia. Nesse período, as Ciências Naturais se dedicavam ao estudo 

da natureza de forma rigorosa e a Filosofia ocupava-se do estudo do homem, separação que 

deu origem às Ciências Humanas. Historicamente, houve o surgimento de problemas sociais 

ocasionados pelo desenvolvimento nos diversos setores da sociedade (agricultura, 

telecomunicações, saúde, etc.), o que ocasionou a necessidade de sistematização das Ciências 

Humanas.  

Desse modo, a referência que se tinha de ciência era o modelo das ciências da 

natureza, por isso as Ciências Humanas e a pesquisa nessa área se desenvolveram, a princípio, 

pautadas nesse modelo, mostrando-se insuficiente ante a complexidade dos fatores sociais. 

Com a necessidade de obter um modo de investigação que respondesse às necessidades do 

homem em sociedade, surgiu a abordagem qualitativa, que buscava descrever e compreender 

os fatos em sua complexidade para tentar apresentar a solução para os problemas encontrados. 

E, por acreditarmos, assim como Lüdke e André (2013), que a pesquisa em Educação está 

situada entre as Ciências Humanas e Sociais é que dedicamos a próxima seção para versar 

sobre as abordagens mais presentes na pesquisa em Educação. 

 

3.2 Algumas abordagens para pesquisa em Educação  

 

A pesquisa em Educação, segundo Sánchez Gamboa (2001), tem se desenvolvido 

conforme três grandes abordagens epistemológicas: empírico-analítica, fenomenológico-

hermenêutica e crítico-analítica.
31

 Na primeira, o estudo dos fenômenos educacionais se 

baseava nas Ciências Naturais, acreditando que tais fenômenos poderiam ser observados e 

quantificados como se não houvesse mais nada que os influenciassem. A esse respeito, Lüdke 

e André (2013, p. 3) nos dizem que  

 

[...] o fenômeno educacional foi estudado por muito tempo como se pudesse ser 

isolado, como se faz com um fenômeno físico, para uma análise acurada, se possível 

feita em laboratório, onde as variáveis que o compõem pudessem também ser 

isoladas, a fim de se constatar a influência que cada uma delas exerceria sobre o 

fenômeno em questão. 
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 Para Sánchez Gamboa (2012, 2013), há outros modos de abordar o conhecimento, que podem ser vistos em 

Torres (1979), Goergen (1981), Demo (1981). 
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E ainda acrescentam que o aspecto quantificável de tal fenômeno esteve por muito 

tempo presente em livros de metodologia da pesquisa em Educação. Esse fato indica que se 

acreditava que os fenômenos educacionais poderiam ser decompostos e analisados de forma 

estatística na busca de sua total compreensão. Dessa forma, a pesquisa educacional surge em 

meados dos anos 1800, na forma de investigações disciplinadas e metódicas desenvolvidas 

sobre uma base empírica. 

Sánchez Gamboa (2001, p. 95) aponta que grande parte da produção dos cursos de 

pós-graduação brasileiros, no período de 1981 a 1984, seguiam essa abordagem, devido a 

influências da tradição positivista da pesquisa científica, na qual “[...] os dados são coletados 

através de testes padronizados e questionários fechados e são codificados em categorias 

numéricas que permitem a descrição dos sujeitos através de um perfil, um esquema 

cartesiano, um gráfico, uma tabela de correlação etc.” No entanto, essa concepção positivista, 

tal como aconteceu nas Ciências Humanas, não foi suficiente para explicar os fenômenos 

educacionais, pois, segundo Lüdke e André (2013, p. 4), “[...] em educação as coisas 

acontecem de maneira tão inextricável que fica difícil isolar as variáveis envolvidas e, mais 

ainda, apontar claramente quais são as responsáveis por determinado efeito.” 

Além disso, percebeu-se que o fenômeno educacional possuía dinâmica complexa, um 

caráter de “mudança natural a todo ser vivo”. A partir disso: 

 

[...] cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de um 

contexto social, por sua vez, inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma 

série de determinações [...]. O que ocorre em educação é, em geral, a múltipla ação 

de inúmeras variáveis agindo e interagindo ao mesmo tempo. (LÜDKE; ANDRÉ, 

2013, p. 6). 

 

Ou seja, tal fenômeno é repleto da multicausalidade, conforme apontado por Laville e 

Dionne (1999). Sendo assim, buscou-se “[...] novas formas de trabalho em pesquisa, que 

partissem de outros pressupostos, que rompessem com o antigo paradigma
32

 e sobretudo que 

se adaptassem melhor ao objeto de estudo considerado importante pelos pesquisadores em 

educação” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 7); e que não fossem apenas modos de  

 
[...] medir e descrever fenômenos, como se medidas fossem exatas e relações 

lineares de causa e efeito pudessem tudo explicar dos fenômenos humanos, sociais 

ou educacionais, sem maiores indagações sobre a natureza das medidas e a 

propriedade ou real validade dos conceitos que as fundamentam. (GATTI, 2002, p. 

47). 
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 O antigo paradigma do qual tratam as autoras é o positivista, que era um modelo de explicar o mundo baseado 

no positivismo. 
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Não se trata, portanto, de banir a quantificação e o método experimental, pois o que 

fez com que esse tipo de pesquisa não conseguisse responder questões sócio-humanas foi 

“[...] o ideário dentro do qual essa apropriação se fez, a perspectiva dogmática com que se 

passou a construir instrumentos de coleta de medida, acreditar nas medidas de forma 

absolutizada, a acreditar na neutralidade das intervenções de pesquisa e dados.” (GATTI, 

2002, p. 47). Eis que surge, então, o historicismo como alternativa ao empírico-analítico, 

resolvendo o problema da subjetividade e superando a ótica de buscar leis e regras para 

descreverem os fenômenos, tendo em vista que esta 

 

[...] nova abordagem prima pela compreensão dos fenômenos nas suas 

especificidades históricas e pela interpretação intersubjetiva dos eventos e 

acontecimentos. Esse novo procedimento foi sendo conhecido como método 

qualitativo. A partir do historicismo o método científico se diversifica. Assim temos 

um método para as ciências naturais e outro para as ciências humanas e sociais. 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2003, p. 394). 

 

Tal diferenciação se dá pelo fato de a pesquisa em Educação ter como foco o homem. 

Diante disso, Cedro (2008, p. 81) tece as seguintes reflexões:  

 

Considerando que homem caracteriza-se pela subjetividade, afetividade, 

sensibilidade, etc. e a ciência ocupa-se dos eventos objetivos, como deverá proceder 

a investigação científica, de forma que não percamos a característica principal do 

homem: a subjetividade, já que os fatos vinculados às ciências humanas se cobrem 

de sensibilidade, complexidade e previsibilidade peculiares? Essa peculiaridade 

torna, portanto, os métodos de investigação vinculados à Matemática e às Ciências 

naturais e biológicas incapazes de captá-los em sua essência, gerando assim, por sua 

vez resultados inconsistentes e contestáveis. 

 

Desde fim o século XIX, havia um conflito entre as abordagens empírico-analítica e 

fenomenológico-hermenêutica. A primeira, pautada na concepção científica do positivismo, 

baseada no modelo das Ciências Naturais, apresenta ênfase nas observações empíricas 

quantificáveis, analisadas por meio de ferramentas matemáticas. Por isso, cabe ao pesquisador 

estabelecer as relações causais que permitam a compreensão do fenômeno investigado. Já a 

segunda abordagem, que surgiu pautada no historicismo da perspectiva científica da 

fenomenologia, caracteriza-se pelas informações holísticas e qualitativas e pelo enfoque 

interpretativo. Dessa maneira, considerando a insatisfação na qual os pesquisadores 

educacionais se encontravam, a pesquisa educacional começou a se basear no segundo 

paradigma, acreditando em sua capacidade de estudar o indivíduo. No entanto, é importante 

lembrar que: 
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As abordagens científicas não se limitam às duas anteriores: uma abordagem que dá 

ênfase a objetividade do conhecimento e a explicação dos fenômenos e a outra que 

aceita a subjetividade dos fenômenos humanos e procura a sua compreensão e 

interpretação. Podemos identificar outras formas, dentre as quais se destaca o 

método dialético que também se consolida no final século XIX e que tem a sua 

matriz filosófica no materialismo dialético. (SÁNCHEZ GAMBOA, 2003, p. 295).  

 

Isso significa dizer que estudar e interpretar o homem inserido no contexto 

educacional, sem explicar as relações internas, descrevendo apenas aspectos não 

quantificáveis e situados em um contexto social, não é suficiente para mostrar o homem 

singular, um humano dirigido por necessidades e objetivos, e com motivos particulares e 

únicos. Devemos lembrar que a educação permite a humanização do homem (RIGON; 

ASBAHR; MORETTI, 2010) e, por meio dela, constitui-se a consciência de seu estado de ser 

social (MORAES, 2014). À vista disso, em se tratando de pesquisa em Educação, é preciso 

descrever, compreender, explicar e mostrar as transformações ocorridas.  

Sendo assim, quando o objeto de estudo é o homem em seu processo de humanização, 

é preciso a descrição complementada da compreensão e explicação das transformações 

ocorridas, para que possamos ter a ideia da totalidade investigada.  

 

No caso da pesquisa em educação cujo objeto é a atividade pedagógica expressa nas 

relações de ensino e aprendizagem, isso requer investigar as ações de professores e 

estudantes não apenas de maneira descritiva, mas fundamentalmente 

compreendendo a origem dessas ações, os motivos da atividade e quais são os 

sentidos atribuídos. (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 41). 

 

Conforme atestam os autores, na pesquisa em Educação, é necessário acompanhar o 

processo, o movimento. E, apoiados em Vygotsky, acrescentam que se deve buscar 

compreender “[...] suas bases dinâmico-causais, focando sua origem e sua essência.” 

(RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 41). 

Em resumo, apresentamos três abordagens de pesquisa: empírico-analítica com fortes 

aspectos do positivismo; fenomenológico-hermenêutica, semelhante ao processo ocorrido na 

pesquisa em Ciências Humanas, caracterizado pelas informações holísticas e qualitativas e 

pelo enfoque interpretativo; e a crítico-dialética, que questiona a visão estática da realidade 

encontrada nas duas perspectivas anteriores (SÁNCHEZ GAMBOA, 2001) e encara a 

pesquisa em Educação como algo além da descrição, explicando, compreendendo e 

mostrando as transformações ocorridas, da qual compartilhamos. Em seguida, partimos para 

descrição da estrutura esperada de uma investigação, qualquer que seja a abordagem adotada. 
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3.3 A estrutura de uma investigação científica 

 

Como sabemos, a pesquisa nas Ciências Humanas e na Educação passou por um 

movimento que envolveu o aparecimento de novas necessidades. Nas Ciências Naturais, o 

método de experimentação e as leis gerais não foram capazes de resolver os questionamentos 

decorrentes da investigação, ocasionando com isso na definição de novos parâmetros para a 

pesquisa em Ciências Humanas, que ficou conhecida como qualitativa. Dito isso, ressaltamos 

que, mesmo sendo considerada uma abordagem diferente dos moldes positivistas, os 

pesquisadores que fazem uso desta seguem um roteiro para realizá-la a partir de uma estrutura 

definida.  

Segundo Bicudo (1993, p. 18), “[...] interrogação (problema, pergunta), cuidado rigor, 

sistematicidade são aspectos essenciais da pesquisa, qualquer que seja a área onde ela venha a 

ocorrer e qualquer que seja a concepção de ciência assumida pelo pesquisador”. Corroborando 

essas ideias, Franco (1988, p. 79) explicita que,  

 

[...] em ambas as pesquisas [qualitativa ou quantitativa], devem estar presentes a 

explicitação de uma pergunta/problema; a elaboração e clara descrição de um 

conjunto de passos que obtenham informação(ões) necessária(s) para respondê-la(o); 

e o grau de confiabilidade da resposta obtida.  

 

Trata-se, portanto, de encontrar um problema; buscar uma solução possível, uma 

explicação racional, a hipótese; voltar à realidade para verificar a validade da hipótese e, só 

então, após executar esses procedimentos, tirar suas conclusões, que podem ser válidas e 

divulgadas no estudo ou não. Quanto a isso, Laville e Dionne (1999, p. 46) nos dizem que 

 

O pesquisador estará geralmente atento para a divulgação das condições dessa 

validade, para sua objetivação: dirá quais são as delimitações do problema, como as 

percebeu, por que sua hipótese é legítima e o procedimento de verificação 

empregado justificado. Desse modo cada um poderá julgar os saberes produzidos e 

sua credibilidade. Essa operação de objetivação, como a concentração em um 

problema, está hoje no centro do método científico. 

 

Para melhor compreender os procedimentos realizados na pesquisa, os autores 

elaboraram um esquema do percurso a ser traçado pelo pesquisador reproduzido a seguir. 
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Figura 2 – Esquema do conjunto de procedimentos da pesquisa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laville e Dionne (1999, p. 46). 

 

Ampliando as ideias expostas anteriormente, Lüdke e André (2013, p. 1-2) 

acrescentam que “[...] para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os 

dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento 

teórico construído a respeito dele.” Já para Fiorentini e Lorenzato (2009), a pesquisa é 

composta por quatro fases (planejamento, coleta de dados, análise e elaboração do relatório 

final), conforme o esquema apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluir 

Verificar a hipótese 

Elaborar uma hipótese 

Propor e definir um problema 
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Fonte: Fiorentini e Lorenzato (2009). 

 

Dessa forma, ao tratar dos requisitos que uma pesquisa deve preencher, Luna (1988, p. 

72) ressalta que, qualquer que seja o problema, o referencial teórico e a metodologia 

abordada, a investigação deverá apresentar os seguintes elementos: “1. A existência de uma 

pergunta que se deseja responder; 2. A elaboração (e sua descrição de um conjunto de passos 

que permitam obter informação necessária para respondê-la; 3. A indicação do grau de 

Pesquisador 
conhecimento 
x 
realidade 

Fase 
exploratória e 
preparatória 

Exploração 
temática 

Interrogações, leituras; 
observações e conversas sobre 
o tema 

Identificação e 
delimitação do 
tema e do 
problema 

Especificação do tema; revisão 
bibliográfica; configuração do 
problema; formulação  da 
questão; formulação dos 
objetivos. 

Estruturação 
metodológica da 
pesquisa 

Escolha da modalidade de 
pesquisa; especificação das 
variáveis e hipóteses, se for o 
caso; seleção de sujeitos, 
população ou amostra da 
pesquisa; seleção dos 
instrumentos, materiais e 
forma de coleta de dados; 
especificação da forma de 
análise 

Fase de coleta 
de dados 

sondagem inicial;   
levantamento de documentos ; 
observações/registros; 
experimentação; 
questionários/entrevistas; 
triangulação de dados; 
pesquisa-ação 

Fase da análise 

Ordenação, classificação, 
categorização e tratamento dos 
dados /informações; seleção de 
episódios para a análise, se for 
o caso; obtenção de resultados 

Relatório de 
pesquisa 

Organização do estudo e 
construção das conclusões a 
partir dos resultados; e redação 
do relatório da pesquisa 

Figura 3 – Fases da Pesquisa  
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confiabilidade na resposta obtida.” Sendo assim, verificamos nos esquemas apresentados que 

a elaboração do problema corresponde a uma fase anterior à elaboração da questão de 

pesquisa, pois se trata de uma necessidade primária que o investigador deseja sanar. 

Para Gatti (2002, p. 11), “[...] a pesquisa não é, de modo algum, na prática, uma 

reprodução fria das regras que vemos em alguns manuais. O próprio comportamento do 

pesquisador em seu trabalho é-lhe peculiar e característico.” Por isso as orientações e regras 

são necessárias principalmente para a validação e plausibilidade das análises, porém, se não 

houver, por parte do pesquisador, a apropriação delas de modo que seu pensar e agir sejam 

um reflexo de tal apropriação, tais regras e orientações serão seguidas mecanicamente levando 

o estudioso à repetição e à imitação. “Porque pesquisar é avançar fronteiras, é transformar 

conhecimento e não fabricar análises segundo determinados formatos. Balizas, sim, 

consistência, sim, plausibilidade, sim, aprisionamento do real em dogmas, não. (GATTI, 

2002, p. 57). 

Conforme aponta Cedro (2008, p. 39), existem inúmeros manuais que tratam da forma 

como estruturar uma pesquisa. Em geral os termos podem até mudar, porém seus significados 

continuam os mesmos, importa que “[...] todos esses termos e formas de regulação do 

trabalho científico devem ser utilizados como instrumentos culturalmente apropriados para a 

validação da investigação desejada, e isto só é possível com a mobilização do sujeito para a 

solução do seu problema.” Desse modo, concordamos, assim como os autores, que a pesquisa 

deve ir além da repetição de técnicas, regras e orientações, promovendo transformação no 

fenômeno estudado bem como no próprio pesquisador. 

Ressaltamos, ainda, que, por acreditarmos que a pesquisa em Educação está situada 

dentro das Ciências Humanas, objetivamos aqui fazer uma análise histórica deste campo do 

saber para o entendimento de suas principais características e do modo como elas são 

apresentadas. Com isso, percebemos a influência de três principais abordagens, o que nos 

levou a optar pela crítico-dialética, mais condizente com a nossa concepção, conforme 

explicitamos. Dessa forma, considerando que o foco deste trabalho é a pesquisa acadêmica 

sobre o professor que ensina matemática, passamos adiante a tratar do modo como a pesquisa 

em Educação Matemática se enquadra dentro da pesquisa em Educação e como se deu sua 

evolução no Brasil. 

  



49 

 

4 A PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

O professor de matemática é comumente chamado de matemático. No entanto, nem 

sempre essa denominação é a mais correta, devido a distinção que há em suas práticas 

profissionais e em seus conhecimentos. Ambos, professor de matemática e matemático, se 

utilizam da matemática, contudo, com olhares diferentes para esse campo do saber 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2009). De fato, não podemos encarar a pesquisa em Educação 

Matemática como uma pesquisa da matemática, haja vista que  

 

[...] a produção de conhecimentos nessas duas categorias de profissionais também é 

distinta. Enquanto os matemáticos, de um lado, estão preocupados em produzir, por 

meio de processos hipotético-dedutivos, novos conhecimentos e ferramentas 

matemáticas que possibilitam o desenvolvimento da matemática pura e aplicada, os 

educadores matemáticos, de outro, realizam seus estudos utilizando métodos 

interpretativos e analíticos das ciências sociais e humanas, tendo como perspectiva o 

desenvolvimento de conhecimentos e práticas pedagógicas que contribuam para uma 

formação mais integral, humana e crítica do aluno e do professor. (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 4, grifo do autor). 

 

Como mostrado anteriormente, acreditamos que a pesquisa em Educação Matemática 

seja um campo da pesquisa em Educação, que, consequentemente, apresenta características da 

pesquisa em Ciências Humanas. Desse modo, como nosso tema é a pesquisa sobre o professor 

que ensina matemática, achamos pertinente abordar os antecedentes históricos da área em que 

essas pesquisas são realizadas. Para isso, trataremos do surgimento da Educação Matemática 

para, depois, mostrarmos a pesquisa em Educação Matemática como um ramo da pesquisa em 

Educação e, por conseguinte, um ramo da pesquisa em Ciências Humanas. Inicialmente, nos 

detemos no surgimento da Educação Matemática, já que  

 

[...] a história da investigação em educação matemática é parte da história de um 

campo – a educação matemática – que vem se desenvolvendo durante os últimos 

dois séculos devido ao fato de que os matemáticos e educadores estão volvendo sua 

atenção em direção a como e que parte da matemática é, ou pode ser, ensinada e 

aprendida na escola.
33

 (KILPATRICK, 1994, p.15, tradução nossa). 

 

Embora a Matemática seja ensinada desde sua criação, a Educação Matemática 

demorou algum tempo para ser considerada um campo científico. Mesmo com o 

estabelecimento, por volta do século XVIII, de ramos da educação nas universidades da 

                                                 
33

 “La historia de la investigación en educación matemática es parte de la historia de un campo – la educación 

matemática – que ha evolucionado durante los dos últimos siglos debido a que los matemáticos y educadores han 

enfocado su atención hacia cómo y que parte de las matemáticas es, o puede ser, enseñada y aprendida en la 

escuela.” 
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Europa, a Educação Matemática não era reconhecida como uma matéria universitária. Tal 

reconhecimento se deu no fim do século XIX, quando a formação de professores se tornou 

comum nas universidades (KILPATRICK, 1996). Corroborando com esses dados históricos, 

Miguel et al. (2004, p. 71) nos diz ainda que  

 

Embora já se identifiquem na antiguidade preocupações com o ensino da 

matemática, particularmente na República VII, de Platão, é na Idade Média, no 

Renascimento e nos primeiros tempos da Idade Moderna que essas preocupações 

são melhor focalizadas. 

 

Em tese, “[...] os educadores matemáticos eram os matemáticos que se preocupavam 

em como sua matéria estava sendo ensinada” (KILPATRICK, 1996, p. 111). Por isso 

geralmente escreviam sobre métodos de ensino. Já a Educação Matemática é o resultado da 

fusão de duas áreas, a matemática e a psicologia, sendo esta última a “ciência mestra” que 

estuda a forma como as crianças aprendem. Apoiado nos dizeres de Schubring (1983), 

Kilpatrick (1996, p. 112) acrescenta que a Educação Matemática é um campo tanto científico 

como profissional e que 

 

[...] existe uma interconexão necessária entre os dois aspectos da Educação 

Matemática: O lado científico não pode se desenvolver muito além, a menos que ele 

seja, de alguma forma, aplicado à prática profissional, e o desenvolvimento 

profissional requer o conhecimento especializado, que somente a investigação 

científica pode oferecer.  

 

No fim do século XVIII e início do século XIX, a função da Educação Matemática era 

profissional e o novo ramo começava a ganhar status de campo científico independente. 

Apesar disso, era visto por alguns como uma ocupação ou arte, “[...] sem nenhum corpo de 

conhecimento teórico para ser aplicado na formação de professores.” (KILPATRICK, 1996, 

p. 112). Conforme afirma Miguel et al. (2004, p. 71), apenas depois das Revoluções 

Industrial, Americana e Francesa surge a preocupação com o ensino, sendo que “[...] a 

identificação da Educação Matemática como uma área prioritária na educação ocorre na 

transição do século XIX para o século XX.” 

Para o autor (2004), havia conflitos de opinião entre educadores e matemáticos, pois 

eram os formadores (os matemáticos) que decidiam os conteúdos ensinados e formavam os 

professores. Impulsionados por esse celeuma, alguns pesquisadores matemáticos começaram 

a se preocupar com o ensino de matemática e foram em busca de maneiras de ensinar a 

matéria de modo menos abstrato. Alguns trouxeram algumas contribuições, como é o caso de 



51 

 

Eliakim H. Moore, que sugeriu utilizar laboratórios no ensino, e de Felix Klein, que defendia 

que a disciplina devia ter mais bases psicológicas do que sistemáticas. 

De acordo com Kilpatrick (1994, p. 19, tradução nossa), 

 

[...] a educação matemática como campo de estudo começou a desenvolver-se 

lentamente ao final do século XIX conforme as universidades de diferentes países, 

como resposta à necessidade de maior número de professores melhor preparados, 

começaram a desenvolver seus programas de formação de professores.
34

  

 

No decorrer do século XX, a pesquisa em Educação começa a tomar novos rumos, 

“[...] marcada pelos movimentos sociais, pelos novos conhecimentos de psicologia e pelo 

aperfeiçoamento da análise estatística. Uma intensa pesquisa em educação começa a se 

desenvolver” (MIGUEL et al., 2004, p. 72). Sendo assim, 

 

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 

liderança de Felix Klein. (MIGUEL et al., 2004, p. 72). 

 

Contudo, foi apenas depois dos anos 1960 que a Educação Matemática começou a ter 

status profissional e passou a ser vista de maneira científica. Nesse período,  

 

[...] novos cursos apareceram nos departamentos da disciplina específica que foram 

além de questões de conteúdo e métodos para considerar como a teoria, a pesquisa e 

a prática poderiam ser combinadas produtivamente. À medida que a Educação 

Matemática se tornou mais profissional, ela também se tornou mais científica, 

embora obviamente ela seja inevitavelmente uma ciência humana aplicada. 

(KILPATRICK, 1996, p. 112-113). 

 

Ao se consolidar como uma ciência e campo de estudo, ocorre, de meados dos anos 

1950 a meados dos anos 1970, uma expansão da pesquisa nessa área. Neste período, segundo 

Kikpatrick (1994), houve o desenvolvimento de seu próprio corpus de literatura, que, 

desvinculando-se dos estudos de psicologia, passou a se associar a muitos outros campos de 

estudo. Um fator que também auxiliou na expansão da pesquisa foi o Movimento da 

Matemática Moderna (MMM), no período de 1950 a 1960, que “[...] surgiu, de um lado, 

motivado pela Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos e, de outro, como resposta à 

constatação, após a 2ª Guerra Mundial, de uma considerável defasagem entre o progresso 

                                                 
34

 “La educación matemática como campo de estudio comenzó a desarrollarse lentamente a finales del siglo XIX 

conforme las universidades de diferentes países, como respuesta a la necesidad de mayor número de profesores y 

mejor preparados, comenzaron a desarrollar sus programas en formación de profesorado.” 
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científico-tecnológico e o currículo escolar então vigente.” (FIORENTINI; LORENZATO, 

2009, p. 6). 

Sendo assim, até os anos de 1970 o que se tinha na pesquisa em Educação Matemática 

era a busca de regularidades nos fenômenos educativos, a fim de 

 

[...] especificar o comportamento dos alunos e dos professores. O mundo do 

ensino e da aprendizagem era visto como um sistema de variáveis que 

interagiam entre si. A pesquisa visava descrever essas variáveis e descobrir 

suas inter-relações. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 53-54). 

 

Daí em diante, houve uma tendência, levantada por Edward G. Begle, de fazer 

pesquisa em Educação Matemática nos moldes das Ciências Físicas e Naturais, buscando 

maior cientificidade para os estudos. Com a grande quantidade de pesquisas na área, que 

pouco contribuíam para a melhoria do ensino e não satisfaziam os problemas observados 

pelos professores que atuavam em sala de aula (KILPATRICK, 1994), essa tendência 

permaneceu por quase uma década, quando surgiu, assim como nas Ciências Humanas, 

questionamentos acerca da contribuição que a pesquisa organizada nesse formato poderia dar 

aos processos educativos.  

 

A busca pelo reconhecimento científico mediante a imitação dos modelos de 

investigação das ciências naturais parece conduzir os investigadores a realizar 

estudos que são metodologicamente impecáveis, mas conceitualmente estéreis. 

Qualquer que seja a causa, é necessário que a investigação em educação matemática 

receba o impulso de boas ideias, antes que se converta em algo impraticável e inútil 

par o discurso da comunidade.
35

 (KILPATRICK, 1994, p. 79, tradução nossa). 

 

A complexidade presente na sala de aula se tornou difícil de ser modificada pelos 

métodos utilizados até então, por isso os pesquisadores foram em busca de uma aproximação 

da pesquisa do que, de fato, acontece na sala de aula, assim, “[...] cada vez mais, a 

investigação em educação matemática estava tratando de sair da biblioteca e do laboratório e 

aproximar-se da aula e da escola.”
36

 (KILPATRICK, 1994, p. 80, tradução nossa). A 

contribuição que os professores poderiam dar, ao aproximar a prática do conhecimento 

teórico, assim como do campo da pesquisa em Educação, motivou novas maneiras de se fazer 

                                                 
35

 “La búsqueda de la respetabilidad científica mediante la imitación de los diseños de investigación de las 

ciencias naturales parece conducir a los investigadores a realizar estudios que son metodológicamente 

impecables, pero conceptualmente estériles. Cualquiera que sea la causa, es necesario que la investigación en 

educación matemática reciba el impulso de buenas ideas, antes de que se convierta en algo impracticable e inútil 

para el discurso de la comunidad.” 
36

 “Cada vez más, la investigación en educación matemática estuvo tratando de salir de la biblioteca y el 

laboratório y acercarse al aula y l escuela.”  



53 

 

pesquisa, com intuito de auxiliar nessa aproximação, envolvendo técnicas e conceitos 

utilizados por antropólogos, sociólogos, filósofos. 

Dessa maneira, surgiram, a partir da década de 1980, novas abordagens: aproximação 

condutivista; aproximação analítica; aproximação interpretativa; aproximação crítica e 

aproximação sistêmica (KILPATRICK, 1994). No que tange às aproximações, Fiorentini e 

Lorenzato (2009, p. 55, grifo do autor) afirmam que cada uma “[...] traz alguma contribuição 

para a área; ou seja, não se pode negar nenhuma delas, nem afirmar que uma é melhor do que 

a outra”, tanto que permaneceram e conviveram entre si até e durante toda a década de 1990, 

em que houve uma mudança de corrente na investigação educacional: “[...] de uma tendência 

tradicional de investigação, pautada na explicação, predição e controle, passamos para uma 

tendência contemporânea de busca de compreensão, interpretação e ação.”  

Para Bicudo (1993, p. 20), até a década de 1990 a pesquisa em Educação Matemática 

estava muito relacionada à interrogação de compreender o matemático, do fazer matemático, 

dos significados sociais, culturais e históricos deste saber, dessa maneira, “são [...] pesquisas 

que solicitam domínio compreensivo de um vasto horizonte de conhecimento, como os 

horizontes da Psicologia, da História, da Filosofia..., e certamente da matemática.” Desde 

então 

 

[...] a Educação Matemática vem se constituindo, historicamente, como uma área de 

conhecimento voltada ao ensino e aprendizagem da matemática. Isto implica dizer 

que envolve tanto o conhecimento matemático quanto os processos que permitem a 

apropriação desse conhecimento pelos sujeitos. (LOPES; MARCO, 2015, p. 456-

457). 

 

Fiorentini (1994, p. 24) acrescenta que 

 

[...] a pesquisa em educação matemática tem surgido no interior da grande arena da 

pesquisa educacional que, há aproximadamente um século, vem tentando abandonar 

a especulação filosófica em favor de uma abordagem mais científica, tomando, 

como foco de reflexão e análise, a realidade concreta. 

 

Percebemos, portanto, como já fora tratado, que a pesquisa em Educação Matemática 

começou a ser desenvolvida considerando os critérios positivistas, e assim se manteve, 

utilizando esses fundamentos por algum tempo até que a complexidade da atividade educativa 

em matemática fosse percebida, possibilitando novas formas de tratar os problemas da área. 

Dessa maneira, podemos concluir que o desenvolvimento da pesquisa em Educação 

Matemática se deu de forma análoga ao acontecido nas Ciências Humanas e no campo da 
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educação, tratando, na verdade, de um ramo dessas duas correntes de pensamento dedicado ao 

estudo do processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

Apesar disso, a aproximação dos procedimentos e conceitos da Antropologia, Filosofia 

e Sociologia não foi o ponto final para a pesquisa em Educação Matemática. Para Luis 

Radford, em entrevista a Moretti, Panossian e Moura (2015), tal desenvolvimento estava 

subsidiado naquilo que a psicologia europeia e americana poderia oferecer até então, que era a 

teoria de Piaget. 

 

Dessa forma, aparece uma série de reflexões, de ensaios e de tentativas de criação de 

teorias, das primeiras teorias da educação matemática, que vão adotar as posições 

psicológicas dominantes na época, das concepções de mente e da epistemologia que 

Piaget propõe, que, por sua vez, inspira-se na filosofia de Kant – que articula de uma 

maneira espetacularmente clara a ideia dominante do indivíduo do século das luzes, 

que é de um sujeito autônomo, autossuficiente, autorregulado, que não vai necessitar 

mais do que seu entorno para crescer intelectualmente. Há companheiros que 

começaram nos anos 1990 a introduzir na educação matemática os trabalhos de 

Vigotsky, e logo de Leontiev, que começaram a assinalar outras opções, outras 

formas de poder pensar o indivíduo não como alguém isolado, mas como um 

indivíduo intersubjetivo constituído através de linguagem, das práticas sociais e da 

sua relação com o outro e com o mundo. (MORETTI; PANOSSIAN; MOURA, 

2015, p. 251). 

 

Sendo assim, para o professor entrevistado, é na década de 1990 que surge uma nova 

forma de pensar os problemas da educação matemática, “[...] desde então, emerge muito lenta, 

mas progressivamente a ideia de uma formulação teórica inspirada pela teoria da atividade” 

(MORETTI; PANOSSIAN; MOURA, 2015, p. 251), que também nos auxiliou na 

compreensão da pesquisa como uma atividade humana.  

Após apresentarmos esse panorama geral da pesquisa em Educação Matemática, 

destinamos a próxima seção à apresentação da evolução desta no Brasil, que ocorreu inspirada 

no avanço da pesquisa em Educação e em Educação Matemática, considerando o que havia 

acontecido no cenário internacional.  

 

4.1 Um panorama da pesquisa em Educação Matemática no Brasil 

 

Para entendermos o cenário da pesquisa em Educação Matemática no Brasil, 

construímos a historicidade dos fatos que permearam esse contexto. Segundo Gatti (2002, p. 

15) “[...] trabalhos esparsos que são reveladores de uma certa preocupação científica com 

questões da área educacional são encontrados no Brasil desde os primórdios do século 20”. 



55 

 

Contudo, foi com a criação do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em 1930, 

que apareceram estudos mais sistemáticos. 

Enquanto espaço de produção, formação e estimulação, o Inep, o Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais (CBPE) e os Centros Regionais
37

 contribuíram imensamente para o 

desenvolvimento das pesquisas. E, como havia pouca produção de conhecimento advindas das 

universidades, locais como esses ganharam mais atenção no fim da década de 1960. Segundo 

Gatti (2002, p. 16), 

 

[...] foi somente com a implementação de programas sistemáticos de pós-graduação, 

mestrados e doutorados, no final da década de 60, e como base na intensificação dos 

programas de formação no exterior e a reabsorção desse pessoal, que se acelerou o 

desenvolvimento dessa área de pesquisa no País, transferindo seu foco de produção 

e de formação de quadros para as universidades.  

 

Considerando o caminho traçado pela pesquisa educacional, Mello (1983) faz uma 

síntese de seu desenvolvimento, apontando que os anos decorrentes das décadas de 1940 e 

1950 foram marcados pela psicometria (conjunto ou qualquer dos métodos quantitativos em 

psicologia). Na década de 1950, o enfoque psicológico foi deixado de lado passando a enfocar 

os estudos sociológicos.  

 

Passou a fazer parte do universo das pesquisas, principalmente a questão da 

organização social da escola e das relações entre educação e sociedade de um modo 

geral, inclusive tomando como objeto os sistemas de ensino dos vários graus em 

suas articulações com as demandas do desenvolvimento. (MELLO, 1983, p. 68). 

 

A década seguinte (1960) foi marcada pelo abandono dos estudos sociológicos e a 

ênfase nos estudos de cunho econômico, que eram, conforme Mello (1983, p. 68), “[...] 

inspirados direta ou indiretamente na teoria do capital humano”. Os temas mais estudados 

eram Educação e Investimento, Custos da Educação e as relações entre mercado de trabalho e 

formação profissional. A mudança seguinte aconteceu por volta de 1970, quando, de acordo 

com Gatti (2002, p. 18), “[...] deparamo-nos não só como uma ampliação das temáticas de 

estudo, mas também com um aprimoramento metodológico, especialmente em algumas 

subáreas”. 

Mesmo com esse crescimento, ainda se valorizava a parte técnica e operacional de 

tratar e mensurar as variáveis, ocasionando críticas que abriram as portas para 

 

                                                 
37

 O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e os Centros Regionais do Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Bahia e Minas Gerais foram um desdobramento do Inep. 
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[...] o emprego das metodologias de pesquisa-ação e das teorias do conflito no final 

dos anos 70 e começo dos anos 80, ao lado de um certo descrédito de que soluções 

técnicas resolveriam problemas de base na educação brasileira, o perfil da pesquisa 

educacional se enriquece com essas novas perspectivas abrindo espaço a abordagens 

críticas. (GATTI, 2002, p. 18). 

 

Foi durante a década de 1980 que a pesquisa em Educação começou a utilizar os 

conceitos do materialismo dialético, porém, com muita dificuldade, por causa da 

complexidade do método dialético e da falta de conhecimento da análise marxista da realidade 

(TRIVIÑOS, 2008). Todavia, Fiorentini (1994, p. 10-11) em seu trabalho sobre os rumos da 

pesquisa em Educação Matemática no Brasil, nos afirma que 

 

[...] focalizando particularmente o ensino de campos específicos de conhecimento 

(ensino de português, de geografia, de história, de ciências, de matemática), 

encontramos poucos estudos que se debruçam sobre essas tentativas de pesquisa, ou 

seja, ainda são raras as pesquisas que toma como objeto de investigação a pesquisa 

em ensino de um campo específico de conhecimento. 

 

As pesquisas que haviam na área estavam vinculadas à forma de ensino de matemática 

da época e buscavam a melhoria deste a partir de cinco tendências. Uma delas, a “formalista-

clássica”, tinha como objetivo principal “o desenvolvimento do espírito”, da “disciplina 

mental” e do pensamento lógico-dedutivo” (FIORENTINI, 1994, p. 40), cujo foco da 

pesquisa era 

 

[...] a própria lógica do conhecimento matemático organizado a-historicamente. Ou 

seja, acreditava-se que a possibilidade da melhoria do ensino da matemática devia-

se, quase exclusivamente, a um melhor estudo, por parte do professor ou por parte 

dos formuladores de currículos, do próprio conteúdo matemático visto por uma 

dimensão acentuadamente técnica e formal. (FIORENTINI, 1994, p. 42-43). 

 

Como se tratavam de investigações no âmbito da Educação, os estudos anteriormente a 1950 e 

o ensino e aprendizagem de matemática de cunho psicológico “[...] ocorreram no terreno da 

psicometria e consistiam no estudo psicológico da criança por meio de testes.” 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 18). 

A segunda tendência apontada é a “formalista-moderna”, que emergiu após 1950 e 

tinha como foco não mais a formação da “disciplina mental” e a utilização da matemática 

como ferramenta para resolução de problemas. Seu propósito era formar um especialista 

matemático que, ao saber das estruturas subjacentes ao conteúdo matemático, seria capaz de 

aplicar esse conhecimento aos vários domínios, matemáticos ou não. A pesquisa, então, passa 

a ser fundamentada sob “[...] os desdobramentos lógico-estruturais das ideias matemáticas, 
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tomando por base não a construção histórica e cultural desse conteúdo, mas sua unidade e 

estruturação algébrica mais atual” (FIORENTINI, 1994, p. 46). Diante disso, tomou-se como 

ponto de partida o desejo de reformular o currículo baseado no Movimento da Matemática 

Moderna, mas pouco se produziu nesse período (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

A tendência “tecnicista”, fundamentada no funcionalismo – na qual “[...] a sociedade 

seria um sistema organizado e funcional, isto é, um todo harmonioso em que o conflito seria 

considerado uma anomalia e a manutenção da ordem uma condição para o progresso” 

(FIORENTINI, 1994, p. 47) – ocorreu do fim da década de 1960 até o fim de 1970, tendo 

como principal finalidade as técnicas de ensino. Nesta, buscava-se “[...] desenvolver 

habilidades e atitudes computacionais e manipulativas, capacitando o aluno para a resolução 

de exercícios ou de problemas-padrão” (FIORENTINI, 1994, p. 48). Dessa forma,  

 

[...] o papel da pesquisa com vistas à melhoria do ensino de matemática, consistiria 

numa atividade de competência de especialistas que, fundamentados em teorias 

psicológicas e nas tecnologias educacionais, teriam a incumbência de descobrir, 

experimentar, avaliar e oferecer ao sistema de ensino novas técnicas de ensino de 

matemática e materiais instrucionais mais eficientes ao desempenho escolar dos 

alunos. (FIORENTINI, 1994, p. 49). 

 

Como essa tendência surge no período de nascimento da Educação Matemática como 

campo profissional
38

, 20 anos depois do que aconteceu no exterior, e da expansão 

universitária
39

, nesse caso, 10 anos após a ampliação ocorrida na educação em geral, observa-

se que houve uma produção um pouco maior de trabalhos relacionados à Educação 

Matemática, porém, a produção foi dispersa e sem continuidade (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009).  

A quarta tendência foi chamada de “ativista”, pois se desmembrava em duas outras, 

“empírico-ativista” e “construtivista”. Para Fiorentini (1994, p. 57):  

 

Podemos dizer que a educação matemática sob a tendência ativa procura tomar a 

psicologia como núcleo central de orientação pedagógica. Esse viés psicologizante 

da educação matemática tem historicamente variado de uma tendência empirista 

para uma mais construtivista. [...] O papel da pesquisa, no seio desse ideário, 

portanto, consistiria, de um lado, em investigar como a criança aprende ou constrói 

determinados conceitos matemáticos e, de outro, desenvolver atividades ou 

                                                 
38

 “Podemos dizer que o período que compreende a década de 1970 e o início dos anos de 1980 representou a 

fase do surgimento da EM como campo profissional de especialistas em didática e metodologia do ensino de 

matemática.” FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e 

metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. p. 25. 
39

 Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), foi no início dos anos 1970 que houve uma multiplicação das 

licenciaturas em ciências e matemática e o surgimento de vários programas de Pós-Graduação em Educação, 

Matemática e Psicologia. 
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materiais potencialmente ricos que induzam ativamente a aprendizagem (empírico-

ativista) ou desencadeiem conflitos cognitivos e abstrações reflexivas que 

possibilitem a construção de conceitos ou o desenvolvimento de estruturas 

cognitivas (construtivista). 

 

A última tendência apontada pelo autor é a “sociocultural ou crítico-popular”, que 

surgiu no fim da década de 1980, juntamente à fundação e organização da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e a realização periódica de encontros estaduais e 

nacionais de Educação Matemática, que permitiram a socialização e a discussão das pesquisas 

realizadas no país (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). Sua “[...] finalidade do ensino da 

matemática seria a de desmistificar a realidade, buscando sobretudo compreendê-la para 

poder transformá-la” (FIORENTINI, 1994, p. 60, grifo do autor), e coincide com o período de 

transição teórico e metodológico da pesquisa em Educação.  

A investigação em Educação Matemática, que tinha base empírico-analítica e dava 

ênfase na quantificação, passou a ser questionada, o que, segundo os autores (2009, p. 32), 

“[...] contribuiu para que, nesse período, muitos pesquisadores e orientadores descuidassem 

dos processos metodológicos de investigação”, principalmente daqueles trabalhos com linhas 

de estudos mais recentes. Atendendo a essa tendência, aparece como possibilidade de 

pesquisa a etnomatemática de Ubiratan D’Ambrósio, que busca entender o indivíduo em seu 

próprio contexto e a forma como ele pensa e explica os fatos. 

Outra possibilidade nessa nova corrente de pensamento são os aportes teóricos da 

Psicologia Histórico-Cultural, que atendem a preocupação com o ensino e aprendizagem da 

matemática na educação escolar, sendo assim, levam os pesquisadores da área de Educação 

Matemática a buscá-la como fonte de compreensão do ensino. Conforme apontam Lopes e 

Marco (2015, p. 458), “[...] a ampliação da aproximação entre a pesquisa em Educação 

Matemática e a Psicologia Histórico-cultural vem se refletindo no número de grupos de 

pesquisa que se fundamentam na Teoria Histórico-Cultural.” Segundo as autoras, observando 

o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq atualmente, existem vinte e um grupos 

de pesquisa que deixam claro serem fundamentados na Teoria Histórico-Cultural, na qual essa 

pesquisa se orienta. 

A partir dos anos 1990, houve uma evolução em aspectos metodológicos, dos quais se 

destacam: 

 

Maior consistência e cuidado teórico-metodológico no desenvolvimento das 

pesquisas; focalização de aspectos mais pontuais da prática de ensino da 

matemática; maior diferenciação entre pesquisa e relato de experiência; 

aparecimento de múltiplas alternativas metodológicas de investigação, sobretudo em 
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relação ao processo de documentação e coleta e análise de dados e informações; 

aumento do número de estudos de investigação na prática pedagógica como, por 

exemplo, a ‘pesquisa-ação’ e práticas colaborativas entre professores universitários e 

escolares. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 37). 

 

Outro aspecto abordado é que até o ano de 1984, “[...] no que diz respeito à área de 

Matemática, não encontramos nenhum estudo que procure analisar, de maneira sistemática, as 

tendências da pesquisa brasileira em educação matemática” (FIORENTINI, 1994, p. 16). 

Conforme explicita o autor, o que se tinha era uma tentativa de organizar a área em núcleos 

temáticos, o que não era uma tarefa fácil, pois era uma área nova de pesquisa que não tinha 

suas fronteiras bem delimitadas e ainda contava com o fato de seu objeto de estudo ser 

interdisciplinar, permitindo abordagens por vários ângulos. Alguns autores, cada um com um 

foco diferente, tentaram fazer essa classificação, como Filloy (1981), Wain (1998), Shumway 

(1980), Fennema (1981) e Martinez (1990). 

Observando isso, Fiorentini apresenta um estudo em 1988 que analisava as tendências 

epistemológicas e metodológicas dos trabalhos produzidos no Brasil, no período de 1971 a 

1984. Apoiado em Gamboa (1987), ele conclui que as abordagens metodológicas mais 

utilizadas eram as empírico-analíticas: 

 

[...] 70% dos trabalhos se aproximavam da abordagem ‘empírico-analítica’, 5% da 

‘fenomenológico-hermenêutica’ e 6% da ‘crítico-dialética’, 19% dos trabalhos, no 

entanto, não puderam ser classificados dentro das três abordagens, seja por falta de 

dados, seja por não terem se constituído em trabalhos de pesquisa propriamente 

ditos, não passando de simples relatórios de atividades ou de experiências sem que 

fossem acompanhados de um tratamento mais sistemático, reflexivo ou analítico. 

(FIORENTINI, 1994, p. 5). 

 

Completando tais ideias, Kilpatrick (1994) afirma que, por volta de 1970, havia uma 

tendência em fazer pesquisa em Educação Matemática nos moldes das ciências físicas e 

naturais, buscando maior cientificidade. Outro aspecto que podemos notar no estudo de 

Fiorentini são os problemas já encontrados nas pesquisas, já que 19% delas não puderam ser 

classificadas, por não haver clareza em sua exposição, aspecto também identificado por 

Souza, Magalhães e Guimarães (2011) na análise realizada, no período de 1999 a 2005, dos 

trabalhos acadêmicos sobre professores e os programas de pós-graduação do Centro-Oeste. 

As autoras definiram os problemas relativos ao rigor e à relevância dos trabalhos acadêmicos, 

discutindo a questão da incoerência epistemológica, para depois indicar a necessidade de se 

desenvolver pesquisas da área com foco na “vigilância epistemológica”.  

Desse modo, a pesquisa em Educação Matemática, assim como em Educação e nas 

Ciências Humanas, além de ter seu início pautado nos princípios positivistas de pesquisa, 
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também acompanhou o desenvolvimento desta, pois a Educação Matemática, como campo 

científico, começou a se configurar, como afirma Fiorentini (1994), a partir da década de 

1970. Percebemos, também, que o seu movimento de concretização como campo científico 

foi semelhante ao ocorrido no exterior, mas as mudanças ocorriam cerca de uma década 

depois das transformações internacionais. 

Como dissemos, apoiados em Fiorentini (1994), os problemas encontrados nas 

pesquisas em Educação Matemática são de longa data. Constatamos que a literatura relata a 

existência de questões de cunho teórico-metodológicos na pesquisa e, por isso, abordarmos 

em seguida as incongruências encontradas nessa elaboração das pesquisas em Educação e em 

Educação Matemática no Brasil. 

 

4.2 Incoerências na elaboração das pesquisas em Educação Matemática no Brasil 

 

Como a elaboração e a condução dessa investigação gira em torno da pesquisa sobre o 

professor que ensina matemática, produzida no estado de Goiás, no período de 2001 a 2012, 

nos programas de Pós-Graduação em Educação da FE-UFG, da PUC-GO e do Programa de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG, evidenciamos, aqui, a forma 

“problemática” de se fazer pesquisa em Educação Matemática no Brasil. Para isso, trataremos 

primeiramente de problemas encontrados na pesquisa educacional e, por consequência, na 

pesquisa em Educação Matemática. Acreditamos, assim, que ao caracterizarmos esses 

problemas poderemos ter subsídios para avaliar e compreender se a mesma problemática está 

presente na pesquisa no recorte que fizemos. 

Anteriormente, as discussões acerca da produção acadêmica no âmbito da educação se 

concentrava em um debate epistemológico entre o paradoxo quantitativo x qualitativo e, 

particularmente, no que diz respeito à qualidade do projeto de pesquisa. Mas ambos recaiam 

sobre as questões de métodos. Quanto ao debate sobre as condições e os critérios de escolhas 

temáticas e metodológicas da pesquisa educacional, Gatti (1983) nos lembra que esse vem 

acontecendo desde a época da realização de sua pesquisa (no final da década de 1970 e início 

da década de 1980). 

No Brasil, segundo Souza, Magalhães e Silveira (2014), o debate a respeito dos 

problemas na pesquisa educacional se inicia em 1970 com a pesquisa de Gouveia (1971), em 

que a autora apresenta um levantamento sobre a pesquisa educacional realizada no período de 

1940 até 1970, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A autora conclui que a maior parte 
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dos achados poderia ser considerada estudos exploratórios e descritivos e apresenta alguns 

problemas encontrados até mesmo nas pesquisas de cunho quantitativo:  

 

Na verdade, muitas das pesquisas se definem como ‘caracterizações’. Mesmo 

algumas das chamadas ‘avaliações’ não se orientam por uma metodologia capaz de 

qualificá-las como tal. A maioria não emprega grupos de controle. Percebe-se que o 

equipamento de análise é, em geral, limitado. Dos estudos que se baseiam em dados 

quantitativos, a maioria não apresenta mais que tabelas com frequências relativas, 

não utiliza técnicas para a determinação de relações entre variáveis, e não recorre a 

controles estatísticos. (GOUVEIA, 1971, p. 9) 

 

Também dando ênfase à questão metodológica, Gatti (1983) avalia a produção 

acadêmica em educação no período de 1978-1981, indicando alguns vieses metodológicos e 

modismos teóricos na pesquisa educacional nesse período, segundo a autora na época 

analisada algumas abordagens utilizadas pareciam “decorrência da influência de alguns 

modismos e da veiculação, nem sempre crítica, de alguns formatos teóricos entre os 

pesquisadores.” (GATTI, 1983, p.14). Entre as décadas de 1980 e 1990 observa-se ainda 

críticas teorico-metodológicas, apontando a adesão de correntes teórico-metodológicas, 

principalmente os modelos de investigação propostos nos Estados Unidos, Inglaterra ou 

França, sem a real compreensão do que se tratavam (GATTI, 2001). Tais modismos ainda são 

discutidos por André (2011) numa meta-análise das dissertações e teses defendidas na área de 

Educação no ano de 2007. 

Para Souza, Magalhães e Guimarães (2011), os problemas encontrados na pesquisa 

educacional poderiam estar relacionados à indistinção entre método e metodologia. citando a 

análise desenvolvida por Frederico (2008, p. 253)
 40

, destacam que a confusão entre método e 

metodologia pode achar explicação nas discussões de Adorno com Paul Lazarsfeld sobre 

método e metodologia. Conforme Souza, Magalhães e Guimarães (2011, p. 52), para 

Lazarsfeld, 

 

“método” (methodology) passa a referir-se a técnicas de investigação. Já Adorno 

chama a atenção para duas maneiras diferentes de conceber o método em Sociologia, 

a primeira é a tradição europeia que aproxima método de epistemologia, enquanto 

que a tradição empírica norte americana entende o método (methodology) como 

técnica e procedimentos formais adotados nas investigações empíricas. Adorno 

distanciou-se da concepção norte americana – a methodology, mas passou a 

defender a tradição europeia, segundo a qual a pesquisa social deve ser criticamente 

orientada e, ainda, a concepção de método como crítica do conhecimento.  

 

                                                 
40

 Cf. FREDERICO, C. Recepção: divergências metodológicas entre Adorno e Lazarsfeld. Matrizes, n.2, abril, 

2008. 
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Souza, Magalhães e Guimarães (2011) esclarecem que essa confusão entre método e 

metodologia está presente até hoje entre muitos dos trabalhos analisados sobre a temática 

professores elaborada no Centro-oeste. Elas detectaram “a influência da concepção empírica 

norte americana na identificação que os autores estabelecem entre método e methodology, 

técnicas de pesquisa e/ou tipos de pesquisa” (SOUZA; MAGAHÃES; SILVEIRA, 2011, p. 

52). Os autores trazem exemplos que consagram expressões sobre essa confusão nos trabalhos 

analisados: “o método a ser utilizado é o da pesquisa qualitativa”, ou “o método de tipo 

etnográfico”, ou “o método de estudo de caso”, isso indica uma confusão entre os roteiros de 

determinados tipos de pesquisas e a lógica a qual elas se filiam.” (SOUZA; MAGAHÃES; 

SILVEIRA, 2011, p. 52). Para os autores, identifica-se a falta maturidade intelectual aos 

alunos, como também tempo necessário à elaboração aperfeiçoada e rigorosa de seus 

trabalhos.  

Desse modo, no recorte da produção de uma década (1999-2009), de acordo com 

Souza, Magalhães e Silveira (2014), cerca de 50% dos trabalhos analisados não faziam a 

distinção entre método e metodologia, o que acarretava em um entendimento superficial sobre 

as bases do método. Sendo assim, as autoras concluem que  “[...] nessa postura, não é possível 

desenvolver a concepção de método como crítica do conhecimento, como criação e 

desenvolvimento do conhecimento” (SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014, p. 243). 

Elas ainda indicaram a necessidade de superação desse equívoco, por elas denominado como 

epistemológico. Esse entendimento e a sua superação, conforme as autoras, poderia ajudar os 

pesquisadadores a terem maior clareza sobre a influência da concepção norte-americana na 

produção acadêmica sobre professores do Centro-Oeste. 

A década de 1990, como já dissemos anteriormente, foi marcada pelas mudanças 

teórico-metodológicas, e os métodos utilizados nos modelos experimentais e empíricos não 

eram mais suficientes para obter respostas aos problemas educacionais. Discorrendo sobre as 

modificações ocorridas nesse período, Gatti (2002, p. 29) ressalta que “[...] críticas de 

diferentes naturezas foram feitas entre nós a esses modelos quantificadores [pesquisa 

quantitativa], sem uma análise mais profunda das suas implicações e as análises com dados 

quantitativos foram praticamente banidas de nossos estudos”. A opção em modificar os 

métodos utilizados trouxe alguns problemas para a pesquisa em Educação, pois se observou 

que não havia um domínio dos métodos e técnicas das abordagens não quantitativas.  

Gatti (2002, p. 50) ainda adverte que o que houve, na pesquisa educacional, foi 
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[...] um movimento de adesão, novamente acrítica, sem que as novas perspectivas 

tenham sido realmente dominadas, apropriadas com integração compreensiva e 

abrangente dos seus princípios básicos, estes muito complexos pela natureza mesma 

das metodologias não-quantitativas e dos elementos novos com que se está 

trabalhando. 

 

Quanto à adesão a novas formas de se fazer pesquisa, às mudanças de uma 

metodologia para outra, Vigotski (2007, p. 59) aponta que  

 

[...] em geral, qualquer abordagem fundamentalmente nova de um problema 

científico leva, inevitavelmente, a novos métodos de investigação e análise. A 

criação de novos métodos, adequados às novas maneiras de colocar os problemas, 

requer muito mais do que uma simples modificação dos métodos previamente 

aceitos. 

 

Sendo assim, a forma de pesquisar em Educação sofreu modificações sem que 

houvesse a apropriação, como trata Vigotski (2007), dos novos métodos de tratar o problema, 

“[...] saímos de uma forma de coleta de dados para outra e não percebemos que os problemas 

de fundo são os mesmos e que qualitativo, não é dispensa de rigor e consistência, nem 

sinônimo de literatura ou poesia” (GATTI, 2002, p. 51) 

Souza, Magalhães e Silveira (2014), ao relatarem os resultados de sua pesquisa
41

 sobre 

a temática dos professores, no período de 1999 a 2009, dos programas de Pós-Graduação em 

Educação do Centro-Oeste, utilizam a expressão “crise de teoria e método” para abordarem os 

problemas encontrados durante a década de 1990. Apoiadas em Alves-Mazzotti (1999), André 

(1997), Campos (1984); Gouveia (1984), Lüdke (1984) e Thiollent (1984), chegaram à 

conclusão que naquela época e naquele recorte da produção analisada 

 

[...] reforçava-se novamente uma oposição entre a pesquisa positivista e o paradigma 

qualitativo, ampliavam-se as discussões sobre a produção de pesquisas baseadas em 

abordagens qualitativas, mostrando que estas necessitavam de maiores cuidados e 

definições epistemológicas mais claras. (SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA, 

2014, p. 245). 

 

Para que a pesquisa tenha maior coerência teórico-metodológica, Gatti (2002, p. 30-

31) aponta que “[...] é fundamental o conhecimento dos meandros filosóficos, teóricos, 

técnicos e metodológicos da abordagem escolhida”, Hostetler (2005, p. 17, tradução nossa), 

complementa dizendo que “Boas intenções não garantem uma boa pesquisa”
42

, que pode ser 

                                                 
41

 A pesquisa foi um estudo interinstitucional da produção acadêmica no Centro-Oeste, foi dividida em duas 

etapas sendo que na primeira de 1999 a 2005 analisaram 360 dissertações e teses produzidas nesse período. Na 

segunda etapa realizaram a análise de 132 trabalhos. 
42

 “Good intentions do not guarantee good research”. 
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considerada boa, em sentido amplo, se o pesquisador educacional for capaz de fazer uma 

articulação sólida entre os elementos que compõem seu trabalho e uma robusta e justificada 

concepção de bem-estar humano. Ou seja, exige do pesquisador conhecimento acerca dos 

procedimentos da pesquisa em Educação e a necessidade deste estar atento ao bem-estar do 

homem.  Deste modo, fica evidente que nas pesquisas em educação questões sobre método e 

teoria ainda não foram aprofundadas, como anunciaram Souza, Magalhães e Silveira (2014) 

no recorte analisado no Centro-Oeste. 

As dificuldades na efetiva utilização do método já haviam sido tratadas por Souza, 

Magalhães e Guimarães (2011), ao apresentarem a análise dos trabalhos
43

 sobre o professor 

desenvolvidos na região Centro-Oeste, no período de 1999 a 2005. O que se percebe nessa 

produção é que os autores dos trabalhos fazem uma fundamentação teórica nos capítulos 

iniciais, que não é retomada posteriormente. Souza, Magalhães e Guimarães (2011) concluem 

dizendo que nesse recorte há um entendimento de que os trabalhos são compostos por partes 

dicotomizadas e estanques. 

Para Gatti (2002, p. 31), existem fragilidades teórico-metodológicas tanto nas 

pesquisas quantitativas quanto nas qualitativas, sendo que os principais problemas 

encontrados nas abordagens qualitativas estão relacionados, dentre outros fatores, à “[...] 

observações casuísticas, sem parâmetros teóricos, a descrição do óbvio, a elaboração pobre de 

observações de campo conduzidas com precariedade, análises de conteúdos realizadas sem 

metodologia clara, incapacidade de reconstrução do dado [...]”. A investigadora acrescenta 

que a falta de habilidade em se lidar com as abordagens qualitativas está relacionada à 

formação que se dá aos futuros pesquisadores, isto é, “[...] a formação que está sendo dada 

não é adequada nem suficiente.” (GATTI, 2002, p. 32).  

Quanto ao campo da pesquisa educacional, ela também aponta que esse campo ainda 

possui poucos pesquisadores experientes – o que pode levar os iniciantes à imitação de 

modelos e, como resultado, tem-se uma infeliz caricatura. Nesse sentido, “[...] há de se 

debruçar sobre as questões de base, há que se manter a capacidade de questionamento viva e 

atuante, há que se ter solidez teórica e dúvida metódica, há que se temer dogmas e verdades 

fáceis e antecipadas” (GATTI, 2002, p. 52). Nos dizeres de Souza, Magalhães e Silveira 

(2014, p. 255), infelizmente, ainda não há um consenso entre os metodólogos e professores 

orientadores com relação à explicitação a priori do método adotado, o que gera uma 

incoerência metódica agravada pela  
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 360 dissertações e teses. 
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[...] falta de formação filosófica sólida na formação do pesquisador, seja a nível de 

mestrado, seja em nível de doutorado, o que tem dificultado a assimilação de 

conteúdos relacionados à teoria do conhecimento com os processos científicos e 

com os fundamentos epistemológicos da pesquisa.  

 

As autoras mostram, ainda, que essa explicitação ajuda os pesquisadores iniciantes da 

área, pois, em função do aligeiramento da formação acadêmica, a descrição do método ajuda 

como linha condutora de construção das pesquisas. Também podemos associar à formação do 

pesquisador a “falta de disciplina” discutida por Triviños (2008, p. 15, grifo do autor):  

 

[...] a indisciplina a que fazemos referência podemos defini-la como uma ausência 

de coerência entre os suportes teóricos que, presumivelmente, nos orientam e a 

prática social que realizamos. Confusamente nos movimentamos dominados por um 

ecletismo que revela, ao contrário do que se pretende, nossa informação 

indisciplinada e nossa fraqueza intelectual. 

 

Dessa maneira, a formação dos pesquisadores é considerada unilateral no que se refere 

à informação cultural, em que lhes são sonegadas uma vasta faixa de ideias. Já para Souza, 

Magalhães e Silveira (2014, p. 295), “[...] a falta dessa disciplina intelectual provoca sérios 

problemas no âmbito do desenvolvimento das pesquisas; ela se manifesta no ecletismo e em 

uma exposição metafísica e idealista dos problemas e nos impede de ver os verdadeiros 

problemas”. Afirmam também que não se pode desconsiderar os condicionantes subjetivos e 

objetivos envolvidos na formação desses estudiosos, pois, na maioria dos casos, cursam os 

mestrados e doutorados sem bolsas de estudos, sem licença para realizar a formação, sem 

tempo para a pesquisa e reflexão, fatores que alteram a formação, logo, a qualidade das 

pesquisas desenvolvidas. 

Ao tratar da formação de professores, Fiorentini (2003, p. 9) acrescenta que “[...] se 

olharmos com atenção ao que vem sendo dito e publicado, veremos que muito do que se diz e 

escreve tem pouca sustentação investigativa e consistência teórica.” Fora isso há, segundo 

Martins (2006, p. 2), uma tendência em associar as abordagens qualitativas ao Materialismo 

Histórico-Dialético (MHD), o que não se justifica, porque o “[...] materialismo histórico como 

possibilidade teórica, isto é, como instrumento lógico de interpretação da realidade, contém 

em sua essencialidade a lógica dialética e, neste sentido, aponta um caminho epistemológico 

para a referida interpretação.”  
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Em uma análise de dissertações e teses
44

 produzidas entre 2002 e 2004, Martins (2006, 

p. 3) mostra que muitos desses estudos tentam justificar a associação feita entre pesquisa 

qualitativa e MHD, colocando “[...] a pretensão de contraposição em relação aos modelos 

positivistas de investigação; afirmação da impossibilidade de separação sujeito/objeto do 

conhecimento; negação da possibilidade de juízos neutros na construção do conhecimento.” 

Contudo, essa associação é errônea, pois 

 

[...] as metodologias qualitativas revelam uma superação aparente da lógica 

positivista, pois atendem um de seus princípios basilares, qual seja, o princípio da 

exclusão. Segundo Kopnim (1978), o atendimento a este princípio implica que 

dentro de um mesmo sistema dedutivo não coexistem opostos sendo ambos 

verdadeiros (ou falso) e, assim, um dos polos da oposição acaba por ser excluído. 

(MARTINS, 2006, p. 9). 

 

Nesse sentido, “[...] a lógica dialética própria à epistemologia marxiana não é 

excludente, uma vez que incorpora a lógica formal indo além, isto é, incorpora por 

superação.” (MARTINS, 2006, p. 9). Outro fator apontado é que nas abordagens qualitativas 

há uma grande ênfase no empírico, deixando de lado a essência, aquilo que é mais importante, 

que permite que os acontecimentos sejam entendidos em sua totalidade. Assim, 

 

[...] para o materialismo histórico dialético, o mundo empírico representa apenas a 

manifestação fenomênica da realidade em suas definibilidades exteriores. Os 

fenômenos imediatamente perceptíveis, ou seja, as representações primárias 

decorrentes de suas projeções na consciência do homem, desenvolvem-se à 

superfície da essência do próprio fenômeno. (MARTINS, 2006, p. 10). 

 

Além disso, o que tem comprometido a pesquisa educacional é a organização dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu, principal fonte de produção das pesquisas, que vem se 

tornando aligeirada e produtivista. Segundo Magalhães e Souza (2014a, p. 3), no modelo 

neoliberal de universidade, a produção acadêmica vem crescendo influenciada pelas políticas 

educacionais, que “[...] visam, sobretudo, o controle e a avaliação, focando o aspecto 

quantitativo dos trabalhos em detrimento da análise qualitativa”. E acrescentam ainda que a 

qualidade das pesquisas deve ser construída “[...] contextualizada local, regional e 

nacionalmente, e não imposta desde modelos externos” (MAGALHÃES; SOUZA, 2014a, p. 

3) 

Corroborando as ideias das autoras, Pereira e Damiani (2015, p. 820) acrescentam que  
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[...] emergência, em larga escala, dos dispositivos de avaliação e regulação da 

educação superior e, mais especificamente, da pós-graduação. Um relativo 

predomínio de aspectos quantitativos compele os pesquisadores a se lançar em busca 

de cada vez mais produtos técnicos e bibliográficos para fazer crescer seus índices 

de produtividade. O número crescente de programas de pós-graduação tem levado a 

um aumento na quantidade de pesquisadores que necessitam ter seus projetos 

aprovados pelas agências financiadoras, seus artigos publicados em periódicos e 

anais de eventos, para demonstrar sua produtividade – fator que determina tanto a 

pontuação dos currículos individuais quanto a avaliação dos programas. (PEREIRA; 

DAMIANI, 2015, p. 820). 

 

Dessa maneira, faz-se necessário que a busca da qualidade das pesquisas não se paute 

em critérios estabelecidos pelo mercado como parâmetros de qualidade. 

Assim sendo, notamos que o aligeiramento da formação em pós-graduação, 

promovido pelas políticas públicas educacionais, faz com que a “qualidade da pesquisa”, 

proposta por Magalhães e Souza (2014a), fique comprometida, pois, no intuito de produzir 

cada vez mais, os pesquisadores deixam de lado alguns aspectos que comprometem seus 

estudos, principalmente os aspectos de cunho metodológico.  

Observa-se também a falta de compreensão sobre o que vem a ser uma pesquisa 

enquanto atividade humana, já que,  

 

[...] nas universidades, os pesquisadores não sentem que estão realizando um 

‘trabalho humano’, mas uma atividade acadêmica com prazos, financiamentos 

específicos, publicações que exigem conhecimento técnico e rigor científico. Essa 

postura reduz o trabalho de pesquisa como elemento transformador que pode 

contribuir para superar problemas da realidade, para serem analisados e validados 

apenas por sua capacidade de repetição de um saber técnico. (JESUS; LACKS; 

ARAÚJO, 2014, p. 295). 

 

Dito isso, observa-se que não há para o investigador a necessidade de se investigar 

algo, já que “[...] o autor não tem autoria, e, se tem autoria, nem sempre se sente sujeito do 

processo do conhecimento, portanto não relaciona sua produção à base material de sua própria 

existência.” (JESUS; LACKS; ARAÚJO, 2014, p. 296). Ademais, 

 

[...] ao mesmo tempo, se o trabalho não é entendido como eminentemente humano, 

ele se torna alienado do próprio processo de sua produção. Alienação do trabalho é 

diretamente sentida pelos docentes, e o enfrentamento a essa situação é quase que 

um drama irresolvível, tendo em vista que não é possível alcançar um processo de 

humanização dentro dos critérios estabelecidos pelo ranking das agências de 

fomento à pesquisa. (JESUS, LACKS e ARAÚJO, 2014, p. 296). 

 

Como dissemos anteriormente, a pesquisa em Educação Matemática utiliza 

procedimentos próprios da área de Educação na busca de soluções dos problemas para o 

ensino-aprendizagem em matemática. Desse modo, conforme apontam Fiorentini e Lorenzato 
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(2009, p. 4), os educadores matemáticos em seus estudos utilizam “[...] métodos 

interpretativos e analíticos das ciências sociais e humanas”, compartilhando dos mesmos 

problemas citados na pesquisa em Educação. 

Em suas reflexões, Bicudo (1993, p. 21) mostra que, muitas vezes, a pesquisa em 

Educação Matemática é criticada por não trazer contribuição alguma e por ficarem 

empoeirando em estantes de bibliotecas, e isso se dá, pois “[...] a elaboração de pesquisas 

publicadas nas modalidades de dissertação e de teses são natimortas, não têm vitalidade, só 

servem para obtenção de títulos para o preenchimento de quadros institucionais.” Tais 

constatações se aproximam do que Jesus, Lacks e Araújo (2014) apresentaram sobre a 

incompreensão do que seja pesquisar em que, para obedecer à forma de produção acadêmica 

proposto pelo modelo neoliberal de universidade, apontado por Magalhães e Souza (2014a), 

os pesquisadores se colocam à disposição das exigências impostas pelo mercado produtivista 

em que se encontra a pós-graduação no Brasil. 

Ainda conforme Bicudo (1993, p. 21-22), há casos em que o pesquisador faz sua 

pesquisa de qualquer jeito, “[...] não interroga, não se compromete, não dialoga com seus 

pares [...]”, não se encontra em atividade de pesquisa, não se vê fazendo uma atividade 

humana. 

Em um estudo que buscava analisar e discutir problemas e tendências temáticas e 

teórico-metodológicas dos trabalhos selecionados pelo GT de Educação Matemática da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no período de 

1998 a 2001, Fiorentini (2002) aponta que, no fichamento dos trabalhos, 

 

[...] nem todas as informações buscadas foram encontradas. Se, de um lado, isso 

pode demonstrar a busca de metodologias alternativas de estudo que fogem ao 

padrão acadêmico, de outro, pode mostrar também que estes trabalhos carecem de 

consistência teórico-metodológica ou de maior cuidado no desenvolvimento da 

pesquisa. Os resumos mal elaborados são, em muitos casos, consequência dessa 

fragilidade teórico-metodológica. (FIORENTINI, 2002, p. 2). 

 

Constatamos, com isso, que não somente a produção acadêmica (teses e dissertações) 

apresenta problemas de cunho teórico-metodológico, isso também ocorre com a pesquisa em 

Educação Matemática em geral. Outro fator que contribuiu para o aparecimento desses 

problemas nas investigações é “[...] a falta de organização dos educadores matemáticos e a 

ausência de espaços apropriados para divulgar, discutir e avaliar a produção científica na 

área” – o que ocasionou “[...] seu estado de pulverização temática, metodológica e teórica” –, 

“[...] contribuindo para a emergência de uma produção pouco sistemática e pouco 
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consequente, acarretando descontinuidade entre os estudos e não permitindo o acúmulo e o 

aprimoramento de experiências na área.” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 32). 

Pontuamos que essa ausência de espaços de discussões foi relatada no início dos anos 

2000 e que atualmente contamos com eventos nacionais e internacionais na área como o 

Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) que ocorre desde 

2000 e o Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) que acontece a cada 2 anos 

desde 1987. Contamos também com a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) fundade em 1976, cujo objetivo é a busca do desenvolvimento e da 

consolidação do ensino de pós-graduação e da pesquisa na área da educação no país. Atua 

como fórum de debates das questões científicas e políticas da área, tornando-se referência 

para acompanhamento da produção brasileira no campo da educação
45

. Nos encontros 

promovidos pela ANPEd contamos com o GT-19 Educação Matemática e Educação em 

Ciências. Contudo, mesmo havendo espaços de discussões para a produção na área, observa-

se ainda algumas incompreensões a respeito do que vem a ser a pesquisa na área (BICUDO; 

PAULO, 2011). 

Como exposto anteriormente, a partir da decada de 1980 foram constatadas mudanças 

teóricas e metodológicas na pesquisa educacional, o que refletiu na pesquisa em Educação 

Matemática, conforme relata os autores: 

 

No início dos anos de 1980, o processo de investigação empírico-analítico, com 

ênfase na abordagem quantitativa, passou a ser fortemente questionado, sendo 

inclusive, apontado pelo debate epistemológico como inadequado para abarcar as 

múltiplas facetas do fenômeno educacional. Isso contribuiu para que, nesse período, 

muitos pesquisadores e orientadores descuidassem dos processos metodológicos de 

investigação. Os reflexos disso podem ser percebidos em muitas dissertações/teses 

produzidas na década de 1980, sobretudo aquelas relativas às linhas mais recentes de 

estudo como a modelagem matemática, a etnomatemática, a resolução de problemas 

e otras relativas à produção, desenvolvimento e experimentação de novas propostas 

metodológicas ou projetos de ensino. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 32). 

 

Em um panorama, feito por Maria Aparecida Bicudo e Rosa Monteiro Paulo, sobre a 

pesquisa em Educação Matemática efetuada no Brasil, que considerou pesquisas já 

realizadas
46

, concluíram que na maioria das investigações, a descrição é característica 

principal, algo que 

 

[...] está consonante com a maneira pela qual a pesquisa qualitativa é geralmente 

assumida. Entretanto, o procedimento descritivo, imperante nas pesquisas que 

                                                 
45

 Informação retirada de: <http://www.educabrasil.com.br/anped/> Acesso: 07 dez 2016. 
46

 NACARATO et al, (2005) e CEDRO, COUTO e HIZIM (2006) 
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analisamos, solicita que tenhamos claras duas características que o marcam e que 

podem fortalecê-lo ou conduzi-lo a uma generalidade vazia de significados e de 

importância. Uma diz de a pesquisa ficar apenas no nível da descrição, não a 

transcendendo. Ou seja, não avança em termos de apontar compreensões de reuniões 

de significados possíveis, exposição de marcas cartográficas que indiquem regiões 

desconhecidas ou não conhecidas de modo distinto, e outras possibilidades de 

movimentos de teorização. Outro diz do significado de qualitativo. Compreendemos 

que, na concepção que subjaz aos procedimentos dessas pesquisas, afirmar serem 

qualitativas, por si, autoriza descrever, relatar depoimentos e entrevistas cujos dados 

são analisados qualitativamente. (BICUDO; PAULO, 2011, p. 295, grifo das 

autoras). 

 

As autoras acrescentam que não há clara compreensão sobre o que seja a pesquisa 

qualitativa em Educação Matemática. 

 

A qualidade dos dados é calada na medida em que as descrições e relatos são 

seguidos de explicações sustentadas em quadros teóricos apresentados, em 

categorias previamente estabelecidas para sua organização e interpretação. Esse 

modo de proceder leva-nos a compreender que os dados autodenominados 

qualitativos estão sendo tomados em sua pragmaticidade e, assim, em sua 

positividade objetiva, não trabalhando com nuanças da qualidade das experiências 

vivenciadas. (BICUDO; PAULO, 2011, p. 296, grifo das autoras). 

 

Outro problema mencionado são as citações de autores com base na interpretação de 

outros, não se vai à fonte das informações, o que se tem é a interpretação feita, o que “[...] 

levanta um alerta para a comunidade de educadores matemáticos em termos de a pesquisa 

efetuada perder vigor e rigor.” (BICUDO; PAULO, 2011, p. 296). E, no que tange ao rigor e à 

coerência das pesquisas realizadas em Educação Matemática, Jeremy Kilpatrick, educador 

matemático que tem se destacado mundialmente por discutir critérios de avaliação da 

produção científica em nossa área, apresenta critérios a serem considerados na produção da 

pesquisa em Educação Matemática e na avaliação dessas. Além disso, ele aponta e discute 

elementos alternativos, propostos por Lester e Lambdin (1994)
47

, chegando a conclusão de 

que os critérios de avaliação servem como balizadores da produção científica e, por isso, são 

mutáveis e não devem ser seguidos de forma mecânica (KILPATRICK, 1996). 

Utilizando os critérios alternativos discutidos pelo referido educador matemático, a 

saber: “Vantagem, Coerência, Competência, Abertura, Ética, Credibilidade e Qualidades 

Intangíveis”, Fiorentini (2002) considerou o caso da pesquisa brasileira em Educação 

Matemática e propôs 7 procedimentos de avaliação, com intuito de fortalecer a pesquisa em 

                                                 
47

Ver: LESTER, F. JR.; LAMBDIN, D. V. The Ship of Theseus and other metaphors for deciding what we 

avalue in mathematics education research. University of Indiana, 1994. 
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Educação Matemática, apresentados, posteriormente, da seguinte forma por Fiorentini e 

Lorenzato (2009): 

 

Relevância e pertinência do estudo em relação à educação e à educação matemática;  

Coerência (teórico-metodológica e entre o embasamento teórico e 

análise/interpretação do material de campo); Originalidade ou novidade do estudo; 

Clareza e transparência na organização e apresentação do relatório de pesquisa, 

explicitando com detalhes os procedimentos de coleta de informações e de análise, 

de modo que a comunidade científica possa apreciar e avaliar o estudo, validando ou 

não os resultados obtidos; Rigor e cuidado ético na coleta e no tratamento dos dados, 

obtendo consentimento e autorização dos informantes para uso das informações e 

assumindo o compromisso de preservar o anonimato dos sujeitos e de suas 

instituições, caso esse seja o desejo ou exigência deles; Consistência e credibilidade 

dos resultados; Contribuições ao processo de pesquisa e ao campo teórico e prático 

da EM. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 185-186). 

 

Percebemos, portanto, que as pesquisas realizadas no âmbito da Educação Matemática 

de modo geral apresentam os mesmos problemas encontrados na pesquisa em Educação, ou 

seja, incompreensões teórico-metodológicas. Isso levou alguns pesquisadores como Dario 

Fiorentini, Sergio Lorenzato, Maria Aparecida Viggiani Bicudo a se preocuparem com os 

rumos que essa investigação havia tomado. O resultado dessa preocupação resultou em 

estudos que davam maior atenção para o vigor e rigor científico dessa investigações, de modo 

que esses contribuíssem para que a Educação Matemática se fortaleça como um campo 

científico, produzindo conhecimento de forma contra hegemônica. 

Sendo assim, apresentamos adiante a abordagem metodológica aqui utilizada para 

analisar as pesquisas com foco no professor que ensina matemática, levando em consideração 

o quadro de problemas encontrados nas referidas áreas (Educação e Educação Matemática), já 

abordado neste capítulo, com intuito de evidenciar a coerência entre problema, referencial 

teórico e metodologia, nas pesquisas realizadas no estado de Goiás.  
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5 A PESQUISA SOBRE O PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA NO ESTADO 

DE GOIÁS: ASPECTOS METODOLÓGICOS DESSE ESTUDO  

 

Os problemas da pesquisa educacional são de longa data, como apontado por Gatti 

(1983, 2002), Gouveia (1971) e Souza, Magalhães e Silveira (2014). Ao estudarmos sobre a 

pesquisa em Educação Matemática no nosso país, percebemos que essa apresenta problemas 

de cunho teórico-metodológico que nos fizeram perceber a necessidade de verificação dessa 

situação nos estudos desenvolvidos nos programas em Educação da FE-UFG e da PUC-GO e 

do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG sobre o 

professor que ensina matemática. 

Para compreender e analisar a situação dos estudos sobre professor que ensina 

matemática nos programas citados, propomos a realização de uma pesquisa bibliográfica 

meta-analítica para que pudéssemos responder a seguinte questão investigativa: As pesquisas 

que têm como tema o professor que ensina matemática apresentam problemas de cunho 

teórico-metodológico? Para tanto, descrevemos os aspectos metodológicos de nosso estudo, 

alguns dados encontrados sobre os 20 trabalhos fichados e também as principais 

características e conclusões dos 8 trabalhos analisados. 

Relembramos que nossa pesquisa está vinculada ao Projeto Universal, que tem como 

objetivo mapear, descrever, sistematizar as pesquisas brasileiras produzidas no período de 

2001 a 2012, no âmbito dos programas de Pós-Graduação stricto sensu das áreas de Educação 

e Ensino, e que tem como foco de estudo o professor que ensina matemática. A metodologia 

utilizada no Projeto Universal foi o estado da arte, porém, por vezes, se aproximou da 

modalidade de estudo meta-analítico, por buscar informações complementares, acessando o 

próprio trabalho das dissertações ou teses.  

Dessa forma, nossa escolha metodológica esteve relacionada à metodologia do Projeto 

Universal, contudo, optamos por enfatizar o aspecto meta-analítico dessa pesquisa 

bibliográfica proposta. E, para fundamentar a metodologia utilizada, consideramos as 

orientações de Salvador (1977) a respeito das fases de uma pesquisa bibliográfica, acrescidas 

das reflexões de Figueiredo Filho et al. (2014) para a realização de uma pesquisa meta-

analítica. 

Segundo Salvador (1977), a 1ª fase, denominada “Encaminhamento de um projeto de 

pesquisa”, se resume na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na 

elaboração do plano de ação. Ao considerarmos as orientações de Figueiredo Filho et al. 

(2014), observamos que essa etapa coincide com o estágio 1, intitulado 
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“Identificação/formulação do problema de pesquisa”, realizada quando percebemos que 

estudar o professor que ensina matemática não foi prioridade nos primeiros estudos realizados 

em Educação Matemática no Brasil. Somente por volta da década de 1980 é que essas 

análises sobre este professor especificamente começam a ser produzidas, conforme já 

explicitamos anteriormente.  

O aumento significativo dessa produção, a nosso ver, exigia que ela fosse 

sistematizada, a fim de elucidar o que se tem pesquisado sobre o assunto. Desse modo, nosso 

problema, que é a pesquisa acadêmica sobre o professor que ensina matemática, começou a 

ser delineado nos permitindo compreender a problemática de nosso estudo que se configurou 

no quadro geral em que a pesquisa em Educação e em Educação Matemática se encontra. Já a 

elaboração da questão investigativa se deu em um processo de leitura e discussão, no qual 

percebemos que a questão de pesquisa e a visão de conhecimento (referencial teórico) 

definiam os procedimentos utilizados na pesquisa, e esses procedimentos definiam o tipo de 

questão feita (BORBA, 2004), o que nos levou a propor a indagação apresentada. Nosso plano 

de ação seguiu o roteiro proposto pelo Projeto Universal, que se resumiu nas seguintes ações: 

 

Quadro 1 – Ações definidas no plano de ação do Projeto Universal 
Etapas seguidas por todas as equipes que participam do Projeto Universal 

I - Mapeamento dos PPG em Educação ou Ensino de cada região brasileira que possuíam alguma 

pesquisa sobre o professor que ensina matemática. 

II - Levantamento das teses/dissertações que atendem à expressão “professor matemática” no Banco 

de Teses da Capes e nos PPG da região.  

III - Consulta aos resumos, verificando se a pesquisa tem o professor como um dos focos de estudo. 

IV - Constituição do corpus regional de estudos para o mapeamento. 

V - Constituição do banco de trabalhos (dissertações/teses), reunindo resumo e texto digital completo 

de cada estudo. 

VI - Fichamento dos estudos do corpus a partir do resumo e de partes pontuais dos trabalhos 

completos. 

VII - Categorização dos estudos da região a partir do fichamento. 

VIII - Finalização dos textos sobre mapeamento das pesquisas regionais. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptação do Projeto Universal 

 

Realizamos essas ações para o Projeto Universal e somamos a elas a finalização 

de nosso trabalho, que se vinculou mais às questões meta-analíticas. E, considerando as 

leituras que nos fizeram chegar à nossa questão investigativa, partimos para a 2ª fase apontada 

por Salvador (1977): a “Investigação das soluções”, em que o levantamento da bibliografia e a 

coleta de informações contidas na bibliografia são realizados. Na meta-análise, são dois os 

estágios apontados por Figueiredo Filho et al. (2014) que se assemelham a essa fase são os de 
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“Coleta de literatura” estágio 2 e “Coleta das informações de cada estudo”, estágio 3. Em 

nosso trabalho, fizemos o mapeamento de todos os programas de Pós-Graduação em Ensino e 

em Educação do estado de Goiás, que estavam em funcionamento no período analisado, que 

possuem algum trabalho produzido sobre o estudo do professor que ensina matemática, 

publicado no período de 2001 a 2012. Tal levantamento, realizado no Banco de Teses 

disponibilizado pelo Portal da Capes, com base na expressão “Professor Matemática”, nos 

levou à produção dos programas de Pós-Graduação em Educação e em Educação em Ciências 

e Matemática da UFG. E, como sabíamos da existência do programa de Pós-Graduação da 

PUC-GO, realizamos a garimpagem pessoalmente, visto que tais estudos não estavam 

disponíveis no site da instituição. A escolha dos trabalhos que compuseram o corpus do nosso 

estudo se deu mediante a leitura dos resumos e das palavras-chave dos trabalhos utilizando 

como primeiro critério de seleção a expressão “professor matemática”. Nesse levantamento 

foram encontrados 20 trabalhos. 

A coleta das informações relativas aos trabalhos aconteceu quando preenchemos a 

ficha-resumo de cada um dos 20 trabalhos (Anexo A), que consistiu na leitura na íntegra dos 

mesmos. Os campos para investigação das informações presentes, inspirados nos estudos 

apresentados por Salvador (1977), foram assim designados: “Identificação da obra” – 

composta pela referência bibliográfica completa e a localização da obra (ano de publicação, 

local, instituição e site onde pode ser encontrada); e “Caracterização da obra” – relativa ao 

problema, aos objetivos, ao objeto, à questão de pesquisa, ao tipo de trabalho, aos principais 

referenciais teóricos, ao foco e à organização de análise, e aos principais resultados e 

conclusões do autor.  

A primeira tentativa de construção dessa ficha-resumo ocorreu no início de 2014, por 

iniciativa do GEPFPM, tendo por base um modelo já utilizado pelo grupo para estudos do 

Estado da Arte e de Meta-análise e outro utilizado por Melo (2013) em sua tese de doutorado. 

Essa primeira versão da ficha foi apresentada e discutida em um Seminário do Projeto 

Universal e, com base nas sugestões apresentadas, o GEPFPM reelaborou a ficha, que foi 

discutida em meados de 2014, via e-mail, por todos os participantes
48

 do projeto, sendo 

finalmente aprovada para fichamento dos trabalhos do corpus. Foi no momento do 

fichamento, na investigação das soluções apontadas por Salvador (1977) e explicadas por 

Figueiredo Filho et al (2014) como “Avaliação da qualidade dos estudos” (estágio 4), que 

percebemos alguns problemas como a falta de explicitação do tipo da pesquisa e da questão 

                                                 
48

 Em torno de 30 participantes. 
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investigativa, a opção por um tipo de pesquisa e a adoção de um caminho metodológico que 

não condizia com o proposto, o que nos fez perceber algumas contradições que nos levaram a 

investigar os problemas de cunho teórico-metodológico desses trabalhos, mais 

especificamente a coerência entre o problema, o referencial teórico e a metodologia adotada.  

Como já considerávamos que a questão de pesquisa e a visão de conhecimento 

(referencial teórico) definem os procedimentos que serão utilizados na pesquisa e que os 

procedimentos definem o tipo de questão que se faz (BORBA, 2004), procuramos referenciais 

que abordassem a pesquisa em Educação (GATTI, 1983, 2002; GOUVEIA, 1971; SOUZA; 

MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014) e em Educação Matemática (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009; BICUDO, 1993; BICUDO; PAULO, 2011). Nas leituras dos 

referenciais citados, notamos que alguns dos problemas relatados estavam presentes nos 

trabalhos selecionados. Na ficha-resumo, mais especificamente no campo de caracterização 

da obra, havia um subcampo, denominado “Foco de Análise do estudo”, que apresentava 11 

focos, conforme mostra o quadro 2, para que o responsável pelo fichamento identificasse, por 

meio da leitura, qual/quais deles era(m) considerado(s) em cada trabalho.  

 

Quadro 2 – Focos de análise presente a ficha-resumo 
Focos de análise 

1 - Saberes e competências 

2 - Atitudes, crenças e concepções 

3 - Identidade e profissionalidade do PEM 

4 - Cursos/licenciatura/programas/projetos de formação inicial 

5 - Cursos/programas de formação continuada de professores que envolvem ensino-aprendizagem de 

matemática 

6 - Características e condições do trabalho docente, inclusive saúde ou estresse docente, do PEM 

7 - Performance ou desempenho docente do PEM 

8 - História de professores que ensinam matemática 

9 - História da formação do PEM 

10 - Formação, aprendizagem, desenvolvimento profissional do PEM 

11 - Atuação, pensamento ou saberes do formador de PEM 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tais focos de análise foram determinados, levando em consideração as pesquisas já 

realizadas pelo GEPFPM e os mapeamentos realizados por Roldão (2010)
49

, em Portugal; por 

                                                 
49 Cf. ROLDÃO, M. do C. A Formação de Professores como Objecto de Pesquisa-contributos para a construção 

do campo de estudo a partir de pesquisas portuguesas. Revista Eletrônica de Educação, v. 1, n. 1, p. 50-118, 

2010. 
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Cochran-Smith et al (2012)
50

 e por Sztajn (2011)
51

, nos Estados Unidos em que é possível 

identificar alguns conceitos que têm marcado o campo da formação docente: desenvolvimento 

profissional, concepções e crenças do professor, profissionalidade e profissionalização, 

conhecimento profissional, identidade, processos formativos, histórias de vida, saberes e 

práticas do professor e gênero. 

Com base nesse estudo, no que se refere à quantidade de trabalhos em nosso estado, 

encontramos 8 focos de análise daqueles 11 apresentados no quadro 2.  No quadro abaixo 

mostramos a quantidade de trabalhos em cada um dos 8 focos de análise encontrados, em que 

utilizamos o sinal “+” para indicar o uso de mais de um foco de análise. 

 

Quadro 3 – Quantidade de trabalhos quanto ao foco de análise 

Quantidade Foco de Análise Trabalhos 

5 
Formação, aprendizagem, desenvolvimento profissional do 

professor que ensina Matemática. 

Belo (2010); Rosário (2010); 

Santos (2009); Souza (2010); 

Varela (2011) 

5 Atitudes, crenças, concepções. 

Cunha (2009); Faria (2010); 

Jacinto (2011); Momade (2010); 

Valeriano (2012) 

2 
Atuação, pensamento ou saberes do formador de professor 

que ensina Matemática. 
Dias (2012); Magalhães (2010) 

2 Saberes e Competências. Lemes (2012); Souza (2009) 

2 
Cursos/programas de formação continuada de professores 

que envolvem ensino-aprendizagem de matemática. 
Faria (2001); Fernandes (2011) 

1 
Cursos/Licenciatura/programas/projetos de formação 

inicial. 
Silva (2003) 

1 

Saberes e competências + 

cursos/licenciatura/programas/projetos de formação inicial 

+ formação, aprendizagem, desenvolvimento profissional 

do professor de que ensina Matemática. 

Melo (2007) 

1 

Performance ou desempenho docente do professor que 

ensina Matemática + História de professores que ensinam 

matemática. 

Rabelo (2010) 

1 Outros. Alves (2009) 

Total: 20 trabalhos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                 
50

 Cf. COCHRAN-SMITH, M., CANNADY, M. McEACHERN, K. P.; MITCHEL, K. PIAZZA, P., POWER, C, 

RYAN, A. Teachers Education and Outcomes: Mapping the Research Terrain. Teachers College Record, v. 114, 

n. 10, 2012. 
51

 Cf. SZTAJN, P. Standards for Reporting Mathematics Professional Development in Research Studies. Journal 

for Research in Mathematics Education, 42 (2), p. 220-236, 2011. 
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Nessa fase, para obtermos as informações quantitativas acerca da abordagem mais 

utilizada, quais focos de análise mais presentes nos trabalhos, dentre outras informações, 

organizamos os dados por meio da planilha eletrônica Excel, o que facilitou a exposição 

destes na pesquisa.  

A fase seguinte, denominada por Salvador (1977) de “Análise explicativa das 

soluções”, cuja finalidade é explicar ou justificar os dados e/ou informações contidas no 

material selecionado, tratava de expor a explicação da classificação dos trabalhos referente a 

seus conteúdos. Tal fase coincide, na pesquisa meta-analítica apresentada por Figueiredo 

Filho et al. (2014), com os estágios 5 e 6 – “Análise e síntese dos resultados dos estudos” e 

“Interpretação dos dados coletados”. E sua realização aconteceu no momento em utilizamos 

os dados das fichas-resumos e os organizamos no Excel para apresentarmos um quadro geral 

sobre as pesquisas fichadas. 

Diante disso, constatamos que, dos 20 estudos fichados, apenas um era de doutorado 

(DO) e os outros 19 de mestrado acadêmico (MA), sendo que nenhum foi produzido num 

mestrado profissional (MP). Esse dado se justifica pelo fato de que, entre 2001 e 2012, ainda 

não havia o Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG – Campus Jataí). Além disso, como 

o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática foi criado em 2015, a 

primeira turma de doutorado teria inicio 2016. Dessa maneira, de todos os trabalhos 

analisados, tem-se conforme o nível (MA, MP ou DO) o quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Distribuição anual das dissertações e teses produzidas no período de 2001 a 2012 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 # 

MA 1  1      4 7 3 3 19 

MP              

DO       1      1 

Total 1  1    1  4 7 3 3 20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Lembramos que, como nosso trabalho leva em consideração a produção acadêmica 

sobre o professor que ensina matemática, destacamos a escassez de estudos relacionados a 

essa temática entre os anos de 2001 e 2008, pois tais estudos foram realizados nos programas 

de Pós-Graduação em Educação. Ressaltamos, mais uma vez, que até o ano de 2007 havia 

apenas dois programas de Pós-Graduação em Educação com professores que não atuam 

especificamente em Educação Matemática. Da mesma forma, depois de 2008, a maioria dos 

trabalhos foi realizada no Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – 
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UFG, criado em 2007 e voltado para a formação de pesquisadores e a formação continuada de 

professores de Ciência e Matemática. 

Outro aspecto observado é que, dos 20 trabalhos fichados, 18 se caracterizaram, 

quanto à abordagem metodológica, como pesquisa qualitativa e dois como quali-quantitativas. 

Quanto à natureza da pesquisa, apresentamos o quadro a seguir para melhor representar as 

abordagens adotadas: 

 

Quadro 5 – Quantidade de trabalhos quanto à natureza da pesquisa utilizada 

Quantidade Natureza da Pesquisa Trabalhos 

13 Empírica ou de Campo 

Cunha (2009); Dias (2012); Faria (2010); 

Jacinto (2011); Lemes (2012); Magalhães 

(2010); Momade (2010); Rabelo (2010); 

Santos (2009); Silva (2003); Souza (2009); 

Souza (2010); Valeriano (2012).  

3 Teórica, bibliográfica ou documental Alves (2009); Belo (2010); Rosário (2010). 

4 Não específica 
Faria (2001); Fernandes (2011); Melo (2007); 

Varela (2011). 

Total: 20 trabalhos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto ao tipo de pesquisa utilizado, temos nove indefinidas e o restante está 

distribuído no quadro 5, o que a nosso ver se configura como a não apropriação dos métodos e 

técnicas da abordagem qualitativa, como mostra Gatti (2002). 

 

Quadro 6 – Quantidade de pesquisas separadas quanto aos procedimentos utilizados 

Quantidade Tipo de Pesquisa Trabalhos 

7 Estudo de caso 

Faria (2010); Jacinto (2011); Momade (2010); 

Santos (2009); Souza (2009); Souza (2010); 

Valeriano (2012)  

3 Bibliográfica ou documental Alves (2009); Belo (2010); Rosário (2010). 

1 História oral ou de vida Silva (2003) 

9 Não específica 

Cunha (2009); Dias (2012); Faria (2001); Fernandes 

(2011); Lemes (2012); Magalhães (2010); Melo 

(2007); Rabelo (2010); Varela (2011). 

Total: 20 trabalhos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nessa fase ainda fizemos o recorte do corpus considerando os focos de análise. 

No primeiro critério de seleção consideramos os trabalhos que de alguma forma estudaram o 

professor que ensina matemática, nessa seleção entraram os estudos que tinham como foco de 

análise a formação desse professor; aspectos relativos à vida, ao pensamento, aos saberes, às 

crenças, às concepções, à prática, à identidade do professor que ensina matemática, bem como 

do formador desses professores. Porém, para a análise que compôs a produção de nossa meta-

análise consideramos aqueles focos que estavam diretamente ligados ao professor que ensina 

matemática, ou seja, aqueles trabalhos que apresentavam o professor como sujeito da 

pesquisa. Sendo assim, consideramos apenas aqueles pautados em atitudes, crenças e 

concepções dos professores de matemática, saberes e competências desses profissionais da 

área e performance ou desempenho docente dos docentes que ensinam matemática. Aqueles 

que apresentavam análise em cursos de formação inicial e continuada de professores de 

matemática; formação, aprendizagem, desenvolvimento profissional do professor que ensina 

matemática e outros, presentes no universo dos 20 trabalhos fichados, não foram analisados, 

por não apresentarem o PEM como sujeito de análise. 

Dessa forma, nosso corpus de análise passou a ser constituído de 8 trabalhos, que 

expomos adiante, apresentando o ano de defesa, o tipo de trabalho, a abordagem 

metodológica, quando explicitada no trabalho, bem como a natureza do trabalho, o tipo da 

pesquisa quanto aos procedimentos, as principais conclusões do autor, dentre outros aspectos 

que achamos relevantes. A descrição dos demais estudos fichados, encontra-se no Apêndice B 

para devida apreciação dos estudiosos da área. 

 

5.1 Trabalhos com foco de análise em atitudes, crenças, concepções do professor que 

ensina Matemática 

 

Cinco foram os trabalhos que se enquadraram nas atitudes, crenças, concepções do 

professor que ensina Matemática, a saber: Cunha (2009), Faria (2010), Jacinto (2011), 

Momade (2010) e Valeriano (2012). Em uma dissertação de abordagem qualitativa e natureza 

empírica ou de campo, Cunha (2009) objetiva verificar como se desenvolvem as práticas 

avaliativas de professores de Matemática em turmas do primeiro ano do Ensino Médio em 

sete colégios de Goiânia. Acreditamos que esse trabalho versa sobre o PEM, pois verificava 

as atitudes dos professores quanto à forma de avaliação que utilizavam. Dessas escolas, três 

eram públicas estaduais, duas públicas federais e duas particulares. A autora justifica a 

escolha do tema avaliação por ser algo que a incomodava durante sua trajetória como docente 
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e por ter feito parte de seu trabalho realizado na especialização em Educação Matemática. 

Além disso, ela aponta que há poucos trabalhos que envolvem o tema na referida área. 

Como o problema da pesquisa está relacionado à avaliação no Ensino Médio, a autora, 

primeiramente, apresentou uma argumentação de que, em 2009, fazia-se necessária a 

superação da concepção de “avaliação tradicional” – caracterizada por uma série limitada de 

perguntas e condicionada pelo tempo de duração da aula que se concede ao aluno para 

respondê-las. À vista disso, exibiu os tipos e funções da avaliação, segundo Pellegrini 

(2003)
52

. Para tratar da Matemática no Ensino Médio, a investigadora fez uma reflexão sobre 

o papel da disciplina neste contexto educacional e os objetivos de seu ensino, apresentando 

que 

 

[...] a Matemática deve desempenhar três papéis: formativo, instrumental e 

científico. Em seu papel formativo, a Matemática contribui para desenvolver a 

capacidade de solucionar problemas inéditos, gerando hábitos de investigação, 

proporcionando confiança e desprendimento para analisar e enfrentar novas 

situações. Em seu caráter instrumental, é um conjunto de técnicas e estratégias para 

serem aplicadas a outras áreas do conhecimento, assim como para a atividade 

profissional. Em seu caráter científico, tem a função de construir novos conceitos e 

estruturas a partir de definições, demonstrações e encadeamentos conceituais e 

lógicos. (CUNHA, 2009, p. 21). 

 

Dessa forma, tece considerações sobre o modelo de avaliação a ser desenvolvido, de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), concluindo 

que “[...] avalia-se para identificar os problemas e os avanços e redimensionar a ação 

educativa, visando ao sucesso escolar.” (CUNHA, 2009, p. 24). Em seguida, acrescenta que a 

forma de avaliação que vem sendo utilizada, a aplicação de provas escritas no final do mês ou 

do bimestre, não tem sido suficiente para abarcar todo o processo de ensino-aprendizagem e 

propõe instrumentos apresentados por Santana (1995)
53

 que podem auxiliar uma avaliação 

mais completa, porém ressalta que as opções elencadas por esta “[...] só fazem sentido se for 

para melhoria da aprendizagem, não apenas para aprovar ou reprovar.” (CUNHA, 2009, p. 

27). 

Com base na análise do Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar, 

buscando encontrar as concepções de avaliação de cada instituição de ensino, a autora finaliza 

dizendo:  

                                                 
52

Cf. PELLEGRINI, D. Avaliar para ensinar melhor. Nova Escola. São Paulo, n.159, p. 27-33, jan./fev. 2003. 

 
53

 Cf. SANTANA, I. M. Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. 12. ed. São Paulo: Vozes, 

1995. 
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Vimos em todos os projetos político pedagógico, a preocupação inerente à 

aprendizagem, perfazendo-se a avaliação como instrumento de adquiri-la. No 

entanto, percebemos uma necessidade de articulação das várias áreas do 

conhecimento e das disciplinas da área das ciências, partilhando linguagens, 

procedimentos e contextos. (CUNHA, 2009, p. 31). 

 

Segundo a pesquisadora, seu principal objetivo com a pesquisa foi “[...] indicar se há 

um padrão de atitudes desenvolvidas e se a utilização, caso exista, de outros instrumentos de 

avaliação, que não somente a prova escrita, melhora a aprendizagem dos alunos.” (CUNHA, 

2009, p. 11). Para isso, ela foi a campo para identificar quais os instrumentos e métodos mais 

utilizados nas práticas avaliativas dos professores, aplicou questionários a professores e 

alunos e realizou entrevistas semiestruturadas acompanhadas por vídeo ou áudio-gravação 

com os professores. Após a coleta dos dados, tabulou as respostas obtidas nos questionários, 

organizou e transcreveu as entrevistas gravadas, fazendo uma releitura de todo o material para 

selecionar os dados a serem apresentados e analisados.  

Depois de identificar os dados relevantes para o trabalho, a pesquisadora elaborou as 

categorias específicas para agrupar as informações pertinentes: Categoria 1: Instrumentos de 

avaliação mais frequentemente utilizados; Categoria 2: Melhoria na aprendizagem com a 

utilização de outros instrumentos de avaliação, além da prova; Categoria 3: Atitudes do 

professor após uma avaliação; Categoria 4: Sentimento ao avaliar e competência em avaliar; 

Categoria 5: O professor que avalia bem é aquele que...; e Categoria 6: Estado emocional dos 

alunos na aplicação da avaliação. 

Em suas principais conclusões, ela afirma que as condutas que considera adequadas 

são aquelas que envolvem o replanejamento, verificada na prática de professores de 4 escolas. 

Isso porque, se houver um resultado insatisfatório na avaliação, o problema deve ser detectado 

para que haja possíveis mudanças, mostrando a preocupação não somente com o resultado da 

avaliação, mas com todo o processo de aprendizagem. Não mostrar para o aluno o motivo de 

seu mau desempenho, foi considerada pela autora, como conduta não ideal, verificada em três 

das escolas pesquisadas, ressaltando que um professor não sabe dizer se suas avaliações se 

inspiram em princípios da avaliação formativa, nem sabe enunciar qualquer um dos princípios 

da avaliação formativa. Os professores guardam as provas em “bancos de dados” para futuras 

aplicações, dado observado e questionável, pois, se os alunos não saíram bem em uma prova, 

aplicar o mesmo instrumento em outro momento, sem fazer análise dos motivos do mau 

desempenho dos discentes, não faz sentido. Além disso, ela mostra que professores de dois 
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Colégios guardavam as questões para futuras avaliações, porém faziam antes uma análise das 

deficiências dessas questões. 

Cunha (2009) expõe, ainda, que alguns docentes atingem parcialmente competência 

em avaliar, pois procuram utilizar a avaliação como ferramenta pedagógica, tentam inovar 

com instrumentos variados e bem elaborados, mas nem todos sabem definir o que é ser 

competente em avaliar; têm claro que a avaliação é um instrumento diagnóstico que melhora 

o processo de ensino e aprendizagem; e que a avaliação faz parte do processo de ensino. 

Desse modo, a autora acredita que as posturas/atitudes dos professores deveriam ser a 

seguintes: usar a avaliação para diagnosticar as dificuldades e facilidades dos alunos, 

assumindo o compromisso com o processo de ensino e aprendizagem e, a partir daí, intervir; 

fazer o acompanhamento do desempenho por meio de uma avaliação processual para permitir 

identificar fracassos e êxitos; utilizar variados instrumentos avaliativos para avaliar diferentes 

competências e negociar critérios.  

Com base no cenário analisado, a autora caracterizou três perfis de professores: aquele 

que se preocupa com a avaliação, permeando o processo ensino e aprendizagem; aquele que 

se preocupa com o aluno, importando-se com o seu desempenho e aprendizagem; e aquele 

que se importa demasiadamente com a nota, preocupado em recuperar, rapidamente, uma nota 

baixa do aluno. De modo geral, verifica-se que os professores enfrentam dificuldades e 

pressões para a realização do seu trabalho diário, principalmente, no que se refere à prática de 

uma avaliação mais formativa, pois possuem jornadas excessivas de trabalho, baixos salários 

e classes numerosas. Esses fatores fazem com que esses professores não sintam desejo e 

coragem de desenvolver uma avaliação formativa; alguns, apesar de se preocuparem com o 

processo ensino e aprendizagem e até tentarem realizar uma avaliação formativa, são 

impedidos de realizar totalmente tal tipo de avaliação, devido a esse excesso de demandas. 

Em uma dissertação com abordagem qualitativa e natureza empírica ou de campo, 

Faria (2010) apresenta um estudo de caso com professores de Matemática do 7º ano da 

Subsecretaria Metropolitana de Educação do estado de Goiás, que participaram de encontros 

da Reorientação Curricular (RC), em que gostaria de verificar como os professores de 

Matemática dessa instituição entendem e ressignificam suas práticas educativas mediante as 

diretrizes curriculares propostas na RC. A autora faz um memorial em que destaca que, com o 

término de sua graduação, procurou formação continuada individual e que, após anos atuando 

no Ensino Fundamental, Médio e Superior, foi convidada pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC) de Goiás para integrar a equipe de técnicos pedagógicos, na área de 
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Matemática, lugar que possibilitava discutir com professores de Matemática do estado o 

processo de ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento. 

Como integrante da equipe de técnicos pedagógicos, ela teve a oportunidade de 

participar de vários encontros de discussão/reflexão sobre o currículo do estado de Goiás. No 

entanto, durante as discussões/reflexões e, por meio de conversas informais diversas com 

professores de Matemática, percebeu que vários se queixavam a respeito da RC. A partir 

dessas conversas, indagações do tipo: “Como os professores de Matemática se sentem em 

relação à elaboração dessa proposta curricular? Será que eles, (os professores de Matemática) 

se sentem participantes do processo dessa construção, como a SEDUC divulga em seus 

pronunciamentos em defesa da RC, como ponto positivo em relação as demais propostas 

construídas? Como estão sendo as práxis pedagógicas dos professores de Matemática ao 

retornarem para a escola após os encontros da RC?” (FARIA, 2010, p. 12), surgiram levando-a 

ao problema de sua pesquisa, que se tornou a questão investigativa ao ingressar no mestrado. 

Para fundamentar as questões sobre currículo, ela apresenta um desenvolvimento histórico, 

fundamentado em Goodson (1999)
54

 e Hamilton (1992)
55

, acompanhado de algumas 

discussões sobre o currículo em que pontua que: 

 

Para muitos professores o currículo educacional representa a síntese dos 

conhecimentos e valores que caracterizam um processo social expresso pelo trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas e também é entendido como programas de 

ensino, conteúdos ou matriz curricular. Na realidade existem muitas definições e 

cada uma pressupõe valores e concepções implícitas. (FARIA, 2010, p. 17). 

 

Para abordar as questões sobre as definições de currículo, fundamentou em Sacristán 

(1998)
56

 e focou a questão destacando historicamente as políticas do currículo no Brasil e seus 

determinantes sociais e culturais, utilizando Moreira (1998)
57

 e Moreira e Macedo (2000)
58

, 

concluindo que: 

 

Contemporaneamente, há um processo simultâneo de implementação de políticas de 

currículo consideradas, por um lado, como possuidoras de uma perspectiva 

democrática, por outro, nos deparamos com reivindicações por maior participação, 

por parte de diferentes grupos historicamente posicionados de modo desfavorável 

nas relações sociais. Esse processo indica um paradoxo entre manutenção do status 

                                                 
54

 Cf. GOODSON, I. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Ed. Vozes, 1999. 
55

 Cf. HAMILTON, D. Sobre as origens do termo classe e curriculum. Teoria e Educação, n. 6, 1992. 
56

 Cf. SACRISTÁN, J. G. Currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise da prática? In: ______; GOMES, A. 

I. P. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 119-148. 
57

 Cf. MOREIRA, A. F. B. A crise da teoria curricular crítica. In: COSTA, M. V. (Org.). O currículo nos 

limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 
58

 Cf. MOREIRA, A. F. B., MACEDO, E. Currículo, políticas educacionais e globalização. In: PACHECO, J. A. 

(Org.). Políticas de integração curricular. Braga, Portugal: Porto Editora, 2000. 
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quo e emancipação, colocando desafios para o campo do currículo, expressos nas 

controvérsias teóricas e políticas em torno das concepções de democracia, de 

currículo e de suas conexões. (FARIA, 2010, p. 21). 

 

Posteriormente, a pesquisadora apresentou o desenvolvimento histórico do currículo e 

das reformas educativas no Brasil (ANTUNES, 1999; BARRETO, 2001; FONSECA; 

OLIVEIRA, 2001; FOGAÇA, 1999; MOREIRA, 2004; PERONI, 2000; SOUZA, 2001)
59

, 

enfocando aspectos do multiculturalismo (CANEN, 2009; CANEN; OLIVEIRA, 2002; 

LOPES; MACEDO, 2005)
60

 e afirmando que 

 

[...] o currículo escolar deve trabalhar em prol da formação de identidades, que 

sejam desafiadoras de preconceitos, abertas a esta pluralidade cultural, numa 

perspectiva de educação para a cidadania, para a paz, para a ética nas relações 

interpessoais, e para a crítica às desigualdades sociais e culturais, propiciando a 

construção do saber, do conhecimento, preparando o estudante para enfrentar as 

diversidades do mundo e participar de sua transformação como sujeito crítico e 

atuante. Nesta perspectiva o educador é colocado frente a diferentes desafios, entre 

os quais, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como meio termo entre o 

desafio à lógica disciplinar e a sistematização dos conteúdos. (FARIA, 2010, p. 37). 

 

Outro aspecto abordado pela autora, foi a interdisciplinaridade na sala de aula 

(FAZENDA, 1999; JAPIASSU, 1976; MORIN, 2000; SANTOMÉ, 1998)
61

:  

 

A interdisciplinaridade além de integrar os conteúdos e passar de uma concepção 

fragmentada para uma unitária do conhecimento deve superar a dicotomia entre 

ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das 

diversas ciências. Para isso, seus caminhos devem ser trilhados pela equipe de 

professores de cada unidade escolar, se aperfeiçoando sempre, em busca da melhoria 

da educação, pois, muitas são as possibilidades quando se trata de 

interdisciplinaridade e não há receitas a seguir. (FARIA, 2010, p. 45). 

 

Considerando que a pesquisadora gostaria de verificar como professores de 

Matemática entendem e ressignificam suas práticas educativas, percebemos, em seu trabalho, 

referenciais que fundamentam o currículo na Educação Matemática abordando a história das 

políticas curriculares para a Educação Matemática e algumas tendências na Educação 

Matemática Brasileira (FIORENTINI, 1994)
62

. Por fim, a autora mostra uma proposta de 

ensino de Matemática interdisciplinar da Secretaria de Estado da Educação de Goiás que 

considera eixos temáticos de Matemática articulados com leitura e produção de texto, bem 

                                                 
59

 As referências dos trabalhos aqui citados encontram-se no Apêndice C. 
60

 As referências dos trabalhos aqui citados encontram-se no Apêndice C. 

 
61

 As referências dos trabalhos aqui citados encontram-se no Apêndice C 
62

 Cf. FIORENTINI, D. Rumos da pesquisa brasileira em educação matemática. 1994. 425 f. Tese (Doutorado 

em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1994. 



85 

 

como a contextualização, interdisciplinaridade e multiculturalismo no contexto matemático, 

vinculados aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino de matemática e 

demais áreas do conhecimento. 

Ademais, ela aborda a formação e ação pedagógica do professor que ensina 

matemática, utilizando como referenciais teóricos Nóvoa (2002)
63

 e Saviani (1994)
64

, para 

então concluir que 

 

É fundamental que o professor aprenda a escolher a metodologia adequada em 

função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria concepção de 

conhecimento e de aprendizagem. Que se reconheça como facilitador da 

aprendizagem, o qual precisa ter a liberdade de criar, tanto no espaço escolar como 

em seus processos internos. O professor deve estar seguro de seu prazer de aprender 

e de ensinar para que possa proporcionar o mesmo aos seus estudantes. Nesta 

perspectiva, é necessário considerar que os processos de formação de professores, 

sejam eles em qualquer nível, são de extrema importância para a organização do 

trabalho pedagógico, uma vez que eles representam uma ferramenta fundamental 

para romper com a fragmentação. (FARIA, 2010, p. 64). 

 

Como os sujeitos da pesquisa foram professores do 7º ano do Ensino Fundamental, a 

pesquisadora abordou as diretrizes curriculares correspondentes, ressaltando que os PCNs 

foram a primeira iniciativa curricular para tal nível de ensino, e apontou também que 

 

[...] várias opiniões se manifestaram de forma crítica em relação ao processo de 

elaboração dos PCNs, entre elas, que o documento deveria ter contado com amplo 

processo de discussão na sua elaboração, uma vez que pretendia ser uma base 

comum nacional para o ensino fundamental. (FARIA, 2010, p. 65). 

 

Em seguida, analisou os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o 

período, destacando que  

 

[...] o documento, além de discutir sobre o papel da Matemática no ensino 

fundamental propondo objetivos que falam de sua importância para o estudante, que 

deve valorizá-la como instrumento para compreender o mundo a sua volta, discute, 

ainda, que a Matemática é uma área do conhecimento que estimula o interesse, a 

curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 

resolver problemas, desenvolve atitudes de segurança com relação à própria 

capacidade de construir conhecimentos matemáticos, de cultivar a autoestima, de 

respeitar o trabalho dos colegas e de perseverar na busca de soluções. (FARIA, 

2010, p. 69). 

 

E continua dizendo que, “[...] embora reconheçamos a importância dos PCNs e sua 

influência no sistema educacional, alguns estados e municípios sentem a necessidade de 

                                                 
63

 Cf. NÓVOA, A (Coord.) Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: Educa 2002. 
64

 Cf. SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e didática: problemas de unidade conteúdo/método no processo 

pedagógico. Campinas: Autores Associados, 1994. 
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elaborarem suas próprias diretrizes curriculares, como o fez, o estado de Goiás.” (FARIA, 

2010, p. 74). Apresentando as Diretrizes Curriculares de Matemática do 6º ao 9º ano do 

estado, afirma que elas pouco diferem dos PCNs e são apenas discursos ideológicos. Dando 

sequência à argumentação, para chegar ao seu objetivo, a autora realizou questionários e 

entrevistas abertas e focalizadas acompanhadas por áudio-gravação com os professores de 

Matemática da Subsecretaria Metropolitana de Educação (SUME) e entrevistas abertas e 

focalizadas com a equipe do Núcleo de Desenvolvimento Curricular (NDC). Com isso, 

analisou o produto dos instrumentos acima citados, os PCNs de Matemática de 3º e 4º ciclos e 

os cadernos 1, 2, 3, 4 e 5 da RC, com ênfase no caderno 5, por se tratar das Matrizes 

Curriculares, especificamente as matrizes de Matemática do 7º ano.  

Após a análise dos dados, ela os separou em categorias e subcategoria de análise: o 

processo de construção das Diretrizes Curriculares de Matemática do 6º ao 9º ano do estado 

de Goiás: participação dos professores de Matemática da SUME na RC; realidade escolar: 

espaço de socialização, discussão e reflexão dos encontros da RC; concepção da área de 

Matemática e os eixos temáticos (números e operações, grandezas e medidas; espaço e forma; 

tratamento da informação); prática pedagógica do professor de Matemática após os encontros 

da RC: planejamento e a realidade escolar; eixos temáticos de Matemática e a articulação com 

leitura e produção de texto; eixos temáticos de Matemática articulados com a valorização da 

cultura local e infanto-juvenil; interdisciplinaridade: conexões da Matemática e os diferentes 

temas matemáticos, a Matemática e as demais áreas do conhecimento, a Matemática e o 

cotidiano; contribuições e perspectivas da RC no processo de ensino e aprendizagem; recursos 

didáticos utilizados nas aulas de Matemática; contribuições e perspectivas da Reorientação 

Curricular no processo de ensino e aprendizagem: elaboração e utilização de Sequência 

Didática em sala de aula; planejamento das aulas e trabalho docente de acordo com a RC; 

encontros de formação continuada.  

Ao final de seu trabalho, concluiu que os professores não se viram partícipes do 

processo da RC, embora tenham participado de alguns encontros de discussão e formação que 

tratavam de questões relativas a ela, ou ainda, que os professores não incorporaram as 

orientações pedagógicas da RC no seu fazer pedagógico e que a sua prática pedagógica 

independe da mesma. Além do mais, constatou a desmotivação por parte dos professores em 

realizar a proposta, pois não se sentiram partícipes da construção da reforma educacional; e a 

falta de percepção sobre a importância da interpretação e a produção de texto regularmente. 

Em outra dissertação de abordagem qualitativa e natureza empírica ou de campo, 

Jacinto (2011) realizou um estudo de caso de um professor que ensina Matemática do curso 
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técnico em Serviços de Alimentação do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional (PROEJA), na turma de 6º período do curso, buscando responder as seguintes 

questões: quais são as especificidades do trabalho docente acerca da proposta do PROEJA? 

As ações e concepções pedagógicas docentes condizem com os princípios de uma educação 

humanizadora? As atividades de ensino desenvolvidas em sala de aula buscam satisfazer as 

necessidades e especificidades de aprendizagem dos alunos? Para chegar a tais questões, o 

autor fez uma problematização que envolvia os documentos que normatizam as atividades 

educativas para as pessoas jovens, adultas e trabalhadoras que não tiveram condições para 

continuar os estudos e que, tempos depois, retornaram aos bancos escolares, embasando-se 

em documentos oficiais do PROEJA, e esclareceu que o estudo “[...] buscou compreender as 

relações existentes entre a atividade pedagógica do professor de Matemática e as necessidades 

e especificidades de aprendizagem de alunos jovens e adultos trabalhadores no PROEJA.” 

(JACINTO, 2011, p. 16). 

O investigador também indica que irá tratar no estudo “[...] da finalidade do trabalho 

docente, o processo de organização do ensino e as ações pedagógicas que satisfazem as 

condições objetivas inerentes à formação do público envolvido” (JACINTO, 2011, p. 16). 

Dessa maneira, observamos que ele apresenta reflexões sobre o conceito de trabalho que 

permeou ao longo da história das sociedades, as ações e os modos de produções do homem 

(BERMAN, 1986; ENGUITA, 1989; FERNANDES, 1988; IANNI, 1993, 1998; LEE, 1991; 

MENEGASSO, 1998)
65

, e fez referência ao sentido ontológico da atividade do trabalho em 

Marx (1867, 1974, 1982, 1991, 1993)
66

. Em seguida, considerou que as condições impostas à 

classe trabalhadora podem resultar na educação do trabalhador e, com isso, apresentou os 

principais programas já criados neste contexto como forma de atender a demanda de bons 

profissionais no mercado de trabalho, a promoção da inclusão social e a elevação do nível de 

escolaridade (CURY, 2002; DI PIERRO, 2010; FREITAG, 1986; LOPES, 2000; PAIVA, 

1973, 1987, 2003; PEREIRA, 2007; RODRIGUES, 2008; VENTURA, 2001)
67

, e encerrou 

com uma reflexão sobre os princípios e concepções da proposta do PROEJA (CAMPOS, 

2010; CIAVATTA, 2005; CURY, 2002; MOURA; HENRIQUE, 2007; OLIVEIRA, 2001; 

PINTO, 1997; RAMOS, 2008; SAMPAIO, 2006; SIMÕES, 2007)
68

. 

Como tratou da atividade pedagógica do professor que ensina matemática no 

PROEJA, utilizou as contribuições dos estudos da teoria histórico-cultural e da teoria da 
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atividade para apresentar sua concepção sobre a atividade pedagógica (ELKONIN, 1987; 

MOURA et al., 2010; LEONTIEV, 1978, 1981, 1983, 1994; VIGOTSKI, 1991, 2000, 

2001)
69

. Nessa lógica de pensamento, buscou resgatar a função social que a educação e a 

escola têm para com a sociedade, enfatizando a importância do trabalho docente na 

aprendizagem dos conhecimentos teóricos e no processo de humanização dos alunos 

(CEDRO, 2004; DAVIDOV, 1988; DUARTE, 1993; ENGESTRÖM, 2002; FREIRE, 1993, 

1996; VIGOTSKI, 2004; MORAES, 2008; MOURA, 1996, 2002)
70

. A partir dessa leitura, 

finalizou fazendo uma reflexão sobre a relação entre o ensino, a aprendizagem e a formação 

do pensamento teórico, dentro da atividade pedagógica (CEDRO, 2008; DAVIDOV, 1988; 

MOURA, 1999; MOURA et al., 2010; RUBTSOV, 1996; VIGOTSKI, 1993)
71

, e mostrou a 

necessidade de se utilizar algo que fundamente e oriente o professor: “[...] lançamos mão da 

importância de se pensar nas possibilidades de uma teoria fundamental e orientar as ações 

pedagógicas do professor em sala de aula.” (JACINTO, 2011, p. 97). 

Com o intuito de responder os questionamentos propostos, realizou questionários, 

entrevista semiestruturada acompanhada por vídeo ou áudio-gravação, observação e registro 

de aulas em diário de campo e vídeo-gravações. No processo de análise dos dados, buscou 

identificar os processos mediadores que permitiriam compreender com mais profundidade a 

atividade pedagógica do professor que ensina Matemática e, com isso, entender melhor o 

direcionamento desta para a satisfação das necessidades e especificidades dos alunos 

trabalhadores. Buscou, ainda, atentar para os seguintes aspectos: as concepções pedagógicas; 

a organização das atividades pedagógicas, incluindo os objetivos, as estratégias e a avaliação; 

o modo do professor agir e tomar as decisões em sala de aula; as percepções das aulas pelos 

alunos; e, por fim, o sentido dado pelo professor à atividade pedagógica.  

Estes cincos pontos-chave foram divididos em três unidades conceituais/categorias de 

análise: a finalidade do trabalho pedagógico; a organização da atividade pedagógica; e as 

ações na atividade pedagógica. Como respostas a tais questões, o autor chegou a algumas 

conclusões: o professor estudado tem o compromisso social no exercício de sua profissão; o 

modo como o professor entende e procura realizar suas atividades em sala de aula se 

aproxima de uma concepção que pode ser concebida sobre a perspectiva histórico-cultural, 

diferentemente daquela na qual o professor é visto como um agente que informa e transmite; o 

motivo maior que impulsiona a atividade do professor seria o de possibilitar aos sujeitos-
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educandos as condições necessárias para que possam exercer a cidadania de forma plena e 

autônoma; o professor apresenta a concepção de Matemática como um campo de criação 

humana. 

Sendo assim, o autor percebe o cuidado com as necessidades e especificidades dos 

alunos jovens e adultos do PROEJA; estabelece algumas prioridades em seu modo de ensinar 

Matemática, como valorizar a história e os conhecimentos iniciais que os alunos apresentam e 

defender a necessidade de uma metodologia de ensino que apresente uma sequência lógica de 

raciocínio; demonstra acreditar que a aprendizagem da Matemática, pelo aluno, ocorre 

necessariamente pela aquisição de conhecimentos construídos ao longo de um trabalho de 

investigação amparado por atividades que tratam da resolução de problemas; mostra, ainda, 

que alguns fatos e vivências durante a trajetória do professor como profissional influenciaram 

significativamente a escolha de sua profissão, bem como o posicionamento que este tem sobre 

suas ações e as escolhas pedagógicas que realiza em sala de aula; e que o professor acredita 

que a forma de seleção e organização dos conteúdos que serão trabalhados com os alunos 

exerce extrema influência sobre a aprendizagem.  

A ordem lógica e rígida de aplicação não é tomada como o elemento central das 

atividades, mas, sim, as possibilidades de se relacionar os conteúdos entre si as outras áreas 

do conhecimento. Assim, o professor atribui à aula expositiva a função de explicar um 

determinado assunto ou uma forma de organizar as ideias quando os alunos não conseguem, 

além de servir como um momento para despertar o interesse dos mesmos na aula; os níveis de 

generalizações e/ou a evolução dos conceitos matemáticos têm relação direta ao significado 

atribuído pelos alunos ao objeto de estudo; os conceitos cotidianos devem ser valorizados por 

se tratarem justamente do seu caráter de um conhecimento inicial e, portanto, indicativo para 

o professor não apenas no sentido das escolhas do conteúdo, ou seja, por onde começar, como 

também em relação à eleição dos objetivos; o professor tem como função maior a organização 

do ambiente social da aprendizagem de outros sujeitos. 

Nos dizeres de Jacinto (2011), o professor do PROEJA deve ter a sensibilidade de 

identificar os significados que os alunos dão aos conceitos mais elaboradores em sala de aula; 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA) requer um olhar diferenciado para os conhecimentos 

iniciais dos alunos e as oportunidades de vivências e relações que esses alunos tiveram ao 

longo de suas vidas; o professor acredita que as atividades desenvolvidas em sala de aula 

devem ser essencialmente uma tarefa de todos, tanto de professores quanto de seus alunos, 

procurando, juntos, relacionar o que é tratado na escola com as situações do dia-a-dia e do 

trabalho; as ações pedagógicas realizadas pelo professor procuraram incorporar diversas 
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abordagens formativas, a fim de superar modelos que valorizam a fragmentação dos 

conteúdos e as abstrações por si só de fórmulas prescritivas; e as ações pedagógicas buscam 

incorporar diversas abordagens formativas com a finalidade de superar modelos que 

valorizam a fragmentação dos conteúdos e as abstrações em fórmulas prescritivas. 

Momade (2010) também realizou uma dissertação com abordagem qualitativa e 

natureza empírica ou de campo, caracterizada como um estudo de caso dos professores de 

Matemática, formadores de professores, da Universidade Pedagógica de Moçambique (UP), 

na Delegação de Nampula. O trabalho não apresenta a questão investigativa, mas o objetivo 

do autor é descrever a concepção que estes professores de Matemática formadores possuem 

acerca das Tecnologias e Informação e Comunicação (TICs); compreender como estes 

professores usam as TICs nas suas atividades; e identificar os softwares adotados nas suas 

atividades e como são usados. Como bases teóricas para seu trabalho, o pesquisador apresenta 

diferentes conceitos sobre tecnologia, finalizando com a concepção de Gama (1986)
72

, que 

envolve não apenas instrumentos, mas aspectos socioculturais presentes em sua produção. 

Fazendo uso de Kenski (2003, 2007)
73

 para apresentar a tecnologia no cotidiano e de 

Vargas (1994)
74

 para relacioná-la ao conhecimento, afirma que “[...] a tecnologia deve ser 

tratada no contexto das relações sociais e dentro de seu desenvolvimento histórico” 

(MOMADE, 2010, p. 31). Pautado em McLuhan (1979)
75

, apresenta as tecnologias e a 

influência dos meios de comunicação junto à sociedade para, em seguida, definir o que são as 

TICs: 

 

Estas tecnologias caracterizam-se, em sua maioria, por agilizar e tornar menos 

‘palpável’ (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por meio da 

digitalização e da comunicação em redes (mediada ou não por computadores) para a 

captação, transmissão e distribuição de informações, sejam através de textos, 

imagens estáticas, vídeos ou som. (MOMADE, 2010, p. 34). 

 

Além disso, utilizou Castells (2003)
76

, Kenski (2007) e Marques (2003)
77

 para mostrar 

a interatividade e comunicação proporcionadas pelas TICs. Indicou as relações dessas com a 
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educação (LÈVY, 1999; LIMA, 1996; PORTO, 2005; TOSCHI, 2005)
78

 e com as mídias 

(TOSCHI, 2005; PORTO, 2000)
79

, concluindo que “[...] as TICs utilizam as mídias para 

transmitir informações e propiciar comunicação entre as pessoas” (MOMADE, 2010, p. 43), e 

que alguns autores 

 

[...] abordam a utilização das TICs em escolas de Ensino Fundamental e Médio, e 

enfatizam que as tecnologias podem ser utilizadas nas relações entre os sujeitos, 

professores e alunos, e destes com seus conhecimentos, possibilitando significado e 

sentido para quem as utiliza, além de servirem como ferramentas de ensino e/ou de 

aprendizagem. (MOMADE, 2010, p. 42). 

 

Depois, apresentou diferentes orientações sobre o uso dessas estratégias na Educação 

Matemática, baseado em publicações da Associação de Professores de Matemática de 

Portugal, do periódico Principles and Standards for School Mathematics, e tratou do 

professor e das tecnologias ao dizer que esse profissional deve sempre buscar formação 

continuada para acompanhar os avanços das tecnologias (KENSKI, 2003; TARDIF, 2002
80

). 

Na sequência, destacou o ensino superior de Moçambique, a formação de professores e o 

cenário atual da ciência e tecnologia daquele país, utilizando documentos feitos pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). Ressaltou também o Ensino de Matemática, que 

atualmente requer a utilização das TICs e uma formação específica (FREITAS, 1997; 

PONTE, 2000; SOUSA, 2006; VELOSO, 2002)
81

, e a formação de professores de 

Matemática que, em sua grade reserva, possui apenas duas disciplinas voltadas para a 

informática e nenhuma que trate especificamente dessas tecnologias, o que, aos olhos do 

autor, dificulta a utilização dessas ferramentas, já que durante o processo de 

profissionalização eles não têm contato com elas voltadas especificamente para o ensino. 

Para alcançar seus objetivos, o autor aplicou também um questionário a todos aos 13 

participantes da pesquisa e realizou uma entrevista estruturada apenas com os 5 que aceitaram 

participar dessa etapa. Para melhor entendimento/análise da fala dos professores, ele trabalhou 

os dados obtidos do questionário e das entrevistas de forma integrada e complementar. Incluiu 

no questionário questões para o melhor conhecimento e identificação da amostra pesquisada, 

tais como a formação acadêmica, o tempo de conclusão da graduação, a idade, o tempo de 

trabalho docente (incluindo outras instituições), as universidades onde trabalhou ou ainda 

trabalha, os turnos e as disciplinas ministradas etc. O autor, antes da aplicação do questionário 
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e das entrevistas, definiu categorias a partir de seus objetivos específicos. Depois de 

analisadas as entrevistas, as seguintes classificações foram reforçadas/ratificadas pela fala dos 

sujeitos da pesquisa: as concepções dos professores formadores sobre as TICs; a utilização 

das TICs pelos professores formadores e a importância que os professores formadores dão as 

TICs.  

O investigador aponta como principais conclusões que as concepções manifestadas e 

os entendimentos dos professores investigados acerca das tecnologias da informação se 

desenvolvem influenciados pelo conhecimento individual das mesmas, pela experiência e 

familiaridade pessoal, e pelas experiências docentes em sala de aula. E a primeira intenção 

que se desenvolve nestes professores é a da automatização das tarefas docentes. Além disso, o 

grande desafio mostrado é o uso das tecnologias para formar redes de aprendizagem, 

estimulando a curiosidade dos alunos por conhecer, pesquisar, buscar informações, 

questionar, adaptando-as a realidade, haja vista que as TICs permitem ampliar o conceito de 

sala de aula, de espaço e de tempo, estabelecendo novas pontes entre o estar juntos física ou 

virtualmente.  

Destacam-se, ainda nas conclusões, a importância do uso das TICs na aprendizagem 

da Matemática, pois possibilitam o desenvolvimento de aspectos valorizados socialmente; a 

necessidade de desenvolver/incentivar os professores formadores de futuros professores, que 

atuam na Universidade de Moçambique, na Delegação de Nampula, nesta área específica, a 

terem uma postura mais ativa frente ao uso das tecnologias nas suas atividades docentes. 

Segundo Momade (2010) a presença das TICs no currículo da Educação Básica de 

Moçambique, pouco trabalhada no curso de formação de professores de Matemática, aponta a 

necessidade do uso dessas ferramentas de forma interdisciplinar, visto que os professores 

formadores não conseguirão incorporar, enquanto docentes, tais instrumentais nas suas 

atividades de formação de professores de Matemática se eles não forem capazes de aprender a 

usá-las para fazer e pensar a matemática. Desse modo, finaliza afirmando que as TICs podem 

se tornar fontes de renovação de abordagens curriculares dos diferentes temas da Matemática 

básica e universitária, bem como fontes de novas temáticas para o currículo de matemática. 

Valeriano (2012), em sua dissertação de abordagem qualitativa e natureza empírica ou 

de campo, realiza um trabalho que se aproxima do estudo de caso. A autora estabeleceu a 

seguinte questão investigativa “quais as possíveis relações que se estabelecem entre os 

motivos e o objeto da atividade pedagógica de um professor que ensina matemática no 5º ano 

do ensino fundamental em um contexto de realização da Prova Brasil?” (VALERIANO, 2012, 

p. 12). Para chegar a tal pergunta, a autora fez um memorial dizendo que a prática pedagógica 
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do professor que ensina matemática para o 5° ano do Ensino Fundamental é um problema que 

vem desde a época da sua graduação, quando a mesma fez estágio em uma turma de 5º ano e 

percebeu não ter subsídios para trabalhar com alunos dessa faixa etária, pois, durante o curso, 

não houve momentos de discussões sobre o trabalho docente em turmas compostas por 

crianças dos anos iniciais. Vários questionamentos foram surgindo e a oportunidade de 

continuar os estudos com o ingresso no Mestrado em Educação de Ciências e Matemática a 

fez rever seus questionamentos e a formular a questão de pesquisa, embasada na teoria 

histórico-cultural, considerando também que aquele ano do estudo seria um ano de Prova 

Brasil para os alunos da série relatada e que este fato deveria ser levado em consideração.  

No primeiro momento, a investigadora preocupou-se em apresentar características 

sobre o ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois, para ela, era 

essencial “[...] conhecer o modo como a matemática vem sendo ensinada para essas turmas, 

os fatores que estão relacionados à prática docente e como tem se constituído a formação dos 

professores que realizam esse ensino” (VALERIANO, 2012, p. 16). Para isso, perpassou 

primeiro pela formação dos professores (MIZUKAMI, 2008; PONTE, 2002; ZEICHNER, 

2008)
82

, afunilando a discussão para a formação de professores habilitados a ensinar 

matemática nas turmas iniciais, tanto os pedagogos (CURI, 2005; DANTAS, 2006; 

NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009)
 83

 quanto os professores de matemática (CURY 

et al., 2002; PONTE, 2002; VALENTE, 2002)
84

. Em seguida, colocou a prática pedagógica 

no ensino de matemática, mostrando as tendências predominantes no sistema de ensino de 

disciplina (CUNHA, 1989; FIORENTINI, 1995, 2001; FONTANIVE; KLEIN, 2012; 

SACRISTÁN, 1999; SANTOS, 2009)
85

, afirmando que “[...] a prática pedagógica é permeada 

e determinada por diversos aspectos, entre os quais podemos citar: a formação do professor, 

as concepções, o modelo de ensino adotado, e o contexto no qual o professor está inserido.” 

(VALERIANO, 2012, p. 31). Mostrou também, apoiada em Mandarino (2009)
86

, o modo 

como a prática pedagógica tem sido organizada e como se dão as ações dentro de sala de aula 

para o ensino dessa disciplina. 

Posteriormente, apresentou sua concepção sobre a educação e a prática docente a 

partir do ponto de vista da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade (LEONTIEV, 
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1978, 1983, 2005; MORETTI, 2007; MOURA et al., 2010; RIGON; ASBAHR; MORETTI, 

2010; VYGOTSKY, 2005)
87

, mostrando que 

 

Esses referenciais teóricos nos dizem sobre o processo de desenvolvimento do 

sujeito e sobre as relações que são estabelecidas entre o homem e suas atividades. 

Ao compreendermos a prática pedagógica como a atividade principal do professor, 

alguns elementos precisam ser considerados, tais como: a estrutura da atividade é 

composta de necessidades, motivos, objeto, ações e operações. Entender como cada 

um desses elementos se comporta é fundamental para que se possa ter maior clareza 

sobre as atividades do indivíduo. (VALERIANO, 2012, p. 13). 

 

Em 2011 o ano da realização da pesquisa de Valeriano, ocorreria  Prova Brasil para os 

alunos da série relatada, este fato foi levado em consideração pela autora, que dedicou um 

capítulo sobre as avaliações externas, “[...] consideradas um dos condicionantes da atuação 

dos professores no processo de ensino.” (VALERIANO, 2012, p. 13). Para tanto, apresentou 

um breve levantamento do momento em que as avaliações ganham impulso no contexto 

escolar brasileiro, apontando as condições favoráveis à implantação e à consolidação das 

avaliações externas em nosso país (ALTMANN, 2002; FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003; 

MALUF; 1996)
88

, seguindo um histórico sobre o sistema de avaliação destinado à Educação 

Básica (HORTA NETO, 2007
89

; OLIVEIRA, 2011
90

). Depois, abordou a Prova Brasil, 

apresentando suas características e disposições fundamentada nas Matrizes de Referência da 

Avaliação, elaboradas considerando os PCNs, os currículos propostos pelas Secretarias de 

Educação estaduais, algumas municipais e também os livros didáticos mais utilizados nas 

turmas avaliadas. Destacando que “[...] as matrizes de referência não devem ser confundidas 

com a Matriz Curricular de matemática, pois elas têm características e funções bem 

diferentes” (VALERIANO, 2012, p. 52), mostra que “[...] as avaliações externas, do modo 

como estão colocadas, geram anseios e angústias nos docentes e determinam comportamentos 

em sua prática que, em outra situação, poderiam ser considerados impróprios” 

(VALERIANO, 2012, p. 54). 

Para a obtenção dos dados que respondem à pergunta, a autora utilizou entrevistas 

acompanhadas por gravação em áudio, questionário, observação e registro de aulas em diário 
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de campo e vídeo-gravação. Na análise dos dados, estabeleceu relações e inferências sobre as 

informações obtidas com os registros das observações, as respostas aos questionários e as 

transcrições das entrevistas, considerando algumas questões: o modo como os professores 

entendem a função da escola; a forma como lidam com a seleção de conteúdos e o 

planejamento das aulas; como compreendem a relação professor-aluno; como lidam com sua 

profissão e seus conhecimentos; e como é a concretização da prática pedagógica. Daí em 

diante, organizou as informações identificando os pontos mais relevantes, separados em 4 

unidades de análise: concepções e crenças dos professores acerca do ensino de matemática; as 

ações pedagógicas das docentes; o papel da matemática e do professor como elementos que 

direcionam a atividade pedagógica; e a preparação/realização da Prova Brasil e os motivos do 

professor.  

Essas unidades de análise foram divididas em episódios e, como principais conclusões, 

a autora aponta que o fazer e as concepções das professoras estão carregados de 

características da universalidade do homem e da particularidade do ser professor, sendo que a 

utilização de jogos e brincadeiras pelas professoras indica que, para elas, com o uso dessas 

estratégias, os alunos certamente apresentam melhores resultados, pois a criança se sente mais 

motivada, disposta a se dedicar à tarefa que realiza. Ademais, o professor precisa se mobilizar 

para propor ao aluno um ensino que o motive a estudar. Para isso, aponta a concepção de que 

se deve partir da manipulação das situações concretas, das resoluções de exercícios etc. para 

se chegar ao que é usualmente entendido como conceito abstrato, generalizações, contudo, 

explica que esse modo de lidar com a formação do conceito não é considerado adequado pela 

perspectiva histórico-cultural.  

No que se refere às metodologias de ensino, como, jogos, atividades lúdicas e 

resolução de exercícios adotados na prática pedagógica, ela afirma que esses exercem 

influência nos resultados alcançados no processo de ensino e aprendizagem, mostrando que as 

ações pedagógicas das professoras são influenciadas pela presença das avaliações externas no 

contexto escolar, sendo que o objeto das professoras é o conhecimento empírico, pois as ações 

das professoras revelam que os objetivos estavam mais direcionados à preparação para a 

realização de provas e ao alcance de bons resultados nessas avaliações em que os alunos 

ficam sujeitos a mecanismos de repetição e resolução de exercícios. Além disso, as ações das 

professoras mostram que as necessidades não têm sido direcionadas ao que a teoria histórico-

cultural propõe ser o objeto da atividade pedagógica e, apesar do aparente direcionamento do 

ensino da matemática para as situações cotidianas, há certo distanciamento entre o que 

acontece na sala de aula e o que é vivido pelos alunos fora da escola. Desse modo, a 
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preocupação com a utilização da matemática no cotidiano se reduz à memorização de 

algoritmos e à tabuada, com o objetivo de realização de cálculos mais rápidos e eficientes. 

Sendo assim, aponta que não é só a concepção que o professor tem sobre o papel da 

matemática que influencia o seu modo de lidar com o ensino, o próprio interesse pela 

disciplina e as expectativas a respeito do indivíduo que está sendo formado determinam o 

objeto que satisfaz as necessidades do professor, haja vista que a preocupação com a 

“formação social” do aluno está mais relacionada a uma preparação para o mercado de 

trabalho do que a formação que garanta ao indivíduo a humanização, como é entendida numa 

perspectiva de educação humanizadora.  

Conforme explica a pesquisadora, a priorização por adequar os conteúdos ensinados 

ao que é cobrado em avaliações externas está presente na prática de grande parte dos 

professores; e um dos fatores principais que impulsiona a professora em seu fazer não é 

exatamente a necessidade de que seus alunos se apropriem dos conhecimentos, mas sim o 

resultado em uma avaliação pontual. Por fim, a professora deixa transparecer um 

posicionamento no sentido de que a utilização de materiais (jogos, problemas, recursos 

didáticos etc.) é suficiente para que o aluno esteja preparado para a prova, mas o modo como 

o ensino vem sendo avaliado indica despreocupação com a formação humana do indivíduo, e 

a ênfase na memorização e repetição de procedimentos, cujo modo de avaliar apenas reforça o 

que a criança já sabe, tem apenas o objetivo de aprovar ou reprovar. No caso das avaliações 

nacionais, fica evidente o objetivo de ranquear as escolas em termos de “qualidade de 

ensino”, baseado nos níveis de proficiência alcançado pelos alunos, o que do ponto de vista da 

perspectiva histórico-cultural não possibilita ao indivíduo um desenvolvimento amplo, com 

apropriação dos conhecimentos teóricos de modo que esses conhecimentos possam ser 

acessados internamente no momento que for necessário.  

Para finalizarmos construímos um quadro dos trabalhos que foram descritos nessa 

seção com o respectivo foco analisado por eles. 

Quadro 7 – Relação de trabalhos descritos na seção 

Trabalhos Foco analisado pelos autores 

Cunha (2009) Práticas/Atitudes avaliativas do PEM. 

Faria (2010) Concepções dos PEM a cerca da Reorientação Curricular. 

Momade (2010) Concepções dos professores formadores a cerca das Tecnologias da Informação e 

Comunicação em Moçambique. 

Jacinto (2011) Atividade Pedagógica/Atitudes e um professor do PROEJA. 

Valeriano (2012) Atividade Pedagógica/Atitudes de professores do 5º ano do Ensino Fundamental 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2 Trabalhos com foco de análise em saberes e competências do professor que ensina 

Matemática 

 

Com base nesse foco de análise, encontramos os trabalhos de Lemes (2012) e Souza 

(2009), sendo que o primeiro trata de um curso de formação para professores do 6º a 9º ano de 

escolas públicas de um município do interior de Goiás, numa dissertação de abordagem 

qualitativa e natureza empírica ou de campo que objetiva responder o seguinte 

questionamento: Quais as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta 

didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino? A 

investigadora, primeiramente, discutiu a formação de professores no Brasil, afunilando para a 

formação de professores de Matemática, mais precisamente no último século (DUARTE, 

2008; FIORENTINI, LORENZATO, 2009; GORZ, 2005; MOURA, 1993; MOYSÉS, 2006; 

PEREZ, 1999; SCHÖN, 1992)
91

, dizendo que 

 

[...] seja na graduação ou não, consideramos de relevância nos cursos trabalhados 

com professores a inserção de atividades que levem em conta o desenvolvimento 

histórico do conhecimento, assim como situações que reconheçam a aprendizagem 

da Matemática como necessidade do ser humano e possibilidade de conhecimento e 

intervenção no mundo. (LEMES, 2012, p. 33). 

 

Por isso, em seguida, ela apresenta a teoria histórico-cultural como forma de 

compreensão do homem (DUARTE, 2008; FACCI, 2004)
92

 e reflete sobre o papel da dialética 

entre objetivação e apropriação, no comportamento e nas atitudes do homem, conforme as 

circunstâncias históricas e culturais de seu meio (DUARTE, 2008), e como se dá a relação 

entre o homem em sociedade e a natureza (FACCI, 2004; MOYSÉS, 2006; VIGOTSKI, 

2000, 2001)
93

, mostrando que 

 

Embora nasçamos com características da espécie homo sapiens, o conhecimento do 

gênero humano está sendo produzido dia a dia e pode ser apropriado socialmente, 

mas na escola o esforço educativo envolvendo aluno, colegas e professor de forma 

intencional é mais profícuo para a apropriação dos bens culturais produzidos 

socialmente. Ideias, valores, atitudes e hábitos próprios do ser humano ao serem 

apropriados permitirão aos alunos socializar-se, formando a singularidade do ser 

humano diferente do ser animal. (LEMES, 2012, p. 41). 
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Considerando que a educação deve ser intencional, corrobora com a proposta de 

ensino defendida por Sousa (2004)
94

; Dias (2007)
95

; Moretti (2007)
96

 e Cedro (2004, 2008)
97

. 

Acrescenta à discussão as relações entre sentido e significado voltadas para a educação 

(VIGOTSKI, 1993; FACCI, 2004)
98

, apresenta o conceito de atividade (RIGON, ASBAHR, 

MORETTI; 2010)
99

 e aborda a atividade do ensino (CEDRO, 2008; FACCI, 2004; SOUSA, 

2004). Posteriormente, propõe a Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como forma de 

organização do ensino pelo professor (CEDRO, 2008; MOURA, 1996; MOURA et al., 

2010)
100

 e defende, embasada em Sousa (2004), o lógico-histórico “[...] como possibilidade de 

redefinição de conceitos e apropriação de conhecimentos historicamente construídos” 

(LEMES, 2012, p. 59), justificando sua utilização no ensino de matemática, fundamentada por 

Rosa, Moraes e Cedro (2010)
101

 e  Moretti (2007). Outro aspecto apontado pela autora é a 

álgebra numa perspectiva lógico-histórica (CEDRO, MOURA, 2010
102

; SOUSA, 2004) 

seguida dos nexos conceituais da álgebra não-simbólica e simbólica (SOUSA, 2004). 

Como metodologia, a investigadora utilizou o experimento didático do curso de 

formação e, para coletar os dados, fez uso de entrevista semiestruturada, observação e registro 

do experimento didático em diário de campo, por meio da gravação em vídeo e observação, 

registro das aulas dos professores participantes do experimento didático em diário de campo e 

o diário dos professores com registros de reflexões sobre o desenvolvimento do curso em 
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 Cf. SOUSA, M. do C. O Ensino da álgebra numa perspectiva lógico-histórica: um estudo das elaborações 

correlatas de professores do ensino fundamental. 2004. 285 f.Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de 

Educação, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2004 
95

 Cf. DIAS, M. da S. Formação da imagem conceitual da reta real: um estudo do desenvolvimento do conceito 

na perspectiva lógico-histórica. 2007. 252 f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, 2007. 
96

 Cf. MORETTI, V. D. Professores de matemática em atividade de ensino: uma perspectiva histórico-cultural 

para a formação docente. 207 f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-graduação em Educação, 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2007. 
97

 Cf. CEDRO, W. L. O espaço de aprendizagem e a atividade ensino: o clube de matemática. 2004. 171 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

______. O motivo e a atividade de aprendizagem do professor de matemática: uma perspectiva histórico-

cultural. 2008. 242f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2008. 

 

98
 As referências dos trabalhos aqui citados encontram-se no Apêndice C. 

99
 Cf. RIGON, A. J.; ASBAHR, F. S. F.; MORETTI, V. D. Sobre o processo de humanização. In: MOURA, M. 

O. (Org.). A atividade pedagógica na teoria histórico-cultural. Brasília: Liber Livro, 2010. p. 13-44. 
100

 As referências dos trabalhos aqui citados encontram-se no Apêndice C. 
101

 Cf. ROSA, J. E. da; MORAES, S. P. G. de: CEDRO; W. L. As particularidades do pensamento empírico e do 

pensamento teórico na organização do ensino. In: MOURA, M. O. de (Org.). A atividade pedagógica na teoria 

histórico-cultural. Brasília: Liber Livro, 2010. p.67-80. 
102

 Cf. CEDRO, W. L.; MOURA, M. O. Experimento didáctico: un camino metodológico para la investigación 

en la educación matemática. UNIÓN - Revista Iberoamericana de Educação Matemática, jun. 2010, n. 22. p. 53-

63. 

 



99 

 

questão. Para nortear a interpretação dos dados coletados, selecionou exercícios apresentados 

pelos professores no início do curso, atividades orientadoras de ensino elaboradas pelos 

professores no decorrer da formação, diário dos professores e da pesquisadora, entrevistas 

com os professores e transcrições das filmagens, depois os classificou em duas unidades de 

análise: Um novo sentido para a organização do ensino e Sentidos do lógico-histórico do 

conceito nas atividades orientadoras de ensino.  

Ao decompor as duas unidades de análise em quatro episódios, a fim de demonstrar 

com maior clareza as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática 

lógico-histórica da álgebra pelos professores, obteve em sua investigação as seguintes 

conclusões: os professores demonstraram mobilização para elaboração do próprio material 

didático e a produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica; foi 

verificada a importância de oportunizar os sujeitos a fazerem escolhas conscientes e buscar 

um modo de agir baseado em um plano interior de ações; as ações educativas que mais 

ocorrem quando se tem a concepção da educação algébrica do tipo linguístico-pragmática é a 

criação de problemas, geralmente vazios de significado, apenas para que sejam aplicadas as 

regras algébricas; trabalha-se a álgebra de forma mecânica, demonstrando uma postura 

decorrente da ausência de reflexão crítica sobre o ensino da álgebra; o motivo inicial, que foi 

a curiosidade em conhecer o lógico-histórico da álgebra, se transformou em potencial, 

caracterizando então o curso em atividade de aprendizagem, pois a organização de atividades 

que consideravam o lógico-histórico da Matemática impeliu os professores a ficarem até o fim 

do curso. Além disso, o movimento referente ao lógico-histórico do conteúdo algébrico se 

demonstrou capaz de provocar mudanças qualitativas no aprender e no ensinar. Esse modo de 

organização do ensino se mostrou mais significativo principalmente quando o 

compartilhamento de ações, a colaboração e o coletivo se fazem presentes, pautados pela 

teoria histórico-cultural. 

Já Souza (2009) em sua dissertação de abordagem quali-quantitativa e natureza 

empírica ou de campo buscou, por meio de um estudo de caso, entender como os professores 

da Rede Municipal de Ensino (RME) de Goiânia, da Unidade Regional Central compreendem 

e incorporam a estrutura denominada “Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano”, à 

luz da etnomatemática. Para tanto, o autor faz um apanhado dos fatos que o levaram a fazer a 

pesquisa e apresenta a questão investigativa: Como o professor de matemática está 

compreendendo e incorporando os Ciclos de Formação? Em nossa observação, notamos que o 

autor trouxe elementos da formação de professores (D'AMBROSIO, 1999, 2005; DOMITE, 
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2000)
103

, da etnomatemática (BARTON, 2004; D’AMBROSIO, 1990, 1999, 2004, 2005; 

FERREIRA, 2004; KNIJNIK, 2004)
104

 e da identidade profissional do professor 

(GUIMARÃES, 2004
105

; TARDIF, 2002
106

). 

Para abordar os ciclos de formação, primeiramente, fez um panorama sobre tal tema 

no Brasil (BARRETO, MITRULIS, 1999; BARRETO, SOUZA, 2004; JACOMINI, 2007; 

NEDBJLUK, 2006)
107

, um histórico sobre os ciclos em Goiânia e mostrou as concepções 

utilizadas de acordo com documentos oficiais da Secretaria Municipal de Educação que 

fundamentavam a mudança do sistema seriado para o sistema ciclado de educação. Como 

instrumento de coleta de dados, o autor realizou entrevistas com 10 professores da RME. 

Imediatamente após a realização dessas, na etapa da investigação, organizou os dados em 

função de um eixo norteador da identidade do professor em escolas cicladas
108

 do município 

de Goiânia. Principiando essa busca, foram encontradas cerca de doze categorias, das quais 

foram selecionadas quatro: disposição para docência; promoção automática; tensão entre 

proposta e produto; e autonomia.  

Suas principais conclusões foram as seguintes: que a disposição para a docência está 

relacionada com a incorporação e a compreensão da proposta de ciclos, caso contrário, a 

perda da capacidade de iniciativa (abulia) e ceticismo em relação à proposta resultam em crise 

de identidade por parte do professorado que, por saudosismo ou descrença, abandonam ideais 

rumo à construção de uma nova identidade profissional docente; existe uma espécie de dogma 

ou crença de que a não reprovação é um dos principais problemas do ensino ciclado; em 

relação à tensão entre proposta e produto, foram constatados como pontos de tensão o desejo 

de aplicação da proposta da Secretaria Municipal de Educação (SME) na íntegra, a disposição 

por agrupamentos por faixa etária enquanto as outras instituições adotam a seriação, a falta de 

habilitação para lidar com casos diferenciados, como, por exemplo, a alfabetização, o 

isolamento da matemática em relação aos outros componentes curriculares, a grade paritária, 

entre outras dificuldades que contribuem para um estado de abulia dos profissionais do ensino 

de matemática. 
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Da mesma forma como fizemos na seção anterior, para finalizarmos construímos um 

quadro dos trabalhos que foram descritos nessa seção com o respectivo foco analisado por 

eles. 

Quadro 8 - Relação de trabalhos descritos na seção 

Trabalhos Foco analisado pelos autores 

Lemes (2012) Produção de sentidos/Saberes por PEM em atividade de ensino. 

Souza (2009) Compreensão e incorporação dos Ciclos de Formação pelos PEM.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.3 Trabalhos com foco de análise em performance ou desempenho docente do professor 

que ensina Matemática e História de professores que ensinam Matemática 

 

O trabalho de Rabelo (2010) aborda dois focos de análise: Performance ou 

desempenho docente do professor que ensina Matemática e História de professores que 

ensinam matemática. No entanto, a autora não explicita a abordagem adotada, a natureza e o 

tipo de pesquisa realizado. A dissertação é iniciada por meio de um memorial, no qual destaca 

que, desde sua infância, a história lhe fascinava, o que a levou a um gosto pela disciplina de 

História até o término do Ensino médio. Com a entrada no curso de Licenciatura em 

Matemática, o encantamento continuou e adquiriu novo viés, a História da Matemática. Ao 

findar o curso, tinha o desejo de realizar uma pesquisa neste campo, o que não foi possível 

durante a graduação, então, fez uma parceria com uma professora que havia lhe dado aula 

durante a graduação e começou a pesquisar a história do curso onde se formou. 

Durante esse processo, inquietações foram surgindo, e a falta de preocupação com a 

história da humanidade e o descaso verificado na falta de conservação e organização de 

documentos antigos levaram-na a propor o desenvolvimento de uma pesquisa que focasse na 

História da Educação Matemática em Goiás ao ingressar na Pós-Graduação. A questão 

investigativa não está explícita, mas os objetivos eram identificar as práticas de sala de aula 

mais usuais dos professores de Matemática do Colégio Lyceu de Goiânia; identificar 

elementos que constituíram/influenciaram a prática docente destes professores; relacionar, 

especificamente, a influência do livro didático na prática do professor e de que forma este se 

apropriava do livro didático como recurso; e relacionar o perfil docente com o contexto 

histórico. 
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Para fundamentar sua pesquisa, justifica a necessidade de se estudar a prática do 

professor com base em alguns autores (SCHUBRING, 2005
109

; VALENTE, 2008
110

), 

apresenta a prática docente dentro da cultura escolar (JULIA, 2001; LLINARES, 1999, 2000; 

PERRENOUD, 2002; SOUZA, 2007; VIDAL, 2005, 2009)
111

, fazendo uma contextualização 

histórica da educação em Goiás (CANEZIN; LOUREIRO, 1994; BARROS, 2006; BRETAS, 

1991; SILVA, 2004; VIEIRA, 2007)
112

, pois acredita ser importante “[...] no sentido que 

fornecem uma base que possibilita uma melhor compreensão do contexto da década de 1960 e 

o cenário da pesquisa”. (RABELO, 2010, p. 13). Adiante, retratou de forma paralela ao 

contexto nacional a história do desenvolvimento do ensino de matemática em Goiás até a 

década de 1960 (BRETAS, 1991; CURY, 2007; ROCHA, 1998; ROMANELLI, 2007; 

VIEIRA, 2007)
113

 e fez uma revisão histórica sobre os Liceus (ARANHA, 2006; BARROS, 

2006; BRUN, 1961; DICK, 2001; GAARDER, 2005; LUC, 2007)
114

. 

Para investigar a prática do professor que ensina matemática do Lyceu de Goiânia na 

década de 1960, utilizou entrevistas acompanhadas por gravações em áudio e vídeo, diário de 

campo e documentos referentes ao Lyceu de Goiânia como meios para coletar os dados. E fez 

um paralelo entre normas e práticas possíveis de detectar tanto na fala dos entrevistados 

quanto nos documentos coletados e na legislação da época, estabelecendo categorias de 

análise: perfil e formação do professor; práticas do professor; análise da cultura escolar a 

partir do Lyceu. Após análise do material coletado, suas conclusões evidenciaram a carência 

de professores de matemática habilitados, principalmente no início da década 1960, haja vista 

que nesse período o perfil do professor de matemática era o do autodidata formado pela 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES); e o livro didático 

presente na sala de aula como referência para o professor, direta ou indiretamente, pois o 

planejamento tinha este como principal elemento.  

No que se refere às as aulas, foi verificado que elas eram predominantemente 

dedutivas, com indícios de um ensino indutivo; existia a preocupação em cumprir o programa, 

e o programa se confundia com a figura do livro didático. E, por fim, era a partir do livro 
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didático que os professores em sua maioria tiveram os primeiros contatos com a Matemática 

Moderna, sendo que esses demonstraram concepções de que tudo se dá de forma linear e em 

cadeia, em que para aprender um conteúdo é necessário dominar o anterior, caso contrário, o 

elo pode se desfazer. 

Depois de descrevermos as dissertações que fazem parte do corpus de análise de nosso 

trabalho, retomamos as fases de uma pesquisa bibliográfica apresentadas por Salvador (1977), 

em que a última delas, a “Síntese integradora”, segundo Lima e Mioto (2007, p. 42), “[...] 

apresenta a reflexão, realizada a partir do referencial teórico e dos dados obtidos no intuito de 

realizar uma aproximação crítica dos objetivos propostos.” Semelhante a isso, temos, na meta-

análise, a “Apresentação dos resultados das pesquisas”, produto da resposta encontrada para 

nossa questão investigativa: As pesquisas que têm como tema o professor que ensina 

matemática apresentam problemas de cunho teórico-metodológico?  

Como consideramos a investigação como uma atividade humana, levamos em 

consideração o que Vigotski (2007) nos diz a respeito de como deve ser a análise dos dados 

em pesquisas que estudam os fenômenos humanos e que estão de acordo com as leis da 

dialética. Conforme atesta, devemos analisar o processo e não o objeto, considerar as relações 

dinâmicas e causais, não enumerar as características e analisar o desenvolvimento que 

reconstrói todos os pontos. Assim, o autor explica que esse processo deve ocorrer sem que as 

características principais sejam perdidas, ou seja, sem decompor a totalidade em elementos 

que não contêm as particularidades do todo (VIGOTSKY, 2009). Dessa forma, com base em 

nosso referencial teórico e por acreditarmos ser necessário haver a totalidade teórico-

metodológica nos estudos, estabelecemos três categorias de análise – coerência entre 

problema e problemática; coerência teórico-metodológica; e coerência entre problema, 

referencial teórico e metodologia – que refletem elementos essenciais da atividade de 

pesquisa, apresentam particularidades do todo e buscam mostrar as relações causais presentes 

nas escolhas feitas nas pesquisas estudadas.  

Por isso optamos por separá-las apenas como forma de apresentação dos dados, sendo 

que a primeira refere-se à relação que deve haver entre problema e problemática, haja vista 

que consideramos como problemática o quadro geral em que o fenômeno estudado se 

encontra. Lembramos, ainda, que o pesquisador deve estar ciente de que, quando se dispõe a 

pesquisar sobre algo, já existem condições de práticas anteriores àquela realizada e essas 

devem ser consideradas em seu estudo (FRIGOTTO, 2001). A segunda categoria diz respeito 

à relação que deve haver entre a teoria utilizada e a prática no decorrer do estudo, tendo como 

base os indícios de coerência entre o referencial teórico adotado e a metodologia, a fim de 
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perceber o modo como foi organizado e o efeito de sentido proposto na abordagem. Já em 

relação à terceira e última, obedecendo as exigências do método histórico dialético, buscamos 

fazer uma síntese das duas primeiras para mostrar quais os trabalhos que apresentam 

coerência entre problema, referencial teórico e metodologia. 

Ao final da fase “Síntese integradora”, interpretamos os dados coletados conforme as 

classificações categóricas apresentadas e partimos para descrição detalhada das conclusões 

como veremos adiante.  
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6 O QUE AS PESQUISAS SOBRE O PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA 

DIZEM 

 

No início deste estudo expusemos ao leitor nossa concepção, pautada no método 

histórico dialético, no qual o fenômeno estudado deve ser apresentado de tal modo que a 

totalidade deste possa ser expressa. Pontuamos elementos apresentados por Vigotski (2007) 

que levam em consideração o movimento do fenômeno e não apenas os fatos observáveis e 

aparentes; e a historicidade para explicar as relações que formam o todo. Por acreditarmos que 

a pesquisa deve ir além, pois “[...] a descrição, a sistematização e a organização da expressão 

fenomênica (empiria) não constituem o conhecimento do real, mas são momentos importantes 

do processo investigativo, pois essa expressão fenomênica é um marco, um indicativo de 

processos que estão por ‘trás dela’” (HUNGARO, 2014, p. 70), é que destinamos esta seção à 

análise dos dados obtidos. 

Dessa forma, ressaltamos a importância da relação entre os processos de construção da 

pesquisa (problema, referencial teórico e metodologia), justamente por levarmos em conta a 

inter-relação do todo com as partes e vice-versa (SÁNCHEZ GAMBOA, 2001). E crermos, 

assim como Hungaro (2014, p. 71), que a pesquisa não é uma colcha de retalhos em que não 

percebemos essas relações entre as diferentes fases e abordagens, mas sim um “todo 

articulado efetivo”. Sendo assim, considerando as inter-relações necessárias a uma pesquisa e 

a questão investigativa de nosso estudo, fizemos a análise das oito pesquisas que têm o 

professor que ensina matemática como sujeito da pesquisa, levando em conta o que Fiorentini 

e Lorenzato (2009) explicam sobre as duas dimensões da avaliação, uma relativa ao valor de 

uma pesquisa (conteúdo e processo investigativo) e outra, à forma de apresentação de seu 

relatório. 

Como tínhamos o intuito de contribuir para o crescimento da pesquisa em 

Educação Matemática, realizamos a análise dos trabalhos considerando a avaliação do 

processo investigativo de uma pesquisa em que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), pode-

se avaliar inúmeros aspectos, dentre eles a relação teoria/prática estabelecida em torno da 

questão ou problema investigado. Para isso, consideramos os aspectos que julgamos 

importantes e que foram discutidos anteriormente, de modo que, ao percebermos a presença 

desses elementos nos trabalhos analisados, transcrevemos os trechos em que isso ficava 

evidente ou não. 

Com base nas três categorias de análise estabelecidas, buscamos a existência da 

coerência teórico-metodológica no corpus atrás de indícios das inter-relações que achamos 



106 

 

necessárias em uma investigação científica. Desse modo, optamos por considerar a avaliação 

do processo investigativo de uma pesquisa, pois acreditamos, assim como Jesus, Lacks e 

Araújo (2014), que a avaliação deve ir além da apresentação de seu relatório – levando em 

conta o conteúdo dos estudos e não somente os aspectos técnicos – e, para isso, a 

apresentação da análise dos trabalhos foi organizada conforme a categoria e os focos de 

análise expostos na seção anterior.  

 

6.1 Coerência entre problema e problemática 

 

Ao buscarmos coerência entre problema e problemática, nos referimos à realidade 

histórica em que o problema se organiza, tendo em vista que “[...] a problematização é 

necessária para o desenvolvimento do processo de aproximação entre o que se conhece e o 

que não se conhece, o que se pretende conhecer” (JESUS; LACKS; ARAÚJO, 2014, p. 302). 

Nessa perspectiva, torna-se importante evidenciar a necessidade social do problema, pois, na 

exposição da problemática, o pesquisador evidencia aquilo que o motivou a realizar sua 

investigação, que não se restringe apenas ao pessoal, mas apresenta um quadro histórico e 

social que justifique a realização do estudo. 

Assim, acreditamos que em uma pesquisa é necessário ir à gênese da questão, o que 

implica considerar a historicidade do fenômeno estudado para que se possa entender o todo, 

indo além da aparência, porque “[...] a gênese não explica o estado atual, porém permite 

identificar a diferenciação (sua particularidade) em sua evolução. Ela é fundamental para a 

compreensão do fenômeno, porém não é, em absoluto, a essência do fenômeno em sua 

expressão mais desenvolvida.” (HUNGARO, 2014, p. 73). 

Para Frigotto (2001, p. 87), “[...] ao iniciarmos uma pesquisa, dificilmente temos um 

problema, mas uma problemática. O recorte que se vai fazer para investigar se situa dentro de 

uma totalidade mais ampla”, logo, “[...] quando iniciamos uma pesquisa não nos situamos 

num patamar ‘zero’ de conhecimento; pelo contrário, partimos de condições já dadas, 

existentes, e de uma prática anterior, nossa e de outros, que gerou a necessidade da pesquisa 

ao problematizar-se.” Corroborando essas ideias, Sánchez Gamboa (2013, p. 98) 

complementa que 

 

[...] são elementos necessários da concreticidade do problema: sua localização em 

um lugar e em um tempo específicos (situação-problema), a identificação de 

indicadores, manifestações e sintomas que expressam sua dinâmica, assim como a 

recuperação de dados preliminares ou antecedentes sobre o referido problema 

(levantamentos e revisão de literatura). 



107 

 

 

Ou seja, faz-se necessário problematizar o problema, explicitar a problemática em que 

se encontra. Seguindo essa lógica, apresentamos nessa categoria específica indícios que 

revelam ou não a presença de coerência entre o problema e a problemática nas investigações 

analisadas. Para isso, consideramos também a forma como o problema foi tratado até chegar 

na questão de pesquisa, levando em conta, como ressalta Silva (2013), que o problema deve 

ser transformado na questão de pesquisa ou em questões norteadoras. 

 

6.1.1 Trabalhos com foco de análise em: Atitudes, crenças e concepções do professor que 

ensina Matemática 

 

Na pesquisa elaborada por Cunha (2009, p. 10), verificamos a presença de uma 

problematização de caráter pessoal:  

 
A trajetória deste trabalho teve início nas minhas próprias experiências e 

inquietações com relação à avaliação de meus alunos, como professora do ensino 

médio. Em muitos momentos desta trajetória, em que os resultados da avaliação, 

baseados em provas, foram abaixo da média estabelecida para uma aprovação (6,0), 

ficava a seguinte questão: o que fazer com o resultado? Sempre achava que o 

problema não estava apenas nos alunos.  

 

Nesse momento, fica evidente sua inquietação diante da necessidade de saber se o 

desempenho dos alunos era o mais próximo do seu real aprendizado:  

 

O fato de ter alunos aprovados no final do ano me garantia a certeza de que estava 

colaborando com alguém na sua formação, mas ficava a mesma inquietação. E os 

outros? O que fazer para que o desempenho dos alunos fosse mais compatível com 

um real aprendizado? Isto para mim era um dilema, uma situação que veio a se 

consolidar como problema de pesquisa. (CUNHA, 2009, p. 10). 

 

Observamos no excerto que o problema de pesquisa se resumia em melhorar o 

desempenho dos alunos: “[...] o que fazer para que o desempenho dos alunos fosse o mais 

compatível com um real aprendizado?” Ao mencionar essa preocupação como problema de 

pesquisa, não fica claro que gostaria de investigar as formas de avaliação, como relata a 

seguir: 

 

Assim, tornam-se os objetivos do nosso trabalho, verificar por amostragem, como 

vêm sendo desenvolvidas as práticas avaliativas no ensino da Matemática em turmas 

do primeiro ano do Ensino Médio em Colégios de Goiânia. Essa amostragem poderá 

nos indicar se há um padrão de atitudes desenvolvidas e se a utilização, caso 

existam, de outros instrumentos de avaliação, que não somente a prova escrita, 

melhora a aprendizagem dos alunos. (CUNHA, 2009, p. 11). 
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Percebemos que a problematização pessoal da autora não foi capaz de mostrar a 

evolução do seu problema: as formas de avaliação utilizadas por professores que ensinam 

matemática. Apesar de não deixar explícito isso, notamos sua preocupação em buscar meios 

para melhorar a aprendizagem dos alunos por meio da avaliação. No entanto, verificamos que 

sua tentativa foi interrompida, pois apenas expor as principais práticas adotadas pelos 

professores procurando um padrão não faz com que a necessidade social – a melhoria da 

prática avaliativa por parte dos professores para que a aprendizagem dos alunos melhore – 

seja atendida, reforçando o que os professores têm feito em relação à avaliação, sem trazer 

contribuições para a evolução dessa prática. 

Constatamos, então, que o problema de pesquisa não se configurou como 

“problemático” (SILVA, 2013) e não se relacionou com a problemática de sua pesquisa, já 

que a investigadora não o situa historicamente dentro dos problemas educacionais. Segundo 

Silva (2013, p. 20), “[...] elaborar uma pergunta norteadora (pergunta-síntese, pergunta-

problema) significa o mesmo que construir o problema da pesquisa em toda a sua 

complexidade, delimitação e abrangência do recorte do objeto”, isto é, significa mostrar a 

gênese do que se quer investigar (HUNGARO, 2014) e sua totalidade mais ampla 

(FRIGOTTO, 2001). Silva (2013, p. 20) ainda acrescenta que “[...] a pergunta deve conter 

uma tensão interna, ser ‘problemática’ e estar calcada no mundo das necessidades humanas, 

contradições, concreticidade e possibilidades de mudanças, tanto na academia quanto na vida 

cotidiana.”  

Contudo, não encontramos no trabalho de Cunha (2009) a apresentação da 

problemática, ou seja, não apresentou a gênese do que iria estudar, a evolução de seu 

problema. Como “[...] a dialética entre pergunta e resposta tem como premissa a ideia de que 

sem uma pergunta qualificada (pergunta-síntese), uma pergunta-problemática, historicamente 

situada na concretude dos problemas educacionais, não há problema ‘problemático’” (SILVA, 

2013, p. 20), evidencia-se o fato de a investigadora não ter apresentado a problemática, uma 

vez que não apresentou a pergunta-síntese e, mesmo utilizando o memorial para tentar 

caracterizar sua problemática, não explicitou questões que lhe conduzissem a um 

questionamento. Desse modo, de acordo com Silva (2013), se não há um problema 

“problemático”, as respostas que se têm são repetitivas e não trazem mudanças para a 

Educação, o que claramente se evidencia no trabalho de Cunha (2009).  

No estudo de Faria (2010), que levou em consideração as concepções dos PEM a cerca 

da Reorientação Curricular, o memorial apresentado nos leva a alguns pontos que 
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contribuíram para que seu problema de pesquisa fosse elucidado. Para compô-lo, a autora 

relata uma oportunidade que teve para discutir o processo de ensino-aprendizagem com outros 

professores: 

Depois de alguns anos de atuação no Ensino Fundamental, Médio e Superior, fui 

convidada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) de Goiás para integrar à 

equipe de técnicos pedagógicos, na área de Matemática, lugar que nos possibilitava 

discutir com professores de Matemática do Estado o processo de ensino e 

aprendizagem dessa área de conhecimento, uma vez que a SEDUC estava 

desenvolvendo, desde 2004, uma proposta de Reorientação Curricular (RC) em 

todas as áreas do conhecimento. (FARIA, 2010, p. 11). 

 

No decorrer de sua participação na Reorientação Curricular, alguns problemas foram 

relatados pelos professores. 

 

No entanto, durante as discussões/reflexões e por meio de conversas informais 

diversas com professores de Matemática, percebi que vários professores se 

queixavam a respeito da RC. A partir dessas conversas, um turbilhão de indagações 

foram provocando inquietações, pois comecei a questionar se essa proposta de 

currículo estava realmente sendo aceita pelos professores e, sobretudo, concebida no 

interior das escolas do estado de Goiás. (FARIA, 2010, p. 12). 

 

Assim sendo, percebemos que a problematização pessoal da autora foi se configurando 

como um “problema problemático” na medida em que surgiram indagações que poderiam 

ajudar no processo da pesquisa, como relata: 

 

Além dessa indagação, outras foram surgindo, como, por exemplo: Como os 

professores de Matemática se sentem em relação à elaboração dessa proposta 

curricular? Será que eles (os professores de Matemática), se sentem participantes do 

processo dessa construção, como a SEDUC divulga em seus pronunciamentos em 

defesa da RC, como ponto positivo em relação as demais propostas construídas? 

Como estão sendo as práxis pedagógicas dos professores de Matemática ao 

retornarem para a escola após os encontros da RC? Como os professores estão 

trabalhando as propostas da RC de Matemática, como, por exemplo: os eixos 

temáticos em Matemática articulados aos eixos da leitura, produção de texto e 

valorização da cultura local e juvenil; o estabelecimento das conexões da 

Matemática e os diferentes temas matemáticos, a Matemática e as demais áreas do 

conhecimento, a Matemática e o cotidiano. Como os professores que não 

participaram da Reorientação Curricular têm conhecimento da proposta curricular e 

qual a postura destes professores em relação a sua efetivação? (FARIA, 2010, p. 12-

13). 

 

Outros aspectos que fomentaram tais indagações foram as reclamações da equipe que 

coordenava a RC sobre a aceitação dos professores para com a proposta. 

 

Além dessas inquietações, surgiu outra em relação à Subsecretaria Metropolitana de 

Educação (SUME), que advinha da reclamação da equipe da RC de Matemática e 

demais áreas do conhecimento que encontravam muitas barreiras junto aos 

professores dessa subsecretaria, pois, diziam que os mesmos eram resistentes a 
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mudanças, que eles reclamavam demais durante os encontros de discussão/reflexão e 

não se comprometiam com os trabalhos propostos. Levando em conta esta questão, 

os questionamentos que nos incomodavam e o ingresso no mestrado, propusemos 

realizar esta pesquisa, onde tivemos como objetivo geral compreender como os 

professores de Matemática da Subsecretaria Metropolitana de Educação do estado 

de Goiás entendem e ressignificam suas práticas educativas mediante as diretrizes 

curriculares propostas na RC. (FARIA, 2010, p. 13). 

 

Ao reconhecer a necessidade de se problematizar o problema, ela explica que:  

 

Abordar o campo do currículo é tarefa bastante árdua levando em conta sua 

complexidade. Seu estudo exige a tarefa de desvendar e problematizar diferentes 

aspectos relativos aos campos pedagógico, cultural e social, dentre outros, além 

disso, a própria definição do termo se coloca como um desafio para aqueles que 

buscam compreender sua dinâmica. (FARIA, 2010, p. 16). 

 

Sendo assim, percebemos que a problemática começa a ser traçada quando os 

significados para o termo currículo são explicados, de modo que, primeiramente, 

 

Reconhecendo essa complexidade procuramos compreender o seu conceito. O termo 

‘curriculum’, de origem latina, significava ‘pista de corrida’. Segundo Goodson 

(1999, p.7), currículo é derivado da palavra latina currere, que significa correr, 

curso ou carro de corrida. A palavra curriculum passou a ser utilizada no século 

XVII para designar o conjunto de assuntos estudados pelos alunos ao longo de um 

curso. ‘Curriculum’ pode também referir-se à ‘ordem como sequência’ e ‘ordem 

como estrutura’. Desta forma, o seu significado foi relacionado ‘com o emergir de 

uma sequência na escolarização’, confundindo-se a história do currículo com a 

história da própria escola [...]. (FARIA, 2010, p. 16). 

 

Sánchez Gamboa (2013) aponta a necessidade de caracterizar o problema em um 

tempo e um espaço, o que fica evidente no trecho acima ao fazer a caracterização de 

currículo. Faria (2010) ainda mostra de forma concisa a relação de coerência entre problema e 

problemática: 

 

Na tentativa de compreender melhor a questão do currículo, os valores e concepções 

da educação brasileira no contexto da Educação Matemática, abordamos de forma 

sucinta, as políticas do currículo no Brasil e suas determinações sociais e culturais, 

além disso, faremos uma breve caminhada pelo histórico do currículo do Brasil de 

forma contextualizada, destacando suas influências na atualidade, o 

multiculturalismo e a interdisciplinaridade no contexto escolar, o currículo e a 

Educação Matemática, destacando a história das políticas curriculares para a 

Educação Matemática, algumas tendências Matemáticas no Brasil e, por último, 

abordamos uma proposta de ensino de Matemática interdisciplinar, na qual 

destacamos os eixos temáticos de Matemática (números e operações, grandezas e 

medidas, espaço e forma e tratamento da informação) com a leitura e produção de 

texto, a contextualização, interdisciplinaridade e multiculturalismo no contexto 

escolar, bem como a formação e ação pedagógica do professor de Matemática. 

(FARIA, 2010, p. 18-19). 
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Dessa forma, a autora deixa claro para o leitor de que forma organizou a problemática 

de seu estudo, explicitando o recorte da totalidade mais ampla em que seu problema se 

encontrava (FRIGOTTO, 2001). Verificamos também a justificativa acerca da relevância do 

estudo, ao dizer que:  

Desta forma compreendemos que cada vez mais é urgente a presença de reflexões, 

discussões, propostas de alternativas frente à temática do currículo na educação, 

principalmente àquelas que resgatem junto ao universo da história da educação as 

políticas referentes à formação de professores, os caminhos já vividos, as 

alternativas idealizadas, propostas concretizadas e não concretizadas, os entraves, os 

avanços, os problemas, ausência de ideias, concepções frente a esta realidade ainda 

distante de soluções universais, projetos políticos coerentes com os problemas 

apresentados pela realidade educacional atual, mas não impossíveis de serem 

realizados, projetados. (FARIA, 2010, p. 21). 

 

Diante disso, percebemos que seu problema se torna problemático na medida em que a 

investigadora o situa historicamente nos problemas educacionais (SILVA, 2013). Fica clara, 

então, a coerência entre problema e problemática, pois, apesar de a autora não ter elaborado 

um questão-síntese, seus questionamentos de pesquisa a ajudaram a organizar seu problema 

historicamente e a mostrar a gênese da questão (HUNGARO, 2014), para que pudesse 

compreender a evolução e a dinâmica de seu problema (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013). 

Já o estudo de Jacinto (2011) inicia com uma problematização teórica, elucidando 

acontecimentos históricos que podem ter contribuído para a situação em que se encontra o 

processo de formação dos trabalhadores:  

 

Historicamente, são grandes os avanços no campo da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Estes avanços, por sua vez, são resultados de inúmeras ações, 

governamentais e não governamentais, que buscam satisfazer as necessidades de 

uma sociedade moderna que procura cada vez mais elevar o índice educacional da 

população e melhorar a qualificação do sujeito trabalhador. As campanhas e os 

programas como, por exemplo, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA), a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e os Ensinos Supletivos 

contribuíram para a erradicação do analfabetismo e uma melhor preparação dos 

cidadãos jovens e adultos para o trabalho, no entanto, foram ineficazes no 

acompanhamento do ritmo de desenvolvimento do país e, principalmente, da 

possibilidade de expansão e oferta de uma educação que atenda as especificidades 

de formação das pessoas trabalhadoras.(JACINTO, 2011, p. 16). 

 

Percebemos no enunciado a preocupação em apresentar o quadro histórico e social em 

que seu problema se encontra, ou seja, a sua “gênese”, aquilo que permite identificar a 

evolução do fenômeno para sua compreensão. Depois de mostrar o breve quadro evolutivo da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), ele também descreve o cenário atual do referido 

problema. 
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Atualmente, o PROEJA (Programa de Integração da Educação Profissional à 

Educação Básica na modalidade de EJA) é considerado um dos programas mais 

promissores no país. Sua proposta busca não só atender a demanda de mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho, mas também propiciar condições ao seu 

principal público (o grande contingente de jovens e adultos, excluídos socialmente 

das comunidades e escolas) uma formação mais humana e emancipatória para 

viverem em sociedade. (JACINTO, 2011, p. 16-17). 

 

Em seguida, mostra como a proposta de ensino que estudou (PROEJA) estava inserida 

dentro de outra já existente: 

 

Ao considerar tais condições específicas no âmbito maior do campo da EJA, 

percebemos que a proposta do PROEJA pode ser vista também como uma 

possibilidade das pessoas jovens e adultos trabalhadores, por meio de espaços 

escolares que envolvem educação básica e profissional, de ampliarem seus 

conhecimentos profissionais, elevarem o nível de escolaridade e traçarem um 

itinerário formativo em seu sentido mais amplo. No entanto, é importante observar 

que, dependendo das condições e circunstâncias, o regresso destas pessoas à escola 

pode gerar graves problemas, sendo alguns destes como os sentimentos de opressão 

e a baixa estima devido à incapacidade de entenderem determinados conteúdos. 

(JACINTO, 2011, p. 17-18). 

 

Observamos, com isso, que o autor começou a explicitar sua problemática ao colocar 

que os conflitos do regresso dos estudantes adultos para a escola estão relacionados aos 

sentimentos de opressão e baixa autoestima, por causa da incapacidade de compreender 

alguns conteúdos. E continua elucidando sua problemática considerando não somente a forma 

de organização do ensino no PROEJA, mas uma totalidade mais ampla (FRIGOTTO, 2001), 

na qual seu problema se encontra. 

 

As habituais formas de organização do ensino de Matemática revelam-se 

notoriamente como um agravante neste contexto: métodos de ensino que forçam a 

aprendizagem de conceitos matemáticos por meio da memorização, o uso de 

linguagens formais que transmitem necessariamente apenas informações, listas de 

exercícios que exigem do aluno a repetição dos procedimentos ‘corretos’ para a 

solução de problema e, quando alcançada, a concessão dos resultados e respostas 

apenas como fatores de aplicação e resolução de determinados problemas práticos 

do cotidiano. (JACINTO, 2011, p. 18). 

 

Também verificamos que o investigador se preocupou em mostrar as condições já 

existentes a respeito do PROEJA – consideradas por Frigotto (2001) como o ponto de partida 

do problema – e procurou explicitar a localização em um tempo específico para, em seguida, 

identificar manifestações que expressassem sua dinâmica (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013), 

como mostra o trecho: 
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No caso dos alunos da EJA, as condições específicas de aprendizagem colocam para 

os professores a necessidade de uma nova visão e uma postura diversificada dos 

demais campos da educação, desprovida de preconceito e com um posicionamento 

político. O professor da EJA, principalmente o professor de Ciências e Matemática, 

precisa refletir constantemente sobre sua prática pedagógica. Ele precisa assumir e 

praticar a inovação, ser o sujeito de sua própria formação. (JACINTO, 2011, p. 19-

20). 

 

Após fazer uma problematização teórica sobre o ensino profissionalizante dos jovens e 

adultos, apresenta suas questões em forma de objetivos:  

 

A partir dos pressupostos que a teoria histórico-cultural nos propõe, buscamos, num 

primeiro momento, compreender o modo como o professor de Matemática organiza 

a atividade pedagógica para os alunos jovens e adultos do PROEJA. Como 

consequência, nos interessou analisar as ações pedagógicas do professor de 

matemática que atendiam às necessidades e especificidades dos alunos jovens e 

adultos trabalhadores ao estarem no programa. (JACINTO, 2011, p. 20, grifo do 

autor). 

 

Dessa forma, notamos que sua problemática “[...] se insere no campo das atividades 

educativas para as pessoas jovens, adultas e trabalhadoras que não tiveram de alguma forma 

condições para continuar os estudos e que, tempos depois, retornam aos bancos escolares” 

(JACINTO, 2011, p. 102). Constatamos, ainda, sua justificativa acerca da necessidade de sua 

pesquisa: 

 

Nos Documentos Oficiais do PROEJA é notória a preocupação maior do 

fortalecimento das instituições públicas, gratuitas e de qualidade. Trata-se de uma 

postura institucional que busca valorizar o trabalho como princípio educativo e 

organizado com base numa concepção transformadora e emancipatória do homem. 

A premissa basilar é de que os conhecimentos se constroem necessariamente por 

meio das relações sociais e produtivas, e os indivíduos, por sua vez, tornam-se 

sujeitos de sua própria história, capazes de modificar a realidade. É nesse sentido 

que nossos questionamentos se direcionam essencialmente na atividade de analisar 

como tais princípios e concepções podem ser expressos realmente na prática em sala 

de aula; se os conceitos expostos como a condição humanizadora, o currículo 

integrador, a avaliação formativa, de fato, se mantém na vivência do processo 

educativo daqueles que ali se inserem. (JACINTO, 2011, p. 103). 

 

Nesse sentido, a pesquisa se torna necessária devido as possíveis divergências entre a 

proposta do PROEJA e a prática dos professores que atuam nesse nível de escolarização, 

deixando evidente, por meio de uma problematização teórica, a problemática de seu estudo. 

Além disso, ele evidencia os aspectos anteriores que permitem a compreensão do que gostaria 

de pesquisar: “[...] o modo como o professor de Matemática organiza a atividade pedagógica 

para os alunos jovens e adultos do PROEJA” (JACINTO, 2011, p. 20). E justifica a 
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necessidade do estudo, mostrando os indícios de coerência entre o problema do autor – a 

atividade pedagógica do professor que ensina matemática no PROEJA – e sua problemática. 

Momade (2010) dá início ao seu estudo por meio de uma problematização pessoal, 

observada em seu ambiente de trabalho: 

Não sou ‘expert’ nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), mas 

sempre fiquei preocupado quando olhava meus colegas aos finais de ano ou de 

semestre ‘brigando’ com um monte de fichas, as chamadas cadernetas/diários de 

classe no nosso país, calculando as médias dos seus alunos. A minha angústia 

aumentava quando via que o professor tinha a sua frente um computador, e que em 

apenas um clique resolvia toda a sua briga. Mas, ele insistia no lápis e na sua ficha 

com uma pequena calculadora, como se não bastasse, não científica, que ao invés de 

simplificar ou acelerar o seu trabalho, o mesmo retrocedia. (MOMADE, 2010, p. 

19). 

 

E suas angústias permaneciam na medida em que não conseguia contribuir para a 

mudança do quadro observado. 

 

O tempo foi passando e tudo continuava acontecendo igual. A minha voz nem as 

minhas intervenções eram suficientes perante tal situação. Na verdade os dias foram 

passando e continuei convivendo com esta angústia, muito mais quando chegavam 

aqueles dias de finais de ano ou de semestre em que o professor tinha que entregar 

as médias à direção do curso ou informar aos alunos. Mas como se tem dito na 

religião que professo: tudo tem o seu dia. (MOMADE, 2010, p. 20). 
 

No intuito de mostrar que suas inquietações se configuravam como um problema que 

poderia ser estudado, o autor afirma que  

 

No atual contexto da sociedade, e em especial no ambiente universitário, ninguém 

pode estar alheio à utilização das tecnologias de informação e comunicação nas suas 

atividades, principalmente pela forma como estes recursos tecnológicos têm se 

desenvolvido e se diversificado rapidamente. Eles estão presentes na vida cotidiana 

de uma grande parcela dos cidadãos e fica difícil ignorá-los ou desprezá-los. 

(MOMADE, 2010, p. 20). 

 

Nesse trecho, conseguimos identificar os indícios da constituição da problemática do 

trabalho, pois o autor mostra ao leitor que se faz necessário o domínio das tecnologias da 

informação e comunicação, visto que essas vêm se expandindo e sendo diariamente utilizadas 

pela sociedade. Verificamos também que, para caracterizar seu problema, ele relata que “[...] 

as TICs, a partir do século passado, revolucionaram nossa vida. Entre elas citamos o telégrafo, 

o telefone, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, o vídeo, o computador, hoje todas 

digitalizadas e integradas ao computador” (MOMADE, 2010, p. 20), dando-nos mais uma 

evidência da existência da problemática em seu estudo com base na evolução do que propôs 

estudar. 
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Como seu problema está relacionado ao uso das TICs por professores formadores, o 

pesquisador também procurou demonstrar o que já tem sido feito na área, atestando sua 

preocupação com o quadro geral em que este se encontra. 

 

Diferentes autores refletem sobre as transformações que esses meios têm propiciado 

aos professores, sugerindo a mobilização de todos para a criação de ambientes de 

ensino com tecnologias que possibilitem o aprendizado, tanto de professores como 

de alunos. (MOMADE, 2010, p. 20). 

 

Notamos a presença de sua problemática quanto o autor afirma, mais uma vez, que, 

por estar tão presente no cotidiano das pessoas, o estudo das TICs na formação de professores 

deveria ser repensado: 

 

As TICs são já parte integrante do nosso cotidiano, oferecendo instrumentos úteis 

para as comunicações pessoais e de trabalho, para o processamento de textos e de 

informação sistematizada, para acesso a bases de dados e à informação distribuída 

nas redes eletrônicas digitais, para além de se encontrarem integradas em numerosos 

equipamentos do dia a dia, em casa, no escritório, na fábrica, nos transportes, na 

educação e na saúde [...]. Nesta ótica há que se pensar neste Professor de 

Matemática formador de professores. Como ele faz uso das TICs, visto que estas lhe 

oferecem diferentes alternativas no planejamento e na execução das suas atividades 

profissionais. Para além de ser responsável pela formação dos futuros professores, 

ele exerce papel fundamental na disseminação destas ferramentas. (MOMADE, 

2010, p. 21-22). 

 

Dizemos que a problemática se faz presente, pois, notamos que o investigador 

construiu todo um cenário e a totalidade mais ampla por trás daquilo que gostaria de 

pesquisar: o uso das TICs na formação de professores de matemática. Observamos, ainda, 

que, mesmo fazendo uma problematização pessoal, ele conseguiu situar historicamente seu 

problema, mostrando a necessidade social dessas ferramentas tecnológicas, o que o levou a 

propor questões que auxiliaram na condução de sua pesquisa: 

 

Todo o esforço para realizar esta investigação tem seu início na minha vivência 

como professor da Universidade Pedagógica de Moçambique (UP), na sua 

delegação de Nampula (UPN), e na constatação da necessidade de uma maior 

discussão e reflexão sobre o uso das TICs pelos professores de Matemática, 

formadores de futuros professores. Isto tudo tem me inquietado, e várias questões 

me instigam para a investigação: Qual a formação que tiveram os professores de 

Matemática formadores de professores, no âmbito das TICs, no seu curso superior? 

Quais são os conteúdos relacionados com as TICs ensinados pelos professores de 

Matemática no ensino básico? O que significam/representam as TICs para os 

professores? Que utilização pessoal e profissional estes professores fazem das TICs?  

O que pensam ser necessário para que os seus formandos integrem estes recursos, de 

forma regular e oportuna nas atividades? Que perspectivas apresentam os 

professores sobre o uso das TICs nas suas atividades? (MOMADE, 2010, p. 22). 
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Outra evidência da caracterização de seu problema de forma mais ampla se encontra 

no seguinte trecho: 

 

Porém, ainda persiste a inserção das tecnologias no ensino sem uma 

contextualização e sem o reconhecimento do professor e do aluno como 

sujeitos/atores dos processos de ensino e de aprendizagem. Um exemplo típico é o 

sistema educacional moçambicano, no qual persiste um ensino tradicional no qual o 

professor é o detentor do conhecimento, não favorece o diálogo, e o aluno é um 

sujeito passivo. (MOMADE, 2010, p. 40). 

 

Dessa forma, o autor ressalta que, quando há a inserção das TICs no ensino, essa se dá 

de maneira descontextualizada e que, em seu país, a educação ainda é vista de maneira 

tradicional, indo contra sua concepção de educação apresentada anteriormente, na qual 

afirma:  

 

A partir da década de 1990 aumenta a valorização de um ensino aproximado com as 

experiências dos educandos, com a mediação do professor e das tecnologias. Em 

geral, não se busca mais uma visão utópica de qualificar o ensino apenas pela 

utilização de tecnologias, mas pela inserção de uma educação contextualizada, com 

e a partir de tecnologias, proporcionando comunicação entre professores, alunos e de 

ambos com os meios e/ou com as informações neles presentes. (MOMADE, 2010, p. 

40). 

 

O investigador deixa claro, portanto, que as tecnologias de informação e comunicação 

em seu país não são utilizadas com intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E 

acrescenta o quão necessário é para o professor saber utilizar tais ferramentas. 

 

[...] é essencial que o professor seja conhecedor e tenha experiência dos meios de 

comunicação, estabelecendo relações no ensino com eles. Neste processo, o 

educador conecta os assuntos da sala de aula com algum meio tecnológico –

softwares, programas de TV ou outro meio de comunicação do interesse e do 

cotidiano do aluno. [...] um dos grandes desafios para o educador ao ensinar usando 

as tecnologias e/ou meios de comunicação é ‘ajudar a tornar a informação 

significativa, a escolher informações verdadeiramente importantes entre tantas 

possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e 

torná-la parte do referencial’. (MOMADE, 2010, p. 51). 
 

Ao enfatizar a importância do professor se habituar a utilizar as TICs, desde a 

graduação, ele, ao mesmo tempo, afirma que essa não é a realidade. 

 

[...] não há dúvidas sobre a necessidade dos futuros professores, durante sua 

formação inicial, se habituarem a utilizar as tecnologias em seu trabalho com a 

Matemática em todos os níveis. Para Sousa (2006), infelizmente essa situação 

desejável está ainda muito longe de ser norma na formação fornecida pelas 

Universidades. Falta sobretudo a compreensão dessa necessidade e a percepção de 

que apenas através desse tipo de formação, e na forma e medida adequada, os 
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futuros professores poderão na sua atividade profissional incluir as tecnologias de 

forma correta e natural. (MOMADE, 2010, p. 71). 

 

Outro aspecto que evidencia, mais uma vez, a caracterização de sua problemática se 

encontra adiante: 

No entanto, pela observação das disciplinas constantes na matriz curricular, exceto 

‘Introdução à Informática’ e ‘Elementos de Programação’, não existe nenhuma outra 

específica que trate das TICs. De que forma, os futuros professores de Matemática, 

poderão atender as orientações dadas pelo MEC acerca dos conteúdos referentes às 

tecnologias, e que constam no programa presente em seus documentos, e em 

especial no intitulado O Ensino-aprendizagem na disciplina das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs)? (MOMADE, 2010, p. 76, grifo do autor). 

 

Portanto, percebemos que o investigador partiu de uma problematização pessoal, 

relacionada com a percepção que tinha da falta de experiência dos professores formadores 

com as tecnologias, e conduziu a discussão sobre as TICs evidenciando a necessidade de seu 

uso atualmente e a forma como deve acontecer a formação de professores para que isso se 

torne realidade, mostrando para o leitor que há falhas no processo de formação dos 

professores, o que nos dá indícios da existência de coerência entre problema e problemática 

em seu trabalho. 

Assim como os demais, Valeriano (2012) também faz uma problematização de caráter 

pessoal ao apontar que: 

 

O desejo de investigar e compreender a prática pedagógica do professor que ensina 

matemática para o 5° ano do ensino fundamental surgiu no momento de realização 

do Estágio Supervisionado no 4º ano de graduação em Licenciatura em Matemática. 

Naquele período, tive a oportunidade de vivenciar a docência em matemática em 

uma turma de 5º ano. Essa experiência propiciou bastante aprendizado, mas também 

provocou algumas inquietações a respeito da prática docente em turmas iniciais. [...] 

Tais inquietações deviam-se ao fato de não terem acontecido momentos de 

discussões sobre o trabalho docente em turmas compostas por crianças da 1ª fase do 

ensino fundamental durante, praticamente, toda minha formação no curso de 

graduação. Assim, ao me deparar com uma turma de 5º ano do ensino fundamental, 

questionava-me: Como o professor deve agir no momento de preparar suas aulas? O 

que é importante ser considerado? Como apresentar o conteúdo a essas crianças? 

Como devem ser as atividades propostas? Que recursos devem ser utilizados para 

possibilitar um aprendizado que faça sentido para as crianças? Questões como essas 

me conduziram então à busca de novas possibilidades de estudo, a fim de que algo 

mais pudesse ser compreendido a esse respeito [...]. A oportunidade de continuar 

meus estudos surgiu com o ingresso no Mestrado em Educação de Ciências e 

Matemática. A partir daquele momento eu poderia rever meus questionamentos e 

aprimorá-los de forma que constituíssem uma base para minha proposta de pesquisa. 

(VALERIANO, 2012, p. 10-11). 

 

Verificamos no enunciado apresentado a necessidade da autora de entender melhor o 

processo educativo nas séries iniciais, vivenciado durante a graduação, que ganhou status de 

problema ao ingressar no mestrado, onde  
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O encontro com a teoria que seria o meu referencial durante todo o percurso de 

mestrado e com as situações vivenciadas com o orientador e os colegas de turma 

provocou novos questionamentos. Estes me fizeram não apenas retornar às 

inquietações sobre a prática do professor do 5º ano, mas me levaram além, isto é, a 

buscar entender as necessidades e os motivos que impulsionam esse professor em 

sua atividade pedagógica. (VALERIANO, 2012, p. 11). 

 

Dessa forma, percebemos que a investigadora faz uma aproximação entre o que se 

conhece – a falta de formação do licenciado em matemática para atuar na primeira fase do 

ensino fundamental – e o que não se conhece, ou que se pretende conhecer – “[...] buscar 

entender as necessidades e os motivos que impulsionam esse professor em sua atividade 

pedagógica” –, acrescentando que: 

 

Ademais, entendo que, para compreender a prática do professor, é necessário 

conhecer as características da instituição no qual está inserido, por exemplo: quais 

são as funções esperadas e/ou delegadas à instituição escolar; qual o percurso 

profissional desse docente, que envolve experiências desde sua vida escolar até a 

formação no ensino superior; quais as responsabilidades que lhe são imputadas 

devido à natureza de sua profissão, como a formação social dos educandos; que 

exigências recaem sobre sua atuação profissional, as quais envolvem tanto 

exigências externas, vindas por parte do governo, quanto exigências internas 

colocadas pelos gestores escolares. (VALERIANO, 2012, p. 11). 

 

Isso evidencia seu conhecimento acerca da necessidade de se problematizar o 

problema, a tentativa de mostrar a totalidade deste (FRIGOTTO, 2001) e de evidenciar os 

“elementos necessários da concreticidade do problema” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013) ao 

listar o que acredita ser necessário para compreender a prática do professor. Depois dessa 

listagem, ela propõe questões que colaboraram com o processo de investigação: 

 

Dessa maneira, passamos a indagar sobre questões, como as que se seguem: qual a 

real necessidade que move o professor na organização do ensino? Como o professor 

organiza sua atividade pedagógica? De quais conhecimentos esse professor dispõe 

ao organizar sua atividade? O que o professor exprime no momento da organização 

do ensino no que se refere a expectativas e desejos sobre a aprendizagem dos 

alunos? (VALERIANO, 2012, p. 12). 

 

Considerando as questões apresentadas e o fato de ter realizado a pesquisa no mesmo 

ano da Prova Brasil, a autora propôs sua questão investigativa da seguinte forma:  

 

Outrossim, o contexto no qual a pesquisa se desenvolveu apresentou uma 

característica que não poderia ser desconsiderada. No ano de realização da pesquisa 

de campo seria desenvolvida a 4ª edição da Prova Brasil. A realização dessa 

avaliação de larga escala, a nosso ver, acaba por produzir determinados 

comportamentos nos professores que provavelmente não aconteceriam no ano em 
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que não ocorresse essa avaliação. Desse modo, foi preciso ponderar as implicações 

da Prova Brasil no desenvolvimento da prática pedagógica em sala de aula, o que 

fez emergir nova questão: o que a Prova Brasil implica nos motivos do professor? 

Todas essas inquietações e questionamentos nos levaram à pergunta principal, qual 

seja: Quais as possíveis relações que se estabelecem entre os motivos e o objeto da 

atividade pedagógica de um professor que ensina matemática no 5º ano do ensino 

fundamental em um contexto de realização da Prova Brasil? (VALERIANO, 2012, 

p. 12, grifo do autor). 

 

Fica claro, desse modo, que o problema apresentado por Valeriano (2012) não se 

configurava como um “falso problema”, pois “[...] o falso problema se identifica, também, 

com perguntas simples e superficiais, que exigem como resposta uma informação, um dado, 

um protocolo, um ‘saber’ fazer.” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013, p. 103). No trecho, a autora 

demonstra seu desejo de ir além dos questionamentos superficiais, buscando não somente os 

aspectos externos do que gostaria de pesquisar. 

Sendo assim, encontramos nesta pesquisa evidências de coerência entre problema e 

problemática ao partir de algo que a inquietava, sua formação inicial, que não lhe capacitou 

para trabalhar nas séries iniciais, e na tentativa de conhecer o que impulsiona a prática 

docente do professor dessas séries. Para isso, a autora achou coerente construir 

questionamentos que lhe permitissem pesquisar os aspectos não pontuais e evidentes do 

fenômeno que gostaria de investigar, ou seja, as relações dinâmicas ou causais reais, 

apontadas por Vigotski (2007) como um dos princípios a serem considerados ao se investigar 

os fenômenos humanos. 

 

6.1.2 Trabalhos com foco de análise em: Saberes e competências do professor que ensina 

Matemática 

 

A problematização de caráter pessoal está presente no trabalho de Lemes (2012), no 

qual aponta que 

 

O primeiro contato como docente de uma sala de aula se deu ao substituir uma 

colega. Foi um início conturbado pelo pouco conhecimento sobre como organizar o 

ensino e lidar com os alunos de forma a orientá-los no aprendizado, o que nos levou 

à descoberta de que, para ser professora, saber o conteúdo não é o bastante. 

(LEMES, 2012, p. 12). 

 

Ao descobrir que, para ser professora, necessitava não só dominar o conteúdo, a 

pesquisadora buscou maneiras de se aperfeiçoar. Assim, “[...] esses elementos motivaram-nos 

a buscar saídas para amenizar os problemas enfrentados. Vieram a Especialização em 
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Educação Matemática e o Mestrado” (LEMES, 2012, p. 12). Além disso, ela menciona mais 

um aspecto que contribuiu para a delimitação de seu problema: 

 

Paralelamente à Especialização, o trabalho na Subsecretaria Regional de Educação 

na função de formadora de professores de Matemática do 6º ao 9º ano, em projeto da 

Secretaria Estadual de Educação de Goiás, possibilitou-nos notar que contribuíamos 

com os colegas e estes, por sua vez, sempre à vontade, compartilhavam suas 

experiências, expectativas, anseios, preocupações, na tentativa de encontrar apoio e 

soluções para suas dificuldades. Acabamos percebendo que o desejo de organizar o 

ensino que levasse a aprendizagem dos alunos era uma aspiração de todos. Nisto, 

ocorreram-nos reflexões a respeito de como contribuir com aquele grupo que 

esperava de nós algo mais que detectar problemas no ensino, motivando-nos ao 

desenvolvimento desta pesquisa, na expectativa de que ela oferecesse indicações de 

respostas a algumas angústias, tais como: dar sentido ao que é ensinado e chamar a 

atenção dos alunos para a importância dos conteúdos. (LEMES, 2012, p. 12). 

 

Por acreditar que o professor é aquele que organiza o ensino e, por isso, deve saber 

como fazer tal organização, a autora aponta: “[...] precisamos estar cientes do que significa ser 

professor, já que a prática não é suficiente para solucionar as dificuldades; necessitamos 

fundamentar teoricamente nossas decisões, nossas escolhas; para tanto, estar em constante 

formação é uma alternativa eficaz” (LEMES, 2012, p.12). Verificamos, com isso, que, ao se 

dar conta de que necessitava de formação continuada, a pesquisadora percebeu que esse 

processo contínuo educacional e profissionalizante é uma necessidade social.  

Dessa forma, desenvolveu, em seu estudo, “[...] um curso de formação com os 

professores de Matemática do 6º ao 9º ano das redes públicas de ensino de um município do 

interior do estado de Goiás, discutindo com eles a proposta lógico-histórica”, em que 

apresentou princípios como “[...] compartilhamento; a inserção do lógico-histórico do 

conceito; a criação de motivos; mediação; intencionalidade na escolha de instrumentos e o 

entendimento do que é sentido e significado” (LEMES, 2012, p. 12, grifo da autora). Sabendo 

dessa necessidade de cursos de formação continuada ao propor um curso que valorizava os 

itens acima citados, a investigadora também expôs sua questão investigativa: “Quais as 

evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da 

álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino?” (LEMES, 2012, p. 13, grifo 

da autora). 

Diante disso, observamos que a investigadora apresentou ter consciência da 

necessidade de coerência entre problema e problemática ao afirmar que 

 

A questão norteadora deste trabalho está em evidenciar a produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de 

Matemática em atividade de ensino, o que compreende analisar o docente em 
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aprendizagem, em formação; daí a necessidade de apresentar a nossa concepção no 

tocante à formação de professores especialmente os de Matemática no Brasil, o que 

implica o entendimento do desenvolvimento das concepções a respeito dessa 

formação. Exploramos também as definições de professor reflexivo e professor 

pesquisador, por serem conceitos frequentes em publicações que abordam o ensino. 

(LEMES, 2012, p. 17). 

 

Ademais, essa consciência se materializa quando esta mostra para o leitor a gênese de 

seu problema e sua historicidade: 

 

Formação é um processo que vem adquirindo conotação diferente da concebida até o 

final do século XX quando um diploma simbolizava a ‘finalização de estudos’ e 

sinalizava a estabilidade do saber. No século XXI vivenciamos um novo sentido 

para a formação que se situa na qualificação do inacabado, do que não tem fim. 

(LEMES, 2012, p. 17). 

 

Mais um indício da apresentação da historicidade do fenômeno estudado se encontra 

no trecho a seguir: 

 

Tanto a busca de conhecimentos quanto sua construção fazem parte da vida daqueles 

que desejam manter-se instruídos, essencialmente na profissão docente em que a 

exigência de atualização constante é mais acentuada, já que o professor representa a 

escola e esta é para a sociedade a representação física da difusão do conhecimento. 

Contudo, na sociedade do século XX, não era bem assim. O professor era visto 

como erudito, detentor do conhecimento e sua palavra era inquestionável. (LEMES, 

2012, p. 17). 

 

Em seguida, a autora continua situando historicamente seu problema, caracterizando a 

formação de professores no século XX, até a década de 1990, quando houve mudanças 

importantes na formação de professores: 

 

Na mesma década de 1990 é instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96, BRASIL, 1996), que recomenda um prazo de dez anos, a 

partir de sua criação, para adequação de todos os professores ao nível superior, 

legitimando o papel da Educação para o desenvolvimento social, econômico e 

político do país. Entre outras determinações, a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) em 

seu artigo 43, que trata da Educação Superior, apregoa a formação de professores 

reflexivos. Porém, antes mesmo da instituição do termo reflexivo pela LDB, ele já 

era slogan de quem formava professores, independentemente da perspectiva política 

e ideológica; quem não empregava o termo poderia ser mal interpretado, 

considerado alheio às tendências da Educação [...]. (LEMES, 2012, p. 18-19). 

 

Evidenciando um levantamento da literatura sobre seu tema, encontramos o seguinte 

trecho em que a investigadora cita mais aspectos sobre a formação de professores: 

 

Outra denominação vem sendo discutida nas pesquisas sobre formação de 

professores. Trata-se da assunção pelo docente do papel de professor pesquisador. 
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Os anais do CEPFE (Congresso Estadual Paulista de Formação de Educadores) e 

dos ENDIPE´s evidenciam esse papel. Ribeiro (2011, p. 38) notou que os trabalhos 

analisados consideram a pesquisa como ferramenta para a reflexão e ‘os aportes 

teóricos que subsidiam tal discussão derivam de autores como: Nóvoa (1995), 

Porlan (1999), Chizzotti (2001), Pimenta e Lima (2004)’. Esses estudiosos 

descrevem a pesquisa como atitude permanente na vida tanto pessoal quanto 

profissional do professor. (LEMES, 2012, p. 23). 

 

E, para tratar da formação continuada, ela faz uso de documentos oficiais, 

acrescentando que,  

 

Embora o documento denomine formação continuada os cursos de que o professor 

participa depois de concluída a graduação, nossa opinião é a de que essa distinção 

não se justifica conforme defendemos anteriormente. A citação se faz útil para 

mostrar que os estudos permanentes não têm sido uma prática comum entre os 

docentes, tampouco correspondem às reais necessidades, constituindo mera 

adequação aos Referenciais do Ministério da Educação para Formação de 

Professores (BRASIL, 2002). Dessa forma, não serão suficientes palestras, 

seminários e oficinas para a construção de projetos de pesquisa e a formação de 

pesquisadores dos quais o mercado está carente. (LEMES, 2012, p. 24). 

 

Percebemos, por fim, que, apesar de ter começado seu trabalho com uma 

problematização pessoal, Lemes (2012) procurou retratar o contexto histórico de seu 

problema, buscou recuperar dados que mostrassem a dinâmica do fenômeno que gostaria de 

investigar, ou seja, não tratou sua pesquisa como se estivesse no “patamar zero”, abordado por 

Frigotto (2011). Dessa forma, podemos dizer que em seu trabalho há indícios de coerência 

entre problema e problemática. 

Em outro estudo, que trata da compreensão e incorporação dos Ciclos de Formação 

pelos PEM, Souza (2009) mostra sua trajetória acadêmica até se tornar professor da Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia e apresenta o que o fez pesquisar sobre seu problema: 

 

[...] minha percepção, como professor de matemática da Rede Municipal de 

Educação é de que existem dificuldades de incorporação e interpretação da 

concepção dos Ciclos de Formação, como a eliminação total ou parcial da figura da 

reprovação ou retenção do educando, mudanças relacionadas aos tempos escolares 

que na escola seriada eram bastante rígidos, passando a ser flexíveis, a busca de 

contextualização das ações escolares por meio de projetos políticos pedagógicos, 

fatos que contribuem para a existência de uma crise de identidade profissional 

daqueles que estão envolvidos na proposta. (SOUZA, 2009, p. 12). 

 

Desse modo, expõe que o fato percebido por ele não é algo que acontece apenas nos 

Ciclos de Formação:  

 

[...] é importante salientar que essa crise acontece também em outras estruturas [...]. 

Não se trata, porém, de uma problemática apenas pela estrutura de ciclos de 
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formação. É uma problemática da educação como um todo, o que atesta a 

necessidade de pesquisas sobre educação, especificamente sobre a identidade 

profissional do professor de matemática. (SOUZA, 2009, p. 12-13). 

 

Nesse sentido, fica claro que o autor colocou seu problema dentro de uma 

problemática e explicitou o recorte – a identidade profissional dos professores da Rede 

Municipal de Goiânia – que, em suas palavras, estava contido em uma realidade maior, a 

Educação. Sendo assim, o investigador explica que foi sua experiência como professor que o 

fez perceber seu problema de pesquisa, que se materializou na seguinte questão investigativa: 

 

A experiência como professor de matemática da SME levou-me a várias 

preocupações em meio à prática docente, a começar pela interpretação dos ciclos 

associado a não reprovação [...]. Dessa forma, já como mestrando do Programa de 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática/UFG, optei por buscar respostas 

para a questão: como o professor de matemática está compreendendo e incorporando 

os Ciclos de Formação? Isso gerou o tema de minha pesquisa que se pauta na 

identidade profissional do professor de matemática, frente aos Ciclos de Formação 

na perspectiva Etnomatemática. (SOUZA, 2009, p. 14). 
 

Posteriormente, informa que percebeu, por meio das queixas de alguns colegas, que 

havia um problema de não apropriação da estrutura do ciclo por parte de alguns docentes:  

 
Por meio do contato profissional com outros professores do componente curricular 

de matemática e nossa experiência profissional como professor nas escolas do 

município de Goiânia, nas quais trabalhamos, notamos uma provável crise de 

identidade profissional dos professores de matemática. Eles apresentam como 

principal queixa, a substituição da Seriação pela estrutura de ensino denominada 

‘Ciclos de Formação’. Percebemos o descontentamento com essa estrutura de 

ensino, quando os professores manifestaram insatisfação com sua profissão, 

dificuldades disciplinares em sala de aula, tensão entre a proposta do município e o 

produto, entre outras. (SOUZA, 2009, p. 22). 

 

Para mostrar que seu problema se caracterizava, conforme explica Silva (2013), como 

um “problema problemático”, salientou, por meio de um levantamento de literatura, que a 

discussão sobre os problemas da implementação dos Ciclos de Formação nos sistemas de 

ensino tem ocorrido em outros lugares:  

 

[...] observamos também que, além do município de Goiânia, existem discussões 

significativas sobre esse mesmo assunto em outros municípios como Campinas-SP 

conforme mostra Zanini (2005), Uberlândia-MG, revelado por Souza (2005). Esses 

autores apresentam diversas problemáticas que surgiram mediante a implementação 

dos Ciclos de Formação. (SOUZA, 2009, p. 22). 

 

Dizemos, portanto, que o problema se caracterizava como um “problema 

problemático”, pois o investigador tentou situá-lo historicamente dentro das demais 
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circunstâncias educacionais. Sendo assim, como seu problema girava em torno da identidade 

profissional do professor que ensina matemática, ele apresentou qual era sua concepção de 

identidade profissional. 

 

No entendimento de Guimarães (2004), a identidade profissional do professor, está 

agregada aos saberes docentes. Esses saberes, segundo o autor, configuram a 

profissionalidade docente. Esses saberes não devem estar associados apenas a 

aforismos, como afirma Guimarães (2004, p. 48), que, basta saber o conteúdo para 

ensinar bem, ter jeito, vocação e paciência, desenvolver uma boa cultura geral, de 

que aprende-se na experiência e de que basta bom senso entre outros. (SOUZA, 

2009, p. 23, grifo do autor). 

 

Para contribuir com a discussão sobre os Ciclos, o investigador apresenta um 

panorama desse sistema no Brasil, mostrando que,  

 

Após o regime militar, os governantes dos estados eleitos como oposição aos que 

estavam no poder, incorporaram medidas educacionais que vislumbravam a 

redemocratização do ensino. No bojo de ações, já nas décadas de 80 e 90, iniciou-se 

a implementação dos Ciclos de Formação no Brasil. Nesse mesmo contexto, afim de 

regulamentar o já presente ensejo sobre Ciclos, o governo decretando a lei n. 9394 

de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu em suas diretrizes e bases da educação a 

possibilidade de estruturar sistemas de ensino em ciclos [...]. (SOUZA, 2009, p. 27). 

 

E continua situando seu problema de maneira mais ampla ao afirmar que 

incompreensões a respeito dos Ciclos de Formação acontecem em várias localidades nas quais 

são utilizados. Ou seja, 

 

[...] há a compreensão de que as experiências vivenciadas em escolas cicladas do 

Brasil, conforme apontam Barreto e Mitrulis (1999) e Nedbajluk (2006), revelam 

uma falta de consenso em relação ao que realmente são os ciclos de formação, 

principalmente no contato com os professores que não entendem bem a proposta, 

seus tempos de duração, características de ordem didática e pedagógica. (SOUZA, 

2009, p. 29). 

 

Ao apresentar um histórico desta proposta no município de Goiânia, mostrando as 

principais alterações ocorridas no novo sistema de educação, explica que algumas mudanças 

causaram polêmicas e ainda não tinham sido apropriadas pelos professores. 

 

Dentre as mudanças ocorridas para os ciclos de formação, a concepção de 

aprovação/reprovação merece destaque. Na proposta de Ciclos, ficou estabelecido: 

‘não haverá reprovação dentro dos ciclos’ Goiânia (1998, p. 31). Esse se tornou um 

dos pontos mais polêmicos da proposta, trazendo à tona muita resistência por parte 

dos professores em relação à eliminação (parcial) da reprovação, tal como afirma 

Mundim (2007, p. 8). Em contrapartida, em nossa experiência vivencial nos ciclos, 

verificamos acontecer de maneira desvelada a reprovação entre os ciclos (de três em 

três anos), seja por problemas de aprendizagem dos educandos ou por exceder o 

quantitativo de faltas (25 por cento), conforme a lei. (SOUZA, 2009, p. 30). 
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Percebemos que em seu trabalho Souza (2009) apresentou um quadro geral, mostrando 

que tal problema começou com a insatisfação dos professores quanto ao novo sistema de 

ensino implantado no município de Goiânia. Além disso, ele percebeu que essa situação não 

era uma coisa local, por isso, tentou mostrar alguns elementos descritos por Sánchez Gamboa 

(2013) necessários à concreticidade da questão, como as manifestações que expressavam a 

dinâmica de seu problema e os dados que demonstravam que isso já havia acontecido em 

outros tempos e espaços. Entendemos, portanto, que a problemática aparece na medida em 

que mostra que seu problema estava inserido dentro dos problemas educacionais. 

 

6.1.3 Trabalhos com foco de análise em: Performance ou desempenho docente do professor 

que ensina Matemática e História de professores que ensinam Matemática 

 

O estudo de Rabelo (2010, p. 17-18) é iniciado por uma problematização pessoal, 

observada no trecho a seguir: 

 

Neste momento, tomo a liberdade de usar a primeira pessoa do singular, ao falar da 

origem do tema da pesquisa, motivos que considero como de ordem pessoal. Desde 

as mais remotas lembranças que sou capaz de evocar de minha infância, posso dizer 

que a história me fascinou, fosse ela real ou fictícia. Ao aprender a ler, folheava os 

livros escolares de meus irmãos mais velhos e me encantava com a história das 

civilizações e questões culturais pertinentes a cada época e povo. Já no ensino 

fundamental fui apresentada à disciplina de História, e até a conclusão do ensino 

médio dediquei especial atenção a esta disciplina. A busca de uma maior 

compreensão do que se preserva no ‘hoje’ do ‘ontem’, montar o mosaico que é a 

história da humanidade, entender de que forma uma civilização que viveu há 

milhares de anos do outro lado do mundo interfere na minha vida/realidade, sempre 

foi um exercício instigante. Ao ingressar no curso de licenciatura em Matemática, o 

gosto pela história continuou, mas desta vez ganhou mais um viés, o da História da 

Matemática. A curiosidade em descobrir como a matemática contemporânea se 

constituiu e em que contextos isso se deu passou a ser um novo desafio.  

 

Depois da graduação teve contato com a História da Educação Matemática e se dispôs 

a participar de um projeto que pesquisava a trajetória histórica do curso onde se graduou, a 

investigadora explica que 

 

Os questionamentos que surgiram nessa fase geraram uma inquietação e a busca de 

pesquisas que tratassem deste enfoque histórico da educação. A partir destes 

questionamentos e do levantamento bibliográfico necessário à pesquisa que então 

estava desenvolvendo, passei a olhar com especial atenção a história da educação em 

Goiás, e pude constatar os poucos trabalhos existentes, especialmente em relação à 

Educação Matemática no estado. A falta de preocupação com a nossa história, 

mesmo dentro da própria instituição universitária, o descaso verificado na falta de 

conservação e organização de documentos antigos, me levaram a propor o 
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desenvolvimento de uma pesquisa que focasse a História da Educação Matemática 

em Goiás ao ingressar na Pós-graduação. (RABELO, 2010, p. 18-19). 

 

Com o desejo de realizar uma pesquisa que focasse a História da Educação 

Matemática, a autora estabeleceu o que iria pesquisar, apontando que  

[...] a escassez de determinados dados em detrimento da riqueza de outros nos levou 

a estabelecer a prática do professor de matemática do Lyceu de Goiânia na década 

de 1960 como o foco principal. Afinal, quais as características da prática docente 

deste professor? Que elementos constituíram/influenciaram essa prática? E de que 

forma se deu tal constituição/influência? Foram estas perguntas que passaram a 

nortear a investigação. (RABELO, 2010, p. 19). 

 

Sabemos que “[...] o motivo nasce do encontro entre a necessidade e o objeto, é ele 

que impulsiona a atividade, uma vez que objetos e ações por si só não são capazes de iniciá-

la” (LONGAREZI; FRANCO, 2013, p. 90). Sendo assim, para Rabelo (2010), as 

necessidades de conhecer a história da educação matemática em nosso estado tornaram-se 

algo maior. Em seu problema, que tratava de contribuir para produção acadêmica sobre a 

prática do professor, suas necessidades caminharam ao encontro de seu objeto. Quanto a isso, 

a autora nos revela que 

 

O que levou ao desenvolvimento deste trabalho? Primeiro, o amor da autora à 

pesquisa em História da Educação. Segundo, a crença de que este teria sua parcela 

de contribuição à comunidade goiana e acadêmica. E quando se junta o prazer em se 

fazer algo com sua utilidade só se pode esperar colher bons frutos. Desta forma, 

apresenta-se o presente trabalho, que versa sobre a prática docente de professores 

que lecionaram matemática no Lyceu de Goiânia na década de 1960, tema que 

constitui uma das facetas da História da Educação Matemática em Goiás. 

(RABELO, 2010, p. 12). 

 

A necessidade de estudar a História da Educação Matemática, que era algo que lhe 

agradava, tornou-se seu objetivo, ou seja, sua motivação (LEONTIEV, 1985), que lhe 

impulsionou a realizar a pesquisa. Dessa maneira, a investigadora apresentou sua 

problemática, mostrando a História da Educação Matemática como um campo novo de 

estudos que tem crescido nos últimos anos, e o que as pesquisas sobre História da Educação 

Matemática dizem sobre a prática docente. 

 

Frente à temática da pesquisa, nos questionamos quanto ao que tem-se pesquisado 

sobre a prática docente do professor de matemática em uma perspectiva histórica em 

outras regiões. Para tanto, buscamos identificar trabalhos que versassem sobre o 

tema por meio do banco de teses e dissertações da CAPES e dos anais das edições 

do Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-graduação em Educação Matemática 

(EBRAPEM), por meio dos quais é possível verificar o que tem sido pesquisado no 

meio acadêmico. (RABELO, 2010, p. 24). 
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Constatamos que a investigadora buscava a gênese do que queria investigar ao 

entender “[...] o que vem sendo pesquisado no meio acadêmico”, o que para Sánchez Gamboa 

(2013) se configura na recuperação de dados anteriores ao seu problema. Isso nos revela sua 

procura por práticas anteriores que a permitiram identificar a evolução do que gostaria de 

pesquisar e justificar a necessidade de sua pesquisa. Conforme afirma, 

 

[...] defendemos a ideia de que a História da Educação Matemática é relevante visto 

que auxilia na compreensão da constituição da realidade escolar, e 

consequentemente do ensino da matemática. Afinal, por que os professores ensinam 

da forma como ensinam e o que ensinam? O que determina o conteúdo que é 

ensinado? São várias as questões que podemos fazer a respeito de uma realidade 

escolar que parece sempre ter sido tal qual como é. (RABELO, 2010, p. 20). 

 

Diante do exposto, reconhecemos que o trabalho de Rabelo (2010), mesmo 

começando por uma problematização pessoal, conseguiu mostrar coerência entre problema e 

problemática, evidenciando a necessidade social da realização de sua pesquisa ao ir em busca 

do passado para modificar o futuro, situando seu problema historicamente dentro dos demais 

problemas educacionais (SILVA, 2013).  

Vimos, portanto, que nessa categoria um dos trabalhos não conseguiu articular o 

problema à problemática, e os demais, alguns com mais elementos do que outros, situaram 

seu problema dentro de uma totalidade mais ampla (FRIGOTTO, 2001).  

Contudo, ao mostrarmos a forma como os investigadores organizaram tal problemática 

até chegarem ao seu problema, seguida da formulação da questão investigativa e, ainda, ao 

verificarmos se os trabalhos apresentavam ou não coerência entre problema e problemática, 

exibimos apenas um dos aspectos que compõem a totalidade de um trabalho. Sendo assim, na 

próxima categoria, analisamos mais um desses aspectos necessários à completude de um 

trabalho científico. 

 

6.2 Coerência teórico-metodológica 

 

Nessa categoria, buscamos analisar a coerência entre a teoria adotada nos trabalhos e a 

prática realizada, ou seja, a relação que o referencial teórico deve ter com a metodologia 

utilizada, considerando os dizeres de Cedro (2008), para quem a metodologia deve encontrar 

soluções para o problema que se está pesquisando. Dessa forma, é necessário que o 

investigador tenha um referencial (a teoria), que lhe permita enxergar a realidade (LUNA, 
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1988) e lhe ofereça instrumentos que auxiliem na busca de respostas para seu problema, 

traduzido em forma de questões ou de uma questão investigativa. 

Souza, Magalhães e Silveira (2014), ao discutirem sobre o debate existente na 

pesquisa educacional sobre os problemas teóricos e metodológicos, apontam estudos como os 

de Gatti (1983, 1992), Goergen (1986), Warde (1990), Cunha (1991), Weber (1992), Alves-

Mazzotti (2001) e Souza e Magalhães (2011) que relatam a existência de “modismos teóricos 

metodológicos”, em que se escolhe uma determinada metodologia por “adesão de fé 

ideológica” ao invés de ecolhê-la visando o entendimento do objeto de estudo. Ressaltamos, 

mais uma vez, os problemas encontrados por Gatti (2002, p. 31) na pesquisa qualitativa: “[...] 

observações casuísticas, sem parâmetros teóricos, a descrição do óbvio, a elaboração pobre de 

observações de campo conduzidas com precariedade, análises de conteúdos realizadas sem 

metodologia clara, incapacidade de reconstrução do dado [...].” 

Por conseguinte, considerando que, dos 8 estudos analisados, 7 se definem como 

estudos qualitativos, procuramos explicitar indícios de uma escolha metodológica condizente 

com o que se quer pesquisar e não apenas influenciada por modismos que, a nosso ver, 

evidencia uma divergência metodológica. Outros aspectos a serem considerados são os já 

apontados por Bicudo e Paulo (2011), como as fragilidades das pesquisas qualitativas em 

Educação Matemática, sendo que, na maioria das investigações, a descrição se mostrou 

característica principal, que não fora transcendida. 

Logo, ao analisarmos os estudos, encontramos tanto indícios de coerência 

metodológica (entre teoria e prática) como divergência metodológica, conforme apresentamos 

a seguir, levando em conta os focos já descritos anteriormente. 

 

6.2.1 Trabalhos com foco de análise em atitudes, crenças e concepções dos professores de 

Matemática 

 

Percebemos, no estudo de Cunha (2009), uma opção metodológica embasada em 

modismos (SOUZA, MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014; GATTI, 1983) quando esta afirma:  

 

Como nossa intenção era a de analisar as práticas avaliativas em turmas do primeiro 

ano de matemática no Ensino Médio, optamos pela abordagem qualitativa, pois esta 

possibilita um conhecimento mais profundo do contexto escolar, o qual não se deixa 

apreender somente por descrições matemática (métodos quantitativos). Além disso, 

as atuais pesquisas no campo da Educação e da Educação Matemática utilizam-se 

dessa metodologia [...] (CUNHA, 2009, p. 32, grifo nosso). 
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Como já explicitamos, a opção metodológica deve buscar responder o problema 

investigado. Assim, observamos em Cunha (2009) a vontade de obter um conhecimento mais 

profundo do contexto escolar e de verificar, por amostragem, como vêm sendo desenvolvidas 

as práticas avaliativas no ensino de Matemática em turmas do primeiro ano do Ensino Médio 

em colégios de Goiânia. Nesse sentido, identificamos incoerências entre teoria e prática 

quando ela afirma sua intenção em “[...] analisar as práticas avaliativas em turmas do primeiro 

ano de Matemática, no Ensino Médio”, optando pela pesquisa qualitativa, mas realizando um 

estudo mais descritivo do que analítico. As evidências da verificação são claras ao 

observarmos que, nas categorias de análise, a investigadora apenas descreve os dados obtidos 

nos questionários e entrevistas realizados com os participantes, o que confirma o que fora 

exposto por Bicudo e Paulo (2011). O trecho a seguir demonstra bem o que intentamos dizer: 

 

Os professores foram unânimes em admitir que sim, que de fato utilizar outros 

instrumentos, além da prova escrita, melhora o processo de aprendizagem. Quem se 

destaca nessa questão são os professores dos Colégios 4 e 5 que aplicam, além de 

outros instrumentos, respectivamente, trabalho individual em sala de aula e estudo 

dirigido. Ao analisarmos os questionários dos alunos e dos professores, verificamos 

que outros instrumentos avaliativos vêm, realmente, sendo utilizados. No entanto, a 

prova escrita ainda é a forma mais frequente. (CUNHA, 2009, p. 45). 

 

Não verificamos nesse trecho a “[...] preocupação com o processo e a análise da 

percepção das pessoas envolvidas” (CUNHA, 2009, p. 32), que a autora diz ser uma das 

características da pesquisa qualitativa. Notamos apenas a parte descritiva que, segundo ela, 

também é essencial no tipo de pesquisa adotada. Sua opção metodológica se mostra 

equivocada quando afirma que “[...] pesquisar, então, seria promover o confronto entre os 

dados, as hipóteses, as evidências, as informações coletadas sobre um determinado assunto e 

o conhecimento teórico acumulado a respeito desse assunto, entre outros aspectos.” (CUNHA, 

2009, p. 32). Contudo, observamos que essa opção não era necessária, já que o que buscava 

era verificar como eram desenvolvidas as práticas avaliativas dos professores.  

Fica claro, desse modo, a falta de coerência entre o que a pesquisadora diz querer fazer 

– “[...] ao analisar as categorias estabelecemos conexões entre os dados e referenciais teóricos, 

promovendo assim relações, quando possíveis, entre o concreto e o abstrato, o geral e o 

particular e a teoria e a prática” (CUNHA, 2009, p. 35) – e o que ela realmente faz, pois, na 

análise dos dados, não percebemos as conexões entre esses e os referenciais teóricos, as 

relações entre o particular e o geral, entre o concreto e o abstrato, pois a investigadora se 

restringe apenas à descrição dos dados, revelando-nos a incapacidade de reconstrução do dado 

apontada por Gatti (2002) conforme verificamos nos seguintes enunciados: 
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Em todos os Colégios, como esperávamos, a prova dissertativa é o instrumento mais 

utilizado como forma de avaliação. Porém, destacamos que a participação do aluno 

está cada vez mais sendo considerada na avaliação sob as formas de observação da 

participação, trabalhos em grupo, fichas de acompanhamento do desempenho global, 

provas em duplas e provas com consulta. (CUNHA, 2009, p. 44). 

 

Verificamos, por meio do questionário, que os professores dos Colégios 1, 3, 4 e 6 

revêem o conteúdo e agrupam os alunos, conforme os resultados, para revisão ou 

aprofundamento de alguns tópicos. No Colégio 1, o professor analisa com a turma as 

possíveis deficiências na elaboração da prova e a partir daí faz a recuperação. Além 

disso, os professores dos Colégios 1 e 6, baseados nas respostas das provas 

aplicadas, reformulam, eliminam ou acrescentam questões para futuras provas. 

(CUNHA, 2009, p. 45). 

 

Essa dificuldade em ir além das descrições demonstra a situação retratada por Gouveia 

(1971), em que pesquisas em sua maioria são “caracterizações”, pois mesmo as que são 

chamadas “avaliações” não se orientam por uma metodologia capaz de qualificá-las como tal, 

o que, de fato, ainda acontece em alguns estudos realizados atualmente. Sendo assim, o 

modismo nas opções metódicas apontado por Gatti (1983) é verificado no trabalho acima 

citado e ainda demonstra o pouco impacto na realidade educacional nacional apontado por 

Gatti (1983). 

Já Faria (2010) deixa claro em seus dizeres qual foi sua opção metodológica, como 

podemos conferir: 

 

Optamos metodologicamente, por uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso, onde utilizamos revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa 

de campo. (FARIA, 2010, p. 14). 

 

Encontramos indícios de que a investigadora percebe a importância de coerência entre 

referencial teórico e metodologia ao verificarmos a seguinte passagem: 

 

Como forma de complementação do trabalho teórico até aqui desenvolvido, 

procedemos a uma pesquisa de campo, a fim de compreender, in loco¸ como os 

professores de Matemática da cidade de Goiânia entendem e ressignificam suas 

práticas educativas mediante as diretrizes da RC [...]. O método escolhido permitiu 

maior apreensão na coleta e na interpretação dos dados. (FARIA, 2010, p. 80). 

 

Ao dizer que utilizou a pesquisa de campo de forma complementária ao trabalho 

teórico já realizado, notamos que a autora buscou mostrar “um todo” que é composto de 

partes que se complementam. Outro indício de coerência teórico-metodológica pode ser 

verificado quando esta justifica a caracterização da pesquisa enquanto estudo de caso: 
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A investigação constitui um estudo de caso qualitativo na medida em que decorreu 

em ambiente natural (o ambiente escolar), com um número reduzido de sujeitos 

(onze professores e cinco técnicos pedagógicos) onde, a cada momento, surgiram 

novos aspectos importantes para investigar. Esse tipo de estudo possibilitou 

conhecer como os professores entendem e ressignificam suas práticas pedagógicas, 

no caso, dos professores de matemática do 7º ano mediante a proposta do Estado de 

Goiás. (FARIA, 2010, p. 80). 

 

Dizemos que tal passagem nos dá indícios de coerência, porque nos mostra que a 

escolha metodológica foi feita para possibilitar a autora respostas ao problema de sua 

investigação, mostrando que sua opção não é feita por causa de um modismo (SOUZA, 

MAGALHÃES, SILVEIRA, 2014). Verificamos, mais uma vez, que os instrumentos para 

obtenção de dados utilizados dialogavam com sua opção metodológica, como demonstrado no 

trecho destacado: 

 

Optamos pela análise documental para analisar os PCNs e os cadernos da série 

‘Currículos em Debate – Goiás’ por compreender que a mesma constitui uma 

técnica importante na pesquisa qualitativa. Para Lüdke e André, (1986), a análise 

documental é uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas e 

tem por objetivo identificar informações factuais nos textos/documentos tendo por 

base questões ou hipóteses levantadas a priori. A análise documental utiliza-se de 

materiais que não receberam tratamento analítico e vive muito da crítica histórica. 

Após definir o tipo de pesquisa e os instrumentos que deveriam ser utilizados neste 

trabalho, elaboramos um questionário, como técnica de recolhimento de dados por 

ele constituir um instrumento de recolha de dados no âmbito do pensamento 

humano, sobretudo para identificar motivações, valores, atitudes, opiniões, 

preocupações, além de possibilitar explorar ideias e concepções mais gerais sobre 

determinado aspecto da realidade com um maior número de sujeitos e por ser um 

instrumento que fornece dados que podem ser associados a outros procedimentos de 

investigação. (FARIA, 2010, p. 80, grifo nosso). 

 

Observamos, ainda, que os instrumentos escolhidos são importantes em se tratando de 

pesquisas qualitativas, abordagem escolhida pela autora. O uso do questionário também se 

destaca, pois, como relata, é uma ferramenta que permite identificar motivações, valores, 

atitudes, opiniões, dentre outras coisas. Já que seu objetivo era compreender como os 

professores entendem e ressignificam sua prática mediante a proposta da RC, tais 

instrumentos lhe ofereciam subsídios para responder seus questionamentos. 

De fato, poderíamos nos perguntar se somente a análise documental e o uso do 

questionário seriam capazes de subsidiar as respostas a seus questionamentos, porém a autora 

nos relata que isso não seria suficiente para explicitar o que gostaria de verificar, por esse 

motivo, optou por mais um instrumento para compreender melhor seu objeto de estudo: 

 

Analisando os 70 questionários, percebemos que as respostas dadas não eram 

suficientes para compreendermos o nosso objeto de pesquisa. Então convidamos 
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alguns professores de Matemática da SUME para fornecerem uma entrevista, a fim 

de dar mais subsídios para a investigação. Utilizamos a técnica de entrevista aberta e 

focalizada por nos possibilitar obter o maior número possível de informações sobre 

o objeto de pesquisa, segundo a visão dos sujeitos, e também por obter um maior 

detalhamento do assunto em questão. (FARIA, 2010, p. 82). 

 

Dessa forma, podemos dizer que existe coerência entre teoria e prática no trabalho de 

Faria (2010), pois a autora faz uma opção metodológica que lhe permitiu compreender seu 

objeto de estudo e possibilitou encontrar explicações para o problema proposto (CEDRO, 

2008), por meio da adoção de instrumentos que fossem condizentes com a abordagem 

escolhida. 

Em se tratando de teoria, o estudo de Jacinto (2011) evidencia o referencial teórico 

que guiou sua realização: 

 

A ideia principal foi o de tentar estudar, com base na Perspectiva Histórico-Cultural 

da atividade humana, como professor desenvolve seu trabalho em um ambiente 

escolar cujo público é composto por pessoas que, durante suas vidas, foram 

excluídos de inúmeras formas e instrumentos de convívio sociocultural. (JACINTO, 

2011, p. 20). 

 

Segundo o autor, 

 

Na Teoria Histórico-Cultural da Psicologia e Educação, que foi inicialmente 

elaborada por Vigotski, Luria e Leontiev e cuja origem epistemológica está no 

materialismo histórico-cultural, entende-se que todo ser homem é fruto de um 

entrelaçamento entre as dimensões biológicas, individuais, sociais e historicamente 

culturais (VIGOTSKI; LURIA, 1996). Esse entrelaçamento é o elemento que o 

define como um agente capaz de agir sobre a natureza, transformando-a em seu 

próprio favor e se transformando. Algo que o coloca em uma posição superior à dos 

outros seres vivos, um indivíduo dotado não só por necessidades biológicas, mas 

necessidades culturais e históricas. (JACINTO, 2011, p. 18). 

 

Dessa maneira, ele acrescenta que, como tinha um “problema problemático” (SILVA, 

2013) a ser respondido, a simples descrição da atividade pedagógica não seria suficiente: 

 

Respostas às estas questões não são simples, pois acreditamos que isso exige ir 

muito além da simples exposição de ideias sobre o assunto. Constitui, a princípio, 

desvelar o modo como foi sendo organizada e realizada tal atividade tendo como 

finalidade maior a compreensão dos significados e da essência do objeto específico 

de estudo. (JACINTO, p. 20-21). 

 

Sendo assim, pondera que “[...] as pesquisas atuais no campo das ciências humanas 

têm sido marcadas fortemente por estudos que valorizam o emprego de métodos qualitativos 
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para a compreensão dos fenômenos escolares (NEVES, 1996)” (JACINTO, 2011, p. 98), e 

deixa claro que sua escolha metodológica não se deu apenas por conta do modismo existente. 

 

Diante das possibilidades de ação e buscando estabelecer uma relação dos 

procedimentos metodológicos com os nossos objetivos, é que optamos pelos 

aspectos qualitativos como os mais apropriados para o nosso trabalho. O propósito 

foi compreender as ações pedagógicas do professor de Matemática em um contexto 

específico da educação de jovens e adultos e, a partir disso, verificar as relações 

existentes com as necessidades e especificidades de aprendizagem dos que ali se 

inserem. Nossa preocupação maior não foi quantificar nem mesmo fazer um relato 

ou uma descrição dos fatos que poderíamos vivenciar, mas, sim, compreender e 

explicar a complexidade envolvida neste cenário enfocando a atividade do professor 

e suas influências na aprendizagem dos alunos. (JACINTO, p. 99-100). 

 

Nesse trecho o autor deixa claro que sua opção metodológica foi feita conforme sugere 

Cedro (2008), buscando encontrar explicações para seu problema. E acrescenta, ainda, que, 

 

Sem dúvida, na direção que tomamos com o trabalho de investigação percebemos 

que a pesquisa qualitativa nos permitiria melhor compreender e valorizar a 

experiência dos sujeitos em situações de ensino em sala de aula e associar os dados 

obtidos e os eixos teóricos que embasaram o nosso trabalho. E é nesse sentido que 

nossa abordagem metodológica assumiu a forma de estudo de caso considerando 

que este permite realizar investigações em profundidade, de um indivíduo, grupo ou 

instituição [...] (JACINTO, p. 100). 

 

Concluímos, então, que há coerência teórico-metodológica no trabalho de Jacinto 

(2011), pois identificamos o estabelecimento de conexão entre seu referencial e sua 

metodologia ao escolher um tipo de pesquisa que permitisse melhor compreender e valorizar a 

experiência dos sujeitos, considerado neste caso como um ser histórico e social, devido ao 

referencial que adota, o que fica evidenciado no seguinte enunciado: 

 

As nossas interpretações sobre tal metodologia se apoiam na necessidade de se ter 

uma compreensão mais concreta e contextual sobre um determinado fenômeno. 

Nosso pressuposto é de que a realidade é complexa e os fenômenos são 

historicamente determinados e, por isso, a necessidade de se levar em consideração 

todas as possíveis variáveis associadas ao nosso objeto de estudo. (JACINTO, 2011, 

p. 102). 

 

Momade (2010, p. 77-78) explicita sua concepção de pesquisa e sua compreensão 

acerca desse processo metodológico ao dizer: 

 

[...] buscamos em Ludke e André (1986) a justificativa para desenvolver uma 

pesquisa qualitativa, que envolve obtenção de dados descritos, obtidos através de um 

contato direto do pesquisador com o sujeito ou objeto estudado, enfatizando mais o 

processo do que o produto. Ao mesmo tempo, Ponte (2000) afirma que um estudo de 

caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como 
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um programa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma 

pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu ‘como’ e os 

seus ‘porquês’, evidenciando a sua unidade e a sua identidade própria. É uma 

investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única em muitos 

aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, 

desse modo, contribuir para a compreensão global do fenômeno de interesse.  

 

Amparado por essa concepção, ele apresenta sua opção metodológica e a natureza de 

seu estudo quando afirma: 

 

Assim, considerando os objetivos desta investigação e porque se quer conhecer as 

perspectivas de um grupo de indivíduos, os professores formadores de professores 

de Matemática, adotou-se uma metodologia de natureza qualitativa do tipo estudo de 

caso, haja vista que este método permite analisar as situações do dia-a-dia sem 

prejuízo da dinâmica natural do espaço estudado. (MOMADE, 2010, p. 78). 

 

Esse trecho nos dá evidências de que a escolha do autor foi feita a fim de encontrar 

soluções para o problema que se estava pesquisando (CEDRO, 2008), de acordo com seus 

objetivos, e isso o influenciou na escolha dos instrumentos de dados utilizados. 

 

O instrumento de coleta de dados deve ser capaz de atender e de fornecer os 

elementos necessários para cumprir com os objetivos que a pesquisa se propõe. 

Neste caso: caracterização dos sujeitos; averiguação de fatos; determinação de 

opiniões sobre os fatos; conduta pessoal; conduta e motivos da mesma. (MOMADE, 

2010, p. 79). 

 

O autor demonstra também que percebe a importância da relação entre os referenciais 

teóricos, que lhe guiaram na interpretação dos dados e lhe permitiram enxergar a realidade 

(LUNA, 1988), e os instrumentos utilizados para obtenção de dados que lhe permitissem 

alcançar seus objetivos: 

 

Tendo em vista estas desvantagens, tentou-se ser exaustivo nas perguntas do 

questionário, de forma a permitir recolher o máximo de informação possível acerca 

dos sujeitos da pesquisa. Mas, para obter maiores detalhes foi elaborado um roteiro 

para realizar uma entrevista com aqueles que preencheram o questionário e 

aceitassem realizar a entrevista. Na entrevista teria a oportunidade de dissipar 

algumas dúvidas de certas respostas dadas ou assinaladas pelo pesquisado no 

questionário. (MOMADE, 2010, p. 81). 

 

Dessa forma, observamos coerência entre teoria e prática na medida em que o autor 

utilizou instrumentos que iam ao encontro de sua concepção de pesquisa e complementavam 

entre si as informações obtidas, permitindo-lhe entender melhor as perspectivas dos 
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professores formadores de professores de Matemática a respeito do uso das TICs no curso de 

formação.  

Já no estudo de Valeriano (2012), percebemos uma escolha metodológica direcionada 

para responder as questões sobre seu problema: compreender a prática pedagógica. 

 

Participar, mesmo que de forma indireta, do cotidiano da sala de aula é uma grande 

oportunidade de compreender como os professores lidam com as situações que se 

apresentam a eles. Dessa forma, compreender o professor em seu processo de 

desenvolvimento exige que estejamos atentos aos sinais de mudanças de 

comportamento e de fatos que direcionam o professor, bem como compreender o 

que o faz agir de determinada forma e não de outra. Nesse sentido, desenvolvemos 

nosso estudo sobre a organização do ensino fundamentado na teoria histórico-

cultural e procuramos realizar um processo de investigação que nos possibilitasse 

captar a essência dos fenômenos de forma mais aprofundada. Então, buscamos olhar 

para a prática do professor não só no momento de realização da aula, mas também 

no que se refere aos fatores internos e externos que o influenciam na organização do 

ensino. (VALERIANO, 2012, p. 55). 

 

Nesse trecho, fica evidente a escolha de um referencial (histórico-cultural) que 

auxiliou na compreensão da realidade (LUNA, 1988). A autora ainda acrescenta que  

 

[...] com vistas a desenvolver uma pesquisa em que os fenômenos da educação 

fossem explicados para além de suas características quantitativas, buscava-se 

abordar o objeto de estudo de modo qualitativo. [...] o processo de estudo se faz a 

partir de um problema que desperta o interesse do pesquisador e direciona sua 

atenção para a compreensão de um fenômeno, possibilitando a construção de novos 

conhecimentos a respeito do assunto estudado. Essa construção de novos 

conhecimentos se faz no confronto entre os dados, as informações coletadas e o 

conhecimento teórico que se tem a respeito do assunto. (VALERIANO, 2012, p. 

58). 

 

Observamos nesse trecho que a investigadora demonstra acreditar que a pesquisa dos 

fenômenos educacionais deveria apresentar mais do que características quantitativas e que, 

para a construção de novos conhecimentos, é preciso o confronto entre os dados, as 

informações coletadas e o conhecimento teórico que se tem a respeito, bem como sua 

preocupação em evidenciar a necessidade de coerência entre teoria e prática. Corroborando 

com o pensamento de Cedro (2008) de que a metodologia a ser usada deve encontrar soluções 

ao problema que se está pesquisando, Valeriano (2012, p. 59) aponta sua escolha 

metodológica ao dizer: 

 

Mesmo não sendo nossa preocupação encaixar a pesquisa em um tipo de abordagem 

específica, dadas as possibilidades de realização de nossa investigação a conduzimos 

de maneira que se aproximasse de um estudo de caso. Este consiste na observação 

detalhada de um contexto, indivíduo, grupo de pessoas ou um acontecimento 

específico.  
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Com sua escolha metodológica feita, pôde definir quais instrumentos poderiam 

auxiliá-la a explicitar os fatores internos e externos que influenciam o seu problema de 

pesquisa, como evidenciado a seguir: 

 

A necessidade de caminhar ao encontro do caso a ser estudado e a necessidade de 

apreensão dos fenômenos conduziram-nos à escolha de determinados instrumentos 

que viabilizassem a realização da investigação e, ao mesmo tempo em que nos 

levasse à definição dos sujeitos, também possibilitasse obter informações sobre o 

seu modo de pensar, organizar e efetivar o processo de ensino. Assim entendendo, 

elegemos o questionário, a entrevista e a observação como os principais 

instrumentos para a coleta de dados em nosso processo de investigação. 

(VALERIANO, 2012, p. 59). 

 

Dessa maneira, verificamos no estudo apresentado a coerência entre teoria e prática, 

na medida em que buscou um referencial que favorecia o entendimento da realidade (LUNA, 

1988) e que lhe ofereceu instrumentos que lhe fornecia dados que facilitavam o entendimento 

do fenômeno de forma menos superficial. 

 

6.2.2 Trabalhos com foco de análise em: Saberes e competências do professor que ensina 

Matemática 

 

No trabalho de Lemes (2012, p. 20), observamos a explicitação do referencial 

direcionado em seu trabalho: “[...] buscamos na teoria histórico-cultural fundamentos teóricos 

para nossas argumentações”. Conforme afirma a autora, 

 

[...] encontramos na teoria histórico-cultural os princípios que conduzem o professor 

a uma atitude transformadora. A partir do conhecimento dos princípios dessa teoria, 

o professor não se sente confortável em apenas transmitir conteúdos; ele 

compreende que, sendo docente, seu papel é organizar o ensino para que os alunos 

possam desenvolver-se amplamente, atribuindo assim um novo sentido ao papel do 

professor. (LEMES, 2012, p. 32). 

 

Ao se preocupar em mostrar como seu referencial teórico se relacionava com a área 

em que seu estudo se encontrava (educação matemática), apresenta também o caráter não 

determinado da pesquisa: 

 

A teoria histórico-cultural é um campo fecundo de descobertas; na Matemática ela 

dirige a compreensão evolutiva dos conceitos como fruto da criação humana 

(MOURA, 1993); leva também à investigação da força que tem a ciência 

Matemática, permite vivenciar caminhos trilhados por nossos precursores que 

legitimaram conhecimentos dados hoje como prontos e inquestionáveis, abre a 
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possibilidade de compreender os porquês de certos caminhos serem descartados e 

outros não. (LEMES, 2012, p. 32-33). 

 

E ainda esclarece ao leitor que o referencial adotado vai ao encontro de seu problema 

de pesquisa que estava relacionado à produção de sentidos por professores de Matemática de 

elementos da álgebra. Sendo assim,  

 

Além de dispor os fundamentos para a compreensão da evolução dos 

conhecimentos, a teoria histórico-cultural auxilia na compreensão de como os 

saberes podem ser apropriados e atribuídos de sentidos pelos indivíduos através de 

seus princípios: criação de motivos, mediação, compartilhamento, intencionalidade 

na escolha de instrumentos, o entendimento do que é sentido e significado. A partir 

destes princípios esta pesquisa revela episódios da produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de 

Matemática em atividade de ensino, quais sejam: a criação de motivos para a 

aprendizagem; o sentido de organização do ensino; o compartilhamento conduzindo 

a reflexão crítica das ações e situação desencadeadora de aprendizagem. (LEMES, 

2012, p. 33, grifo da autora). 

 

Conforme os trechos citados, podemos dizer que a escolha teórica da investigadora 

não se deu por uma “adesão de fé ideológica”, como apontado por Souza, Magalhães e 

Silveira (2014). Percebemos a busca por um referencial teórico que contribuísse para a 

solução do seu problema de pesquisa, seguido do experimento didático como metodologia. 

Em suas palavras: 

 

Propomos então um curso de formação a professores de 6º a 9º anos de escolas 

públicas de um município do interior de Goiás. Este constituiu o experimento 

didático para revelar as evidências da produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra no grupo, que esteve em atividade de 

ensino. (LEMES, 2012, p. 69, grifo da autora). 

 

Para evidenciar a coerência entre teoria e prática, a investigadora explica a origem do 

experimento. 

 

Cedro e Moura (2010, p. 58) afirmam que o experimento didático origina-se das 

ideias de Vigotski e, embora se fale em experimento, mencionam que este termo não 

se refere ‘[...] à parte da pesquisa na qual as variáveis são manipuladas e seus efeitos 

sobre outras variáveis são observados. (LEMES, 2012, p. 69). 

 

Dizemos que existe coerência entre teoria e prática, pois a autora coloca anteriormente 

que “[...] teoria histórico-cultural (THC) é uma corrente psicológica que tem no russo Lev 

Semynovich Vigotski o principal representante, seguido de seus precursores Leontiev, Luria, 

Davidov, Galperin e Elkonin” (LEMES, 2012, p. 34), e verificamos a busca de uma 

metodologia – o experimento didático – que também tivesse bases na referida teoria. Outro 
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indício de coerência entre teoria e prática pode ser observado quando a investigadora explica 

porque o curso desenvolvido por ela se tornou um experimento didático 

 

O curso de formação desenvolvido constituiu um experimento didático para mim, na 

condição de pesquisadora: foi uma forma de discutir a teoria utilizando a própria 

teoria, um jeito de falar fazendo e, com isso, uma oportunidade de criação de espaço 

de aprendizagem para os professores participantes do curso. Como atividade prática, 

o objetivo selecionado foi discutir a proposta lógico-histórica e, com isso, 

possibilitar a apropriação dos pressupostos da teoria em questão, produzir sentidos 

pessoais, bem como incorporar os elementos dessa teoria na elaboração de 

atividades orientadoras de ensino, gerando com isso uma ação de qualidade nova ao 

estarem em atividade de ensino. (LEMES, 2012, p. 69-70). 

 

Dessa forma, entendemos que há coerência entre teoria e prática na medida em que a 

autora procurou um referencial que lhe fornecesse as lentes para o entendimento do fenômeno 

que se propôs a estudar (LUNA, 1988) e, além disso, uma metodologia (Experimento 

didático) fundamentada no mesmo referencial teórico (Teoria Histórico-Cultural) que adotou 

e que lhe permitiu procurar respostas ao seu problema. 

Já o trabalho apresentado por Souza (2009) indica sua escolha por uma abordagem 

metodológica, a fim de subsidiar respostas ao seu problema, considerando o que gostaria de 

responder (CEDRO, 2008), sem ser influenciado por modismos, como podemos conferir no 

trecho citado: 

 

[...] a aproximação com algo particular no ambiente escolar, por constituir-se uma 

unidade, dentro de um sistema mais amplo, optei por fazer uma pesquisa do tipo 

qualitativa, por meio de uma investigação do tipo estudo de Caso, iniciada por uma 

pesquisa documental e entrevista com professores da rede municipal de Goiânia, 

acreditando que, para investigar a identidade do profissional do professor de 

matemática, esta seria uma metodologia bem adequada de modo a detalhar o estudo 

proposto. (SOUZA, 2009, p. 15). 

 

No entanto, apontamos algumas incoerências em seu texto quando diz: “[...] assim, 

expõe-se a justificativa da escolha do tipo da pesquisa, qualitativa/quantitativa, tendo como 

metodologia o estudo de caso e a investigação documental, o instrumento de coleta de dados 

utilizado é a entrevista [...]” (SOUZA, 2009, p. 37, grifo do autor). Ao analisarmos o restante 

do trabalho, verificamos que o autor não conseguiu escrever corretamente a sentença acima 

em que expõe a justificativa da escolha do tipo de pesquisa quali-quanti, pois durante a leitura 

do estudo fica evidente que sua escolha foi a pesquisa qualitativa. Entendemos que a 

expressão qualitativa/quantitativa presente na passagem acima significava sua escolha entre 

dois tipos de pesquisa a qualitativa ou a quantitativa, o que ficou mais evidente ao colocar que 
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“[...] logo no início da pesquisa deparamo-nos com a necessidade de delimitar o tipo de 

pesquisa, se quantitativa ou qualitativa.” (SOUZA, 2009, p. 38) 

No que tange sua concepção sobre pesquisa qualitativa, ele explica que: 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que, a pesquisa tem caráter qualitativo, por 

acreditarmos que [...] os dados a serem coletados serem predominantemente 

descritivos, a preocupação com o processo ser muito maior do que com o produto, o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 

pelo pesquisador e a análise dos dados tender a seguir um processo dedutivo, isto é 

uma enumeração minuciosa de fatos e acontecimentos. (BOGDAM; BIKLEN, 1982 

apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). (SOUZA, 2009, p. 38). 

 

No trecho transcrito, percebemos um dos problemas da pesquisa qualitativa em 

Educação Matemática apontados por Bicudo e Paulo (2011), que se refere à citação de autores 

por outros, inviabilizando um estudo com base na fonte de referência por se pautar em 

interpretações vindas de outros autores. E para justificar sua escolha do estudo de caso como 

metodologia de seu trabalho, Souza (2009, p. 38) afirma: 

 

[...] buscamos, no ambiente das escolas cicladas, elementos que contribuíssem para a 

caracterização ou a identificação de possíveis conflitos ou crises identitárias do 

professor. Ao mesmo tempo, entendemos que uma boa opção para esta busca, ou 

melhor, uma metodologia mais adequada, seria o estudo de caso, pois um Estudo de 

Caso por tratar-se de algo singular, particular no ambiente escolar [...] Também, 

devido às características desta pesquisa, entendemos que a escolha dessa 

metodologia justifica-se pela pretensão de realizar o estudo de uma situação muito 

peculiar sobre o sistema educacional: a descrição e a problematização dos Ciclos de 

Formação, no cenário de Goiânia. Diante desta questão, a percepção enquanto 

professor de matemática e pesquisador, é que se trata de uma situação única no 

ambiente escolar, até então não vivenciada pelos educadores e pesquisadores da 

região.  

 

Percebemos, então, que sua escolha metodológica não foi feita, conforme afirmam 

Souza, Magalhães e Silveira (2014), por meio de adesão de fé ideológica, mas por acreditar 

que lhe forneceria meios para resolver o problema de seu estudo. Desse modo, ele acrescenta:  

 

Portanto, buscamos com um estudo de caso: [...] retratar a realidade de forma 

profunda e mais completa possível, enfatizando a interpretação ou a análise do 

objeto, no contexto em que ele se encontra, mas não permite a manipulação das 

variáveis e não favorece a generalização [...] (SOUZA, 2009, p. 39). 

 

Em seguida, o autor demonstra saber da necessidade da coerência teórico-

metodológica, quando afirma que, 
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Além das nossas fundamentações teórico metodológicas, o que também é muito 

importante nessa empreitada é levar em consideração que a investigação deve ficar 

centrada no interior do diálogo, relacionando-a aos referenciais teóricos. Para isso, 

escolhemos a entrevista como instrumento de coleta de dados, pois ela assume, 

nesse cenário, papel fundamental no estabelecimento de um diálogo mais 

consistente. Busca horizontalidade nas conversações para termos uma representação 

mais próxima do real desta situação. (SOUZA, 2009, p. 39). 

 

Porém, nos questionamos se apenas o uso do questionário foi capaz de dar ao 

investigador elementos que possibilitassem “a caracterização ou a identificação de possíveis 

conflitos ou crises identitárias do professor” para “retratar a realidade de forma mais profunda 

e mais completa possível”, como propunha ao fazer sua escolha metodológica. Sendo assim, 

mesmo demonstrando ter feito uma opção que lhe possibilitasse responder sua questão 

investigativa, o pesquisador não conseguiu estabelecer a coerência teórico-metodológica ao 

selecionar apenas um instrumento que, ao nosso olhar, não é suficiente para caracterizar com 

profundidade o que se propôs a estudar. 

 

6.2.3 Trabalhos com foco de análise em performance ou desempenho docente do professor 

que ensina Matemática e História de professores que ensinam Matemática 

 

O estudo de Rabelo (2010) assume características da pesquisa histórica (mais 

especificamente no capítulo 2) e apresenta alguns questionamentos acerca desse tipo de 

investigação: “[...] como se desenvolve uma pesquisa histórica? Quais são os procedimentos? 

(RABELO, 2010, p. 28). Demonstra, ainda, sua preocupação em relacionar os procedimentos 

que usaria com o tipo de pesquisa que escolheu fazer. Sendo assim, com base no que 

compreende por seu campo de estudo, ele demonstra o que é necessário para interpretar seus 

dados:  

 

A discussão aqui não se resume somente ao campo da história, pois ao trabalhar com 

relatos, neste caso de professores de matemática que lecionaram no Lyceu de 

Goiânia, os quais se reportam a um período ocorrido há cerca de 40 anos atrás, 

entramos também no campo da memória. Vimos a necessidade, portanto, de 

compreender a relação entre história e memória, e buscar aportes direcionados ao 

campo da memória que pudessem se aliar aos referenciais em história, e assim 

potencializar o tratamento dos dados. (RABELO, 2010, p. 29). 

 

Conforme o exposto, identificamos o estabelecimento da relação entre teoria e prática 

para potencializar o tratamento dos dados obtidos e o modo como os aspectos concernentes à 

forma de pesquisa escolhida, com o foco na prática docente, são relacionados.  
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O que não podemos esquecer é que toda essa discussão concernente à pesquisa 

histórica, memória e a relação entre história e memória giram em torno da figura do 

professor, e cujo foco é a prática docente. Assim, de nada valeria discutir todos estes 

aspectos (sejam eles históricos ou em uma perspectiva sociológica) se a eles não 

remetêssemos a figura do professor, sua prática e elementos constituintes da mesma. 

Nestes termos, discorremos a respeito da prática docente imersa na cultura escolar, a 

partir do entendimento que essa cultura escolar permeia todos os elementos que 

giram em torno da figura do professor em uma perspectiva mais abrangente. 

(RABELO, 2010, p. 29). 

 

Não bastava apenas fazer uma pesquisa histórica, era necessário que essa fosse capaz 

de resolver seu problema (CEDRO, 2008): entender a prática docente. Diante disso, a autora 

mostra sua preocupação em explicitar o processo de análise e a natureza da fonte de coleta de 

dados, conforme a tipologia escolhida, como podemos conferir nos trechos transcritos a 

seguir: 

 

Por exemplo, a reunião de documentos julgados necessários pelo historiador é uma 

das tarefas mais difíceis, e para a qual conta com a consulta a inventários de 

arquivos ou de bibliotecas, repertórios bibliográficos entre outros. Geralmente, o 

autor de obras históricas relaciona os arquivos que consultou, entre outras fontes 

(RABELO, 2010, p. 32) 

 

A natureza das fontes de informação no trabalho do historiador tem um caráter 

peculiar, incluindo elementos tais como: restos materiais de atividades humanas, 

relatos escritos, relatos orais, textos de qualquer gênero, vestígios de todo tipo, 

documentos administrativos, em que as fontes de informação indiretas constituem as 

fontes normais do historiador. No mesmo sentido se pode falar dos fatos, uma vez 

que não são objetos dados a priori, os fatos históricos são estabelecidos a partir de 

um trabalho teórico e técnico, ou seja, é resultado da construção do [...]. (RABELO, 

2010, p. 33). 

 

Desta forma, o historiador não está reduzido a saber o que acontece somente a partir 

de relatos de um terceiro, pois, mesmo não presenciando o ‘experimento’, é possível 

que este deixe resíduos os quais podem ser verificados pelo próprio historiador. 

(RABELO, 2010, p. 34-33). 

 

Notamos, então, que há coerência entre teoria e prática no trabalho de Rabelo (2010) 

na medida em que este buscou uma metodologia que lhe permitisse explicar o problema 

proposto e oferecesse instrumentos capazes de responder ao seu problema. Segundo a autora, 

 

Todo o tratamento teórico dado à história e suas relações com a memória, assim 

como a tríade discurso, prática e representação, passa a direcionar nosso olhar na 

análise, indicando os momentos em que a documentação se faz necessária para 

enriquecer os relatos e os momentos em que os relatos são suficientes a depender 

dos elementos que estamos analisando. Esta diferenciação entre história e memória 

se fez importante ao compreendermos que o discurso dos professores está 

impregnado de concepções construídas ao longo de suas experiências, o que traz a 

representação que cada um carrega acerca de sua prática. A partir deste 
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entendimento, buscamos as convergências nos relatos dos professores, mas também 

as peculiaridades dos discursos. (RABELO, 2010, p. 60). 

 

Nesse sentido, fica claro que, para a compreensão do problema, a pesquisadora foi em 

busca dos referenciais, da teoria, refletidos em seu texto pela expressão “tratamento teórico 

dado à história [...]”, encontrando elementos que a auxiliassem no entendimento do fenômeno 

estudado e atestando a coerência existente entre teoria e prática. 

Com base no exposto e nas considerações acerca dessa categoria analisada, 

verificamos que os estudos de Cunha (2009) e Souza (2009) apresentavam incongruência 

entre teoria e prática, por aderirem a uma metodologia que estava na “moda” ou por não terem 

clareza do que e de como pesquisar; e outros demonstraram indícios de coerência entre ambas 

ao fazer a articulação entre a metodologia escolhida e o que se buscava responder. 

Percebemos também que aqueles trabalhos que, na categoria anterior, evidenciaram indícios 

de coerência entre problema e problemática, apontaram agora aspectos que denotam a 

ausência de coerência teórico-metodológica. 

Sendo assim, notamos que só seria possível compreender todo o processo tendo por 

base o movimento de comparação entre as partes, por isso dedicamos o próximo tópico à 

verificação dessa totalidade da atividade de pesquisa nos estudos realizados, buscando 

elucidar a coerência entre problema, referencial teórico e metodologia, pilares da pesquisa 

científica. 

 

6.3 Coerência entre problema, referencial teórico e metodologia 

 

Como dissemos anteriormente, essa categoria de análise se destina a mostrar a 

totalidade dos estudos com base na relação de coerência entre problema, referencial teórico e 

metodologia. Dessa forma, nos fundamentamos em Sánchez Gamboa (2013) e em seus 

dizeres acerca da necessidade de articular o processo de conhecimento em uma totalidade para 

tratar deste aspecto da pesquisa científica. Em sua definição,  

 

[...] a categoria da totalidade significa a percepção de um determinado fenômeno, ou 

realidade, neste caso o conhecimento, como ‘[...] um todo orgânico estruturado, no 

qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão sem perder a 

sua relação como o conjunto.’ (LÖWY, 1986, p. 16). (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013, 

p. 80). 
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Dessa forma, o processo do conhecimento, que aqui se constitui no desenvolvimento 

da pesquisa, deve manter sua relação com o conjunto para que se possa entender o todo, para 

que sua totalidade possa ser expressa.  

 

Outra dimensão da visão de totalidade refere-se à articulação entre os métodos e a 

teoria, função que as abordagens têm quando buscam, com base em uma mesma 

concepção de conhecimento (Teorias do conhecimento) de critérios de validação e 

concepções de ciências (Epistemologia), assegurar e justificar resultados 

qualitativamente válidos para o desenvolvimento do conhecimento científico. 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2013, p. 82-83). 

 

Conforme ressalta Luna (1988), é importante considerar um trabalho acadêmico como 

um todo articulado de modo que a técnica não seja escolhida antes da formulação do 

problema e o referencial se assemelhe a uma lente pela qual o investigador vê o que pretende 

estudar. Ainda no que se refere à organização desse processo, nota-se que “[...] as decisões 

metodológicas são pura decorrência do problema formulado e este só se explica devidamente 

em relação ao referencial teórico que deu origem a ele” (LUNA, 1988, p. 74), ou seja, 

mostrando a necessidade de haver coerência entre problema, referencial teórico e 

metodologia. 

À vista disso, considerando que Souza, Magalhães e Guimarães (2011) apontam para a 

inexistência de relação da fundamentação teórica com o restante do trabalho na produção 

acadêmica da região Centro-Oeste sobre professor no período de 1999-2005, nos propomos a 

verificar se essa situação tem se repetido na produção acadêmica sobre o professor que ensina 

matemática e buscamos analisar o aspecto da totalidade dos trabalhos, considerando a 

coerência proposta. 

Desse modo, como as categorias anteriores se dedicaram a evidenciar, primeiramente, 

indícios de coerência ou falta de coerência entre problema e problemática e, depois, de 

coerência teórico-metodológica, retomamos nossas discussões sobre atividade de pesquisa 

mostrando a necessidade de encarar a atividade de pesquisa como atividade que visa à 

transformação no exterior.  

 

6.3.1 Trabalhos com foco de análise em atitudes, crenças e concepções dos professores de 

Matemática 

 

Como exposto, o trabalho apresentado por Cunha (2009) não demonstra coerência 

teórico-metodológica, nem mesmo entre problema e problemática, o que nos leva à 

inexistência de coerência entre problema, referencial teórico e metodologia. De fato, a autora 
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não conseguiu encaminhar sua problematização pessoal para uma pergunta capaz de conduzir 

sua investigação e, apesar de fazer uma breve argumentação sobre a necessidade de mudança 

na forma de avaliar, como relatou no trecho a seguir –“[...] sabe-se que avaliar para mensurar 

não é a mais adequada finalidade da avaliação, mas ela ainda é usada para tal pelos 

professores que seguem a linha de ensino tradicional” (CUNHA, 2009, p. 13) – não 

encontramos referenciais que mostrassem o quadro geral no qual o problema se encontrava. 

Mesmo adotando uma abordagem de pesquisa – qualitativa – condizente com o 

problema que gostaria de analisar – as formas de avaliação utilizadas por professores que 

ensinam matemática – a autora não conseguiu fazer uma articulação entre eles, outro aspecto 

que nos leva a perceber a ausência da referida coerência. Em seus objetivos, busca 

 

[...] verificar por amostragem, como vêm sendo desenvolvidas as práticas avaliativas no 

ensino da Matemática em turmas do primeiro ano do Ensino Médio em Colégios de 

Goiânia. Essa amostragem poderá nos indicar se há um padrão de atitudes desenvolvidas e 

se a utilização, caso existam, de outros instrumentos de avaliação, que não somente a prova 

escrita, melhora a aprendizagem dos alunos. (CUNHA, 2009, p. 11). 

 

Logo, acreditamos que, para alcançar tal objetivo, não era necessário adotar uma 

abordagem qualitativa, tendo em vista seu desejo de apenas verificar o que se tem feito e não 

observar um conhecimento mais profundo do contexto escolar, como relata, ao dizer o motivo 

da opção por tal abordagem. Entendemos também que essa amostragem, realizada por meio 

de questionários com os alunos e entrevista e questionários com os professores, não foi capaz 

de explicitar a melhoria da aprendizagem dos alunos, como relatado no trecho acima.  

Já o trabalho de Faria (2010) apresenta claramente a coerência entre problema, 

referencial teórico e metodologia, na medida em que, para caracterizar seu problema de 

maneira histórica, utilizou referenciais que abordaram o currículo tanto numa abordagem 

geral, como em Educação Matemática. Ao considerar que o currículo era um problema 

presente no ambiente escolar, a autora escolheu o estudo de caso para auxiliar na solução de 

seu problema. Nesse sentido, percebemos que seu trabalho se configurou como um todo 

articulado, como relata Sanchez Gamboa (2013), pois os elementos estavam separados 

somente como um recurso de exposição, como relata Marx (2014), ao explicar a diferença 

entre o método de pesquisa e o método de exposição. Consideramos, ainda, que Faria (2010) 

conseguiu fazer a articulação necessária entre problema, referencial teórico e metodologia de 

modo que a totalidade de seu estudo pudesse ser percebida na exposição.  

Da mesma forma, Jacinto (2011) se preocupou, em seu estudo, em articular as partes 

de seu trabalho para que a totalidade proposta fosse manifestada. Entendemos que o autor nos 
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revelou indícios de coerência entre o problema, referencial teórico e metodologia ao justificar 

a necessidade do estudo, por meio de uma problematização teórica, e ao evidenciar os 

aspectos anteriores que permitiram a compreensão do que intentava pesquisar. Além disso, 

identificamos o estabelecimento de conexão entre o referencial e a metodologia a partir da 

escolha do seu tipo de pesquisa, que lhe permitiu compreender e valorizar a experiência dos 

sujeitos, seres históricos e sociais, devido ao referencial adotado no decorrer de sua exposição 

e não apenas no recorte do referencial teórico, como mostraram Souza, Magalhães e 

Guimarães (2011) em seu estudo sobre a produção acadêmica sobre professores no Centro-

Oeste. 

Outra evidência que nos dá indícios da totalidade presente no estudo de Jacinto (2011) 

é a escolha da metodologia utilizada (estudo de caso), que se mostrou coerente com o 

propósito da pesquisa: “[...] compreender as ações pedagógicas do professor de Matemática 

em um contexto específico da educação de jovens e adultos e, a partir disso, verificar as 

relações existentes com as necessidades e especificidades de aprendizagem dos que ali se 

inserem.” (JACINTO, 2011, p. 99). Dessa maneira, entendemos que o autor conseguiu 

expressar, por meio do método de exposição de seu trabalho, que em seu estudo cada parte era 

dependente e complementar à outra, de forma que cada elemento fosse percebido e 

compreendido sem perder a relação com o conjunto. 

No trabalho de Momade (2010), conforme análise anterior, também percebemos a 

coerência entre problema, referencial teórico e metodologia, pois o autor demonstra a 

importância da relação entre os referencias teóricos, que lhe guiaram na interpretação dos 

dados e lhe permitiram enxergar a realidade (LUNA, 1988), e os instrumentos utilizados para 

obtenção desses dados. Observamos também sua escolha por instrumentais que lhe 

permitissem alcançar seus objetivos, buscando articular seu problema aos referenciais teóricos 

e à metodologia, tendo em vista que “[...] o instrumento de coleta de dados deve ser capaz de 

atender e de fornecer os elementos necessários para cumprir com os objetivos que a pesquisa 

se propõe” (MOMADE, 2010, p. 79). 

Outro indício de que suas decisões metodológicas são resultado do problema (LUNA 

1988) é verificado no trecho transcrito: 

 

Neste contexto, a realização do presente trabalho adquire maior significância e 

pressupõe, além da busca de respostas aos questionamentos levantados, viabilizar o 

objetivo que se propõe, qual seja: Investigar o uso das TICs, pelos professores de 

Matemática formadores de professores, da Universidade Pedagógica de 

Moçambique, delegação de Nampula, nas suas atividades docentes. (MOMADE, 

2010, p. 79). 
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Em tese, o contexto relatado constitui-se na problemática construída para mostrar que 

seu problema estava enquadrado em um contexto maior e lhe permitiu escolher os 

instrumentos capazes de auxiliar no alcance dos objetivos propostos, demonstrando 

articulação entre o problema, referencial teórico e metodologia. 

Na análise de Valeriano (2012) das influências da realização da Prova Brasil na 

atividade pedagógica de professores que ensinam matemática nos anos iniciais, ao considerar 

seu problema inserido dentro do referencial adotado, a pesquisadora mostra que foi capaz de 

perceber que questionamentos superficiais não eram suficientes para entender com 

profundidade seu problema. Em seus dizeres, 

 

Assim, ao considerar nosso referencial teórico, já não era suficiente apenas um 

questionamento superficial sobre a prática dos professores que ensinam matemática 

no ensino fundamental; tornaram-se necessários questionamentos mais direcionados 

e aprofundados, por meio dos quais pudéssemos chegar aos aspectos que não se 

apresentam externamente no cotidiano de sala de aula. (VALERIANO, 2012, p. 12). 

 

Essa constatação fez com que a autora buscasse uma metodologia condizente com o 

que gostaria de estudar. 

 

Nesse sentido, desenvolvemos nosso estudo sobre a organização do ensino 

fundamentado na teoria histórico-cultural e procuramos realizar um processo de 

investigação que nos possibilitasse captar a essência dos fenômenos de forma mais 

aprofundada. Então, buscamos olhar para a prática do professor não só no momento 

de realização da aula, mas também no que se refere aos fatores internos e externos 

que o influenciam na organização do ensino. (VALERIANO, 2012, p. 55). 

 

Por fim, percebemos no trabalho de Valeriano (2012) que suas decisões metodológicas 

foram reflexo de seu problema, fundamentado teoricamente (LUNA, 1988). Sua exposição do 

estudo se deu de maneira que os elementos que compõem o trabalho fossem percebidos sem 

que a ideia de conjunto fosse perdida e que, conforme afirma Sánchez Gamboa (2013), sua 

concepção de conhecimento permanece a mesma para os critérios de validação e concepção 

de ciência, demonstrando, assim, um aspecto de totalidade na apresentação de sua pesquisa. 

 

6.3.2 Trabalhos com foco de análise em saberes e competências do professor que ensina 

Matemática 

 

No que se refere aos elementos compõem a análise, percebemos que Lemes (2012) 

optou por um referencial teórico que ia ao encontro de seu problema de pesquisa.  
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Além de dispor os fundamentos para a compreensão da evolução dos 

conhecimentos, a teoria histórico-cultural auxilia na compreensão de como os 

saberes podem ser apropriados e atribuídos de sentidos pelos indivíduos através de 

seus princípios: criação de motivos, mediação, compartilhamento, intencionalidade 

na escolha de instrumentos, o entendimento do que é sentido e significado. 

(LEMES, 2012, p. 33, grifo da autora). 

 

Notamos, com base nesse enunciado, a busca de um referencial teórico que 

contribuísse para a solução do problema de pesquisa, de modo que a coerência se dá 

complementada pela metodologia – o experimento didático – que tinha bases na teoria 

histórico-cultural adotada pela autora. Fica evidente que o trabalho de Lemes (2012) foi 

organizado de modo que “[...] uma mesma concepção de conhecimento (Teorias do 

conhecimento) de critérios de validação e concepções de ciências (Epistemologia)” fosse 

utilizada em todo o trabalho, para que se pudesse perceber nas partes, nos elementos, sua 

relação com o conjunto (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013, p. 82). 

Já o estudo de Souza (2009), conforme mostrado, conseguiu fazer a articulação 

problema-referencial teórico, porém a metodologia não foi utilizada corretamente, apesar de 

ter sido escolhida com base no problema. Ao fazer uso apenas do questionário para produzir 

informações que lhe auxiliassem, como indica o fragmento, afirma: 

 

[...] optei por fazer uma pesquisa do tipo qualitativa, por meio de uma investigação 

do tipo estudo de Caso, iniciada por uma pesquisa documental e entrevista com 

professores da rede municipal de Goiânia, acreditando que, para investigar a 

identidade do profissional do professor de matemática, esta seria uma metodologia 

bem adequada de modo a detalhar o estudo proposto. (SOUZA, 2009, p. 15) 

 

Dessa forma, entendemos que apenas o questionário não foi capaz de fornecer 

informações que detalhassem o estudo proposto e contribuíssem para a caracterização de 

crises identitárias do professor, conforme explica: 

 

[...] buscamos, no ambiente das escolas cicladas, elementos que contribuíssem para a 

caracterização ou a identificação de possíveis conflitos ou crises identitárias do 

professor. Ao mesmo tempo, entendemos que uma boa opção para esta busca, ou 

melhor, uma metodologia mais adequada, seria o estudo de caso, pois um Estudo de 

Caso por tratar-se de algo singular, particular no ambiente escolar. (SOUZA, 2009, 

p. 38). 

 

Concluímos que o autor não conseguiu a total coerência em seu estudo porque, ao 

escolher apenas um instrumento de produção de dados, perdeu a relação entre os elementos. 

Nesse sentido, não levou em consideração o que Luna (1988) expressa sobre a importância de 
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se considerar um trabalho acadêmico como um todo articulado ao ressaltar que a técnica não 

pode ser escolhida antes da formulação do problema e que o referencial se compara a uma 

lente, na qual o investigador vê o que pretende estudar. Ao escolher o questionário – técnica – 

desconsiderou toda a articulação que havia feito anteriormente, haja vista que somente esse 

instrumento não seria capaz de lhe oferecer tudo o que gostaria de analisar. 

 

6.3.3 Trabalhos com foco de análise em performance ou desempenho docente do professor 

que ensina Matemática 

 

Conforme o cenário analítico dos trabalhos apresentamos anteriormente, o estudo de 

Rabelo (2010) mostra plenamente sua totalidade ao buscar “[...] uma mesma concepção de 

conhecimento (Teorias do conhecimento) de critérios de validação e concepções de ciências 

(Epistemologia)” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2013, p. 82-83), que faz com que a autora conduza 

a exposição de seu trabalho de forma que cada elemento proporcione o entendimento do 

conjunto.  

No tocante à coerência entre problema e referencial teórico, fica claro, diante da 

necessidade social da realização de sua pesquisa, que se faz necessário conhecer o passado 

para modificar o futuro. Essa coerência é complementada por sua decisão metodológica, que, 

conforme nos afirma Luna (1988), estaria direcionada pelo problema fundamentado 

teoricamente: 

 

A discussão aqui não se resume somente ao campo da história, pois ao trabalhar com 

relatos, neste caso de professores de matemática que lecionaram no Lyceu de 

Goiânia, os quais se reportam a um período ocorrido há cerca de 40 anos atrás, 

entramos também no campo da memória. Vimos a necessidade, portanto, de 

compreender a relação entre história e memória, e buscar aportes direcionados ao 

campo da memória que pudessem se aliar aos referenciais em história, e assim 

potencializar o tratamento dos dados. (RABELO, 2010, p. 29). 

 

Reconhecemos, portanto, no estudo de Rabelo (2010), coerência entre problema, 

referencial teórico e metodologia, pois, desde o início, a autora utilizou a pesquisa histórica 

como uma lente que lhe permitiria entender o que se dispôs a pesquisar, demonstrando o 

cuidado de articular toda a pesquisa por meio desse olhar (LUNA, 1988). 

Cumprindo com os objetivos propostos ao focarmos nossa análise na avaliação do 

processo investigativo apresentado, por meio do método de exposição dos trabalhos (MARX, 

2014), e tendo como norte a nossa questão de pesquisa – As pesquisas que têm como tema o 

professor que ensina matemática apresentam incoerências de cunho teórico-metodológico? – 
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compreendemos, após análise dos trabalhos, que a resposta para tal indagação é positiva. Isto 

é, as pesquisas apresentam incoerências de cunho teórico-metodológico, porém, na verdade, 

isso se resume a uma pequena parcela, pois a relação teoria e prática estabelecida em torno da 

questão ou problema investigado esteve presente na maioria dos trabalhos analisados. Em 

alguns, de fato, a coerência era mais superficial e em outros mais aprofundada e percebíamos 

maior articulação entre o referencial adotado e o restante da pesquisa, em que o referencial 

teórico era percebido em cada parte. 

Dos 8 trabalhos analisados, um não demonstrou coerência entre problema, referencial 

teórico e metodologia (CUNHA, 2009) e outro apresentou coerência entre problema e 

referencial teórico, porém não conseguiu articular com suas escolhas metodológicas (SOUZA, 

2009). Esse quadro, apesar de pequeno, comparado aos problemas apresentados na pesquisa 

educacional nacional e na pesquisa educacional no Centro-Oeste, pode ser considerado 

positivo, e foi observado por Magalhães e Souza (2012), ao analisarem a produção acadêmica 

sobre professores(as) dos programas de Pós-Graduação em Educação da região Centro-Oeste, 

no período 1995 a 2009. 

Ressaltamos, ainda, que a falta de coerência percebida foi encontrada em dois dos oito 

trabalhos que tinham como foco o professor que ensina matemática. No entanto, não podemos 

dizer que a produção geral em Educação Matemática em Goiás tem apresentado um quadro 

positivo em relação a esse tipo de coerência teórico-metodológica, já que nosso estudo se 

restringiu apenas à análise dos trabalhos que apresentavam o professor como sujeito da 

pesquisa. De todo modo, percebemos que a formação aligeirada, explicada por Triviños 

(2008, p. 15), contribui para uma “indisciplina” ao se pesquisar, que se resume na “[...] 

ausência de coerência entre os suportes teóricos que, presumivelmente, nos orientam, e a 

prática social que realizamos” tem sido superada nos programas em que a pesquisa sobre o 

professor que ensina matemática tem sido realizada. Contudo, salientamos que os oito 

trabalhos analisados foram realizados no Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás, um programa relativamente novo, 

com criação em 2007, com nível de mestrado. 

Em nossa análise percebemos, também, que a tendência de associar as abordagens 

qualitativas ao materialismo histórico-dialético, apontada por Martins (2006) em sua 

investigação sobre a produção acadêmica nas áreas da psicologia e da educação no período de 

2002 a 2004, não acontece no recorte que fizemos. Em geral, os autores apresentam a 

abordagem como qualitativa, mas não a relacionam ao materialismo histórico-dialético. Dessa 
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forma, quando apresentam incoerência teórico-metodológica, não é por adotarem o método 

materialista histórico-dialético e apresentarem uma análise superficial do fenômeno. 

Percebemos também que a incompreensão do que vem a ser pesquisa qualitativa 

apontada por Bicudo e Paulo (2011) tem sido superada no recorte dos 8 trabalhos que 

analisamos, pois nos trabalhos que apresentaram coerência teórico-metodológica percebemos 

a transcendência da descrição e relato dos dados analisados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao falarmos sobre a pesquisa, ou seja a produção de conhecimento a respeito de 

determinado assunto, não podemos deixar de nos reportarmos aos pesquisadores. Muitos 

pesquisadores iniciantes, ao ingressarem nos cursos de pós-graduação, fazem a seguinte 

pergunta: Como realizar uma pesquisa? Por considerarmos o processo de pesquisa como uma 

atividade humana, movida por necessidades, entendemos esse processo transformador do 

problema, inserido dentro de uma problemática, que, por fim, deve se configurar na questão 

investigativa da pesquisa. De fato, a reposta para esse questionamento inicial dos discentes 

pode ser encontrada em muitos manuais de pesquisa. No entanto, nem sempre seguir 

indicações de manuais faz com que o futuro pesquisador se coloque, de fato, em atividade de 

pesquisa. Para que isso ocorra, é necessário que este se aproprie do significado social e da 

necessidade que o motiva a realizar tal atividade.  

Como a apropriação do significado social da pesquisa está relacionada ao tipo de 

formação que o futuro pesquisador tem, consideramos também, como aponta a literatura, que 

a formação de pesquisadores no Brasil tem se mostrado aligeirada, o que acarreta inúmero 

problemas na produção acadêmica (JESUS; LACKS; ARAÚJO, 2014; MAGALHÃES; 

SOUZA, 2012; SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014; TRIVIÑOS, 2008). Dessa 

forma, quando nos propomos a pesquisar a produção acadêmica sobre o professor que ensina 

matemática, intentamos contribuir para o crescimento da Educação Matemática em nosso 

estado e para a melhoria da formação do futuro pesquisador na área, por isso encaramos esse 

desafio como parte de um processo de constituição do profissional, pensando não apenas em 

nós, pesquisador e pesquisadora em formação, mas em toda a comunidade de Educadores 

Matemáticos que realizam ou almejam realizar pesquisas nessa área. 

Quando os pesquisadores não compreendem a pesquisa como uma atividade humana, 

a chance de serem influenciados pelo mercado de produções proposto pelo sistema neoliberal 

de Universidade (MAGALHÃES; SOUZA, 2014a) é maior, acarretando a falta de autoria 

apontada por Jesus, Lacks e Araújo (2014) e um tipo de pesquisa que não traz muitas 

contribuições para nossa área, servindo apenas para a obtenção de título (BICUDO, 1993). 

Para que esse sujeito se encontre em atividade de pesquisa, basta haver uma necessidade que 

coincida com o motivo ao qual se propôs investigar. Acreditamos que o motivo da pesquisa 

em Educação é contribuir para os processos educativos, propor transformações na condição 

em que tais processos se encontram e permitir ao sujeito que pesquisa transformar a si 

mesmo.  
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Se a necessidade do pesquisador não coincide com o motivo da atividade de pesquisa, 

pode ser que este não se encontre em plena atividade. Ele pode até realizar os procedimentos 

necessários (as ações), mas ficará perceptível, na exposição de seu trabalho, a falta de 

articulação e o estabelecimento de relações contextuais entre as partes. Ao não 

compreenderem a pesquisa como uma atividade humana, eles passam a realizar as ações de 

uma atividade de pesquisa de maneira mecânica, seguindo os passos determinados por 

manuais, fazendo com que a apresentação do estudo seja composta por partes desarticuladas, 

reforçando, mais uma vez, o que Souza, Magalhães e Guimarães (2011) perceberam ao 

analisarem a pesquisa sobre professores no Centro-Oeste, no período de 1999 a 2005. 

Conforme relataram, são frequentes os problemas de referências apenas nos capítulos de 

fundamentação, não retomadas no decorrer da análise, nem ao final. Tal dificuldade “[...] 

indica um entendimento de dissertação composta por partes estanques, dicotomizadas, algo 

mais ou menos assim: o projeto, a fundamentação, os dados, a análise (parcial e não 

articulada) e as considerações finais (SOUZA; MAGALHÃES; GUIMARÃES, 2011, p. 55). 

A visão de totalidade que tivemos em nossa análise foi que a coerência teórico-

metodológica esteve presente na maioria dos trabalhos analisados, por isso ressaltamos que a 

dificuldade apontada por Souza, Magalhães e Guimarães (2011) pouco apareceu nos trabalhos 

do recorte que analisamos. Esse dado  nos leva a pontuar que a pesquisa que tem o professor 

que ensina matemática como sujeito de análise se apresenta, em geral, de forma articulada,  

não como um trabalho composto por partes estanques. Outro aspecto observado foi que as 

escolhas metodológicas, assim como afirmam Luna (1988) e Cedro (2008), eram pautadas na 

busca de soluções para os problemas. Observamos também, que na maioria dos trabalhos 

houve a construção da problemática, ou seja, não se partiu de um marco zero de pesquisa, 

considerou-se todo o conhecimento construído históricamente que ajuda na compreensão do 

problema de pesquisa. Contudo, ressaltamos que os pesquisadores da área devem ficar atentos 

para esses aspectos, buscando sempre a articulação entre o problema, referencial teórico e 

metodologia. 

Como dito no início desta, por considerarmos a pesquisa como uma atividade humana 

e, portanto, “[...] uma atividade científica básica que, através da indagação e (re)construção da 

realidade, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade” (LIMA; MIOTO, 

2007, p. 39), é que ponderamos que, se a construção do conhecimento estiver cada dia mais 

ligada aos processos de globalização, como retrata Lima e Mioto (2007, p. 38), em que “[...] a 

constatação de que o desenvolvimento econômico é o principal condicionante para a produção 

de conhecimento, este torna-se o motivo principal pelo qual se deve produzir e encaminhar 
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pesquisas”. Caso contrário, o papel principal da pesquisa será perdido e, cada vez mais, 

teremos a produção de pesquisas esvaziadas de sentido, que não contribuem para a 

transformação da Educação e da realidade educacional do Brasil. 

Não podemos nos calar frente a essa tendência de encarar a produção de conhecimento 

pelo viés da produtividade, em que produzir, independente da qualidade, garante um currículo 

melhor. Críticas a essa nova forma de organização têm sido feitas para que os valores de 

mercado não sejam mais os critérios de qualidade das pesquisas educacionais e para que a 

Universidade não perca seu papel como instituição social e torne-se operacional (JESUS; 

LACKS; ARAÚJO, 2014; LIMA; MIOTO, 2007; MAGALHÃES; SOUZA, 2014a). Nesse 

sentido, corroboramos com as ideias de Jesus, Lacks e Araújo (2014, p. 307), que afirmam 

que, “[...] se os docentes também não construírem processos de resistência contra-

hegemônicos, de não aceitação do enquadramento ao qual estão sendo submetidos, eles 

tendem a aceitar o sistema como argumento da eficiência empresarial.” Ou seja, se essa 

situação for aceita, a pesquisa se distanciará cada vez mais da atividade de pesquisa, 

contribuindo menos para a transformação da realidade, o que nos faz pontuar que os 

pesquisadores devem ficar atentos para não serem influenciados pelos valores mercadológicos 

em que a pesquisa brasileira se encontra. 

No decorrer desta investigação, um fator que nos chamou a atenção ao analisarmos as 

pesquisas foi que 3 dos 8 trabalhos analisados que apresentaram coerência teórico-

metodológica foram realizados por pesquisadores que, durante a realização da pesquisa, 

participavam de grupos de estudos em que o trabalho colaborativo entre os participantes é 

valorizado. Tais estudiosos foram orientados pelo mesmo orientador e participavam do 

mesmo grupo. Esse aspecto nos levou a questionar se o trabalho realizado em grupos que 

valorizam o trabalho colaborativo entre os participantes auxiliam o futuro pesquisador na 

apropriação da atividade de pesquisa e, ainda, se a participação em grupos de estudo é uma 

forma de complementação da formação em pesquisa do futuro investigador? Questionamentos 

como esses já foram feitos por André (2011) quando analisou as dissertações e teses 

defendidas na área de Educação no ano de 2007 e nos apontaram para a continuidade dessa 

pesquisa e para outros temas que poderão ser tratados posteriormente. 

No que se refere ao quadro positivo que encontramos do professor que ensina 

matemática no período de 2001 a 2012 nos programas de Pós-Graduação em Educação e em 

Educação em Ciências e Matemática de Goiás, em que apenas 2 (duas) das pesquisas 

analisadas apresentaram incoerência teórico-metodológica, acreditamos que ele deva ser 

mantido e precisa ser expandido para os demais temas de pesquisa da nossa área, para que 
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haja contribuições tanto para Educação Básica como para o crescimento da Educação 

Matemática em nosso estado. 

Por fim, é importante ressaltarmos que nessa investigação não consideramos todos os 

trabalhos realizados no período de 2001 a 2012, somente aqueles com foco no professor que 

ensina matemática. Diante disso, emerge a necessidade de outros estudos que deem conta de 

analisar o restante da produção nesse período para o crescimento da pesquisa em nossa área, 

pois acreditamos que os estudos meta-analíticos contribuem não somente para a formação dos 

pesquisadores que se dedicam a realizá-lo, mas também para o crescimento e fortalecimento 

da área em que são realizados. 
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APÊNDICE A – ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS CONFORME ANO DE 
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Quadro 1 – Organização das dissertações fichadas por ordem de defesa 
Ano de 

defesa 

Título  Autor Orientador Tipo de 

Trabalho 

Programa 

2001 Estudo sobre a Contribuição de 

uma Proposta de Curso pela 

Internet para a Formação do 

Professor de Matemática 

Elisabeth 

Cristina de 

Faria 

Itamar José 

Moraes 

Dissertação Pós-Graduação da 

Faculdade de 

Educação – UFG 

2003 Os Cursos Superiores de 

Matemática da Universidade 

Católica de Goiás e da 

Universidade Federal de Goiás: 

História e Memória 

Dagmar 

Junqueira 

Guimarães 

Silva 

Maurides 

Batista 

Macedo F. 

Oliveira 

Dissertação Mestrado em 

Educação da 

UCG 

2007 Tornar-se Professor: a 

Formação Desenvolvida nos 

Cursos de Física, Matemática e 

Química da Universidade 

Federal de Uberlândia 

Geovana 

Ferreira 

Melo 

Valter Soares 

Guimarães 

Tese Pós-Graduação da 

Faculdade de 

Educação – UFG 

2009 Os Professores de Ciências e 

Matemática em Goiás (1991 a 

2006): Demandas e Dilemas 

Deuel 

Bernardes 

Alves 

Juan 

Bernardino 

Marques 

Barrio 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências e 

Matemática - 

UFG 

2009 A Identidade Profissional do 

Professor de Matemática frente 

aos Ciclos de Formação e 

Desenvolvimento Humano do 

Município de Goiânia à luz da 

Etnomatemática 

Janderson 

Vieira de 

Souza 

José Pedro 

Machado 

Ribeiro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2009 Desvendando as Práticas 

Avaliativas de Professores de 

Matemática em Turmas do 1º 

ano do Ensino Médio da Cidade 

de Goiânia 

Maria 

Francisca da 

Cunha 

Wagner 

Wilson 

Furtado 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2009 As influências dos Formadores 

sobre os Licenciados em 

Matemática do IME-UFG 

Ronan 

Santana dos 

Santos 

Dalva Eterna 

Gonçalves 

Rosa 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2010 O Estágio Supervisionado dos 

Cursos de Formação de 

Professores de Matemática da 

Universidade Estadual de Goiás: 

Uma Prática Reflexiva? 

Ana Paula 

de Almeida 

Saraiva 

Magalhães 

Dalva Eterna 

Gonçalves 

Rosa 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2010 A Formação de Professores de 

Matemática no Timor-Leste à 

Luz da Etnomatemática 

Joaquim do 

Carmo Belo 

José Pedro 

Machado 

Ribeiro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática – 

UFG 

2010 Um Estudo Comparativo da 

Formação de Professores de 

Matemática no Timor-Leste e 

no Brasil: Uma Proposta de 

qualificação para os Professores 

em Exercício, no Ensino Médio 

Lino Verdial 

do Rosário 

Juan 

Bernardino 

Marques 

Barrio 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática – 

UFG 
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do Timor-Leste 

2010 Reorientação Curricular: 

Avaliação do Impacto na Prática 

do Professor de Matemática do 

Ensino Fundamental de 

Goiânia-GO 

Marilene 

Aparecida 

da Silva 

Faria 

Sandramara 

Matias Chaves 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2010 “Quando Fui Professor de 

Matemática no Lyceu de 

Goiânia”: um Estudo sobre a 

Prática Docente Imersa nas 

Permanências e Mutações da 

Cultura Escolar na Década de 

1960 

Rafaela 

Silva Rabelo 

José Pedro 

Machado 

Ribeiro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2010 Etnomatemática e 

Documentários: uma 

Perspectiva para Formação 

Inicial de Professores de 

Matemática 

Roberto 

Barcelos 

Souza 

José Pedro 

Machado 

Ribeiro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2010 O Uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

pelos Professores de 

Matemática da Universidade 

Pedagógica de Moçambique -

Delegação de Nampula 

Saíde Issufo 

Momade 

Juan 

Bernardino 

Barrio 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2011 A Atividade Pedagógica do 

Professor de Matemática no 

PROEJA 

Everton 

Lacerda 

Jacinto 

Wellington 

Lima Cedro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática – 

UFG 

2011 Uma Abordagem Histórico-

Crítica da Formação de 

Professores de Matemática no 

Timor-Leste: Diagnóstico e 

Proposição 

Gaspar 

Varela 

Rogério 

Ferreira 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática – 

UFG 

2011 Colmeia: Ontem e Hoje - A 

Construção de uma Cultura 

Escolar de Formação 

Continuada de Professores de 

Matemática no Contexto da 

Universidade Federal de Goiás 

Regina 

Alves Costa 

Fernandes 

José Pedro 

Machado 

Ribeiro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática - 

UFG 

2012 Usos das TIC por Professores 

do Curso de Licenciatura em 

Matemática da PUC Goiás 

Divina 

Rosângela 

de Souza 

Costa Dias 

Joana Peixoto Dissertação Mestrado 

em Educação da 

UCG 

2012 Evidências da Produção de 

Sentidos dos Princípios da 

Proposta Didática Lógico-

Histórica da Álgebra por 

Professores de Matemática em 

Atividade de Ensino 

Núbia 

Cristina dos 

Santos 

Lemes 

Wellington 

Lima Cedro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática – 

UFG 

2012 Uma Análise das Influências Da 

Realização da Prova Brasil Na 

Atividade Pedagógica de 

Professores que Ensinam 

Matemática nos Anos Iniciais. 

Wérica 

Pricylla de 

Oliveira 

Valeriano 

Wellington 

Lima Cedro 

Dissertação Mestrado em 

Educação em 

Ciências 

e Matemática – 

UFG 

Fonte: elaborado pela autora 
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APÊNDICE B - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS CONFORME FOCO DA FICHA-

RESUMO 

 

Trabalhos com foco de análise Formação, aprendizagem, desenvolvimento profissional 

do Professor que ensina Matemática 

 

As cinco pesquisas que tem esse foco de análise são: Belo (2010), Rosário (2010), 

Santos (2009), Souza (2010) e Varela (2011).  

Na busca de entender quais são as resoluções/pareceres da instituição formadora de 

professores e as políticas do governo timorense para a formação do professor; como se realiza 

a formação do professor de matemática no Timor Leste; como as instituições formadoras de 

professores no Timor Leste realizam seus trabalhos de modo a atender as necessidades do 

professor de matemática do Ensino Básico; qual a contribuição que uma abordagem 

etnomatemática poderia oferecer à formação do professor de matemática do Ensino Superior 

do Timor Leste, Belo (2010) faz uma dissertação com abordagem qualitativa, natureza 

teórica, bibliográfica ou documental demonstrando características de pesquisa etnográfica ou 

participante.  

Como o autor busca “fazer uma reflexão teórica sobre cultura, linguagem, sociedade e 

educação, para que possa contribuir na formação de professores dessa área, numa perspectiva 

etnomatemática rumo a construção de um novo país” (BELO, 2010, p. 22), então para dar 

conta da problemática apontada o autor faz um apanhado histórico sobre o Timor Leste e a 

educação escolar perpassando aspectos antecedentes à colonização, a invasão Indonésia até 

chegar à “nova” configuração depois da independência, para isso se apoia em Aditondro 

(2000), Chrystello (2000), Fox (2006), Gunn (1999), Lape (2010), Magalhães (1999), 

Oliveira (2008), O’Connor, Spriggs e Veth (2010), Taylor (1998). Fez o levantamento dos 

documentos oficiais do Timor Leste que abordam as regulamentações da educação dentre eles 

a Constituição de (2002), Quadro de Políticas para a Educação, Plano de Desenvolvimento 

Nacional, Lei de Bases da Educação, para também descrever historicamente como se deram 

as políticas educacionais em seu país e concluir que é necessária uma reflexão geral tanto dos 

professores formadores, como dos professores, além de um compromisso do governo com a 

formação de professores, para que a educação possa ser vista por um olhar cultural. Utiliza 

Belo (2009), Gunn (1999), Gusmão (2008) e Taylor (1998) para tratar de aspectos históricos 

da formação de professores no Timor Leste para logo depois apresentar a formação de 

professores de matemática no país fundamentado em Lopes (2009). 

Para fundamentar as questões da cultura e linguagem utiliza Dias (2009) e Gonzáles e 

Domingos (2005) apontando que a linguagem fundamenta a cultura e que a linguagem “como 
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um elemento cultural de uma sociedade ou grupo, como meio de comunicação, muito depende 

do fator social.” (BELO, 2010, p. 129), utiliza D’Ambrósio (2005) para caracterizar cultura 

como um produto do conhecimento humano e continua com outras obras do autor 

D’Ambrósio (1997, 1998, 2009) acrescidas de uma perspectiva crítica (FREIRE, 1990, 1996; 

SANTOS, 1994). Relacionada à cultura o investigador assume como eixo teórico as 

concepções de educação apresentadas por Freire (2007) e D’Ambrósio (1999), afirmando que 

  

Como as sociedades são distintos espaços, naturalmente deverá haver diversidade de 

sistemas educativos. Mas, pelo contrário, o que ocorre com a maior parte dos países 

periféricos é que dificilmente encontram um caminho certo de sair da padronização, 

tanto dos currículos quanto das línguas de instrução, que dificultam a compreensão 

total em sua realidade. (BELO, 2010, p. 130). 

 

Em seguida o autor faz uma reflexão teórica sobre a formação de professor, 

ressaltando que existem dois olhares ao se tratar do conhecimento matemático: um embasado 

na transmissão do conhecimento científico para os estudantes e o outro na dialética entre o 

conhecimento científico e o escolar, e que a etnomatemática proposta por D’Ambrosio (2005) 

pode ser uma alternativa para repensar as propostas pedagógicas e processo de aprendizagem 

dos alunos e professores e também ser uma proposta no processo de formação inicial e 

continuada do professor. Além disso, apresenta a concepção de educação no século atual, 

apontada por Delors (2001) e como ela se relaciona ao que Freire e D’Ambrósio já haviam 

apontado antes. Conclui que  

 

[...] a educação sempre está em todos os lugares e no ensino de todos os saberes, 

inclusive em cada grupo ou sociedade ou então em cada país atendendo a sociedade 

em que ocorre. A educação num determinado grupo/sociedade/cultura funciona 

como um princípio para manter sua existência. Ela não se manifesta como um fim 

em si mesma, mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação 

sócio-cultural. A divisão da educação como Bancária e Libertadora muito 

dependente das ações políticas dos agentes que trabalhem juntos. Quem realiza? 

Para quem? Como realiza? Com quais objetivos? Como elabora os currículos? São 

reflexões necessárias na formação de professores em geral, inclusive na formação de 

professores de matemática nos países periféricos, como o Timor-Leste. (BELO, 

2010, p. 148). 

 

Faz um histórico da etnomatemática e logo depois uma reflexão sobre a formação de 

professores de matemática à luz da etnomatemática e, por fim, a análise crítico-reflexiva sobre 

os contextos educacionais do Timor-Leste, a partir das experiências vividas, dos documentos 

oficiais e da concepção teórica obtendo como principais conclusões: que nesta perspectiva da 

educação para a paz, além de formar professores com uma nova visão, uma nova consciência 

crítica, a matemática, que sempre está presente em todos os níveis de ensino, poderia ser mais 
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um elemento em prol da não exclusão, quando for munida  pela  compreensão  respeitosa  das  

diferenças  socioculturais dos grupos; a troca de elementos de uma cultura por outra mostra 

que poucas pessoas que frequentam a escola apreciam o conhecimento matemático, prova 

disso é a forma como o sistema educativo está organizado no Timor Leste, aliado às 

concepções da cultura dominante e muito pouco a serviço da cultura do povo dominado e que 

a importância que a etnomatemática dá ao conhecimento matemático culturalmente 

construído nos processos de formação eleva o debate para o patamar do diálogo e do respeito 

mútuo. 

Rosário (2010) realizou uma dissertação com abordagem metodológica qualitativa e 

também de natureza teórica, bibliográfica ou documental, tentando responder à seguinte 

questão: Como desenvolver uma formação continuada para os Professores de Matemática do 

Timor Leste?  

Considerando a questão acima podemos perceber que o referencial teórico desse 

trabalho deveria ter relações com a formação continuada de professores de matemática, 

problema que surgiu durante vida do pesquisador enquanto professor e depois se configurou 

como uma pergunta de pesquisa. Como se tratava da formação continuada de professores no 

Timor Leste, fez-se necessário que o investigador, mostrasse a situação geográfica e política 

do país, se embasando na Revista Timor Leste Embaixada, para depois caracterizar, embasado 

por Carvalho (2007), Magalhães (2004) e Rocha (1999), o sistema educacional no período 

colonial. Caracteriza também o sistema educacional do país após a independência, concluindo 

que 

 

As contribuições internacionais têm servido para reforçar e qualificar as estruturas 

acadêmicas existentes da única Instituição de Ensino Superior pública do Timor-

Leste, a UNTL, para a melhor formação dos futuros profissionais timorenses, nas 

diversas áreas de conhecimentos. Além desta Universidade pública, existem alguns 

particulares. No entanto, muitas são ainda as dificuldades na implementação de uma 

política educativa no Timor-Leste, e muitas as expectativas. (ROSÁRIO, 2010, p. 

35). 

 

Para responder ao seu questionamento o autor utilizou a análise comparada de 

documentos como: Leis e Normas do Timor Leste e do Brasil – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação do Brasil e Lei de Bases da Educação do Timor Leste; Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Brasil; Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil e Sílabus do Timor Leste, 

pois segundo ele  
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[...] a busca de soluções que possibilitem o crescimento, o desenvolvimento e o 

enriquecimento de um país e que apontem perspectivas para as questões sociais, 

econômicas ou educativas destes, pode ser facilitada a partir da compreensão e da 

comparação com as diferentes alternativas construídas por outros países. Este é o 

caso também da busca de um sistema educativo nacional que possibilite o 

desenvolvimento do próprio país. (ROSÁRIO, 2010, p. 36). 

 

Para que a coleta de documentos fosse mais produtiva realizou concomitantemente 

uma pré-análise dos documentos acima citados. Desta forma, na medida em que realizou a 

pré-análise da informação coletada esta o orientou a uma nova coleta e assim, ao longo do 

processo de investigação foi-se realizando a análise do conteúdo propriamente dita.  

Utilizou o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano de Timor Leste, elaborado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para falar dos problemas 

encontrados no sistema educacional do Timor Leste após a independência e citar as ações 

realizadas para sanar tais problemas. Uma das ações foi o I Congresso Nacional de Educação 

em Timor-Leste em que 

 

O grupo de trabalho sobre ‘Formação de Professores: qualificação, 

responsabilidades e benefícios’, discutiu acerca da situação, em 2002, dos 

professores no Timor-Leste e, sugeriu possíveis políticas visando à qualidade da 

educação no País. Dentre as possíveis políticas a realização de cursos de capacitação 

que deveriam priorizar: currículo, problemas de aprendizagem, utilização do tempo 

na sala de aula, materiais didáticos e avaliação do aproveitamento do aluno. 

(ROSÁRIO, 2010, p. 48). 

 

Nas sugestões dadas pelo grupo de trabalho já se percebia a necessidade de uma 

formação para os professores numa perspectiva geral, que foram confirmadas nos dados 

fornecidos pelo Ministério da Educação, Cultura, Juventude e Desporto (MECJD) em que no 

ano de 2002, de um total de 6100 professores apenas 21% deles havia ingressado na 

universidade e por um artigo de Bormann e Silveira (2007). O autor ressalta que mesmo 

sendo um panorama da formação de professores em geral, esse pode ser particularizado e até 

com maior intensidade para a formação do professor de matemática, pois, segundo ele, o 

ensino de matemática vivencia “uma situação de crise permanente em todos os níveis de 

ensino: do primário ao superior” (ROSÁRIO, 2010, p. 53). Outro ponto observado é que 

mesmo com ações para modificar o quadro presente no país, como convênios e intercâmbios 

internacionais, verificou-se que poucas mudanças ocorreram no ensino da matemática, 

concluindo que “a falta de maiores investimentos financeiros na educação pública tem 

impedido a consolidação e (re)construção de um sistema educativo e particularmente uma 

melhor formação dos professores de matemática.” (ROSÁRIO, 2010, p. 55-56) e que é 
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necessária uma reelaboração do currículo de matemática, pois segundo o autor “não é possível 

pensar em formação/qualificação de professores para o exercício da docência sem pensar no 

que será ensinado por eles. Não basta saber como ensinar sem saber o que ensinar.” 

(ROSÁRIO, 2010, p. 57). 

Construída a necessidade de formação contínua no Timor Leste o autor, apoiado em 

D’Ambrósio (1999), se dedica a esclarecer como deve ser a formação de professores de 

matemática:  

 

[...] os professores de Matemática devem compreender que o ensino desta matéria 

abrange o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a 

capacidade de resolver problemas. O maior desafio é fazer uma matemática 

integrada ao pensamento e ao mundo moderno. A formação de professores deve ter 

como foco essa prioridade e não ser um elenco de conteúdos na sua maioria 

desinteressantes, obsoletos e inúteis. De outra maneira, ela poderá encontrar seu fim 

nos currículos escolares. (ROSÁRIO, 2010, p. 59). 

 

Em seguida utiliza Carvalho (1997) para tratar da importância da formação continuada 

e Skovsmose (2001) para falar da formação de professores de matemática baseadas em 

princípios críticos e investigativos que corroboram com as ideias de Freire (1996) quando 

propõe uma formação reflexiva, inserida num processo de constante auto-avaliação e que se 

oriente para a crítica da intervenção educativa. Com isso o autor conclui que  

 

[...] pensar acerca da formação continuada dos professores de Matemática, do 

Ensino Médio, do Timor-Leste, é pensar sobre como criar as condições para 

melhorar e desenvolver o conhecimento dos seus profissionais, a partir das 

deficiências existentes na formação inicial, quando existe, dos professores em 

exercício. É pensar também na trajetória histórica da construção do sistema 

educativo do Timor-Leste, no atual currículo de matemática do Ensino Médio, e no 

futuro que está em processo de elaboração. (ROSÁRIO, 2010, p. 62-63). 

 

As principais conclusões do estudo comparativo foram: o modelo de formação da 

FCE-UNTL, como o de outras Universidades ou Institutos Superiores da Educação no Timor 

Leste é o modelo integrado, onde o aluno aprende simultaneamente as matérias específicas 

que vai ensinar e a prática na sala de aula; uma pouca ou nenhuma formação dos professores 

de matemática para exercerem no Ensino Médio, o que mostra a necessidade de uma 

qualificação urgente para os atuais professores de matemática, de Ensino Médio, em exercício 

no Timor Leste; os professores do ensino fundamental não estão preparados para possibilitar 

que os indivíduos da sociedade exerçam a plena cidadania, nem que  este conhecimento sirva 

de base para outros cursos da área da ciência e/ou tecnologia e que a formação continuada de 

professores pode constituir um poderoso instrumento para ultrapassar barreiras e romper com  
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um dos principais obstáculos ao ensino de qualidade que é a falta de significado dos 

conhecimentos matemáticos, e a desatualização/despreparo da maioria dos professores  

timorenses.  

Após a análise comparativa entre a legislação brasileira e a do Timor Leste em que há 

diferenças e semelhanças no que diz respeito à formação inicial e continuada de professores 

de matemática no ensino médio e considerando os dados referentes ao corpo docente de 

matemática em exercício no ensino médio no Timor Leste, o autor observou a pouca, e em 

muitos casos, nenhuma formação dos docentes para este fim. Essa situação, segundo ele, 

mostra que há necessidade de uma qualificação urgente para os atuais professores de 

matemática, de Ensino Médio, em exercício no Timor Leste é nesse contexto que o autor 

propõe um curso para qualificar esses professore. Contudo, o autor acrescenta que  

 

[...] qualquer que seja a proposta de um curso, com este objetivo, este deve ter dois 

eixos que o orientem: a) estudo e análise dos conceitos matemáticos e da linguagem 

matemática para que o professor os utilize em seu trabalho quotidiano; b) 

desenvolvimento de conteúdos e metodologias que incorporem os avanços da 

matemática e as tendências em Educação Matemática, especialmente no que se 

refere à necessidade de interdisciplinaridade e contextualização. Estes dois eixos, 

mesmo num país com pequenas dimensões territoriais como é o caso do Timor-

Leste, devem ser desenvolvidos tendo-se como referência e respeitando-se a 

diversidade cultural existente, numa perspectiva intercultural. Isto deve ser o 

resultado da contextualização do trabalho do professor em seu espaço próprio. 

(ROSÁRIO, 2010, p. 93-94). 

 

Sendo assim, utiliza Fiorentini (1995) e Nóvoa (1997) ao pontuar que o entendimento 

do que vem a ser conhecimento matemático é anterior à reflexão sobre a prática pedagógica e 

apontar que “uma possível forma de qualificar os professores em exercício, é através de 

programas promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades.” 

(ROSÁRIO, 2010, p. 94). Descreve a criação de ambientes investigativos em sala de aula 

(SKOVSMOSE, 2000) e o uso das tecnologias no ensino de matemática (BORBA; 

PENTEADO, 2001) como uma forma de proporcionar aos participantes do curso um espaço 

em que tenha a oportunidade de desenvolver sua autonomia como sujeito e como professor e 

ressalta que o objetivo principal do curso é  

 

[...] promover a qualificação/aperfeiçoamento dos professores de Matemática do 

Ensino Médio, em exercício, no Timor-Leste, é que propomos o curso, a partir da 

vivência de situações didático-pedagógicas que abordem e propiciem um 

aprofundamento nos conteúdos matemáticos, pertinentes ao seu nível, e como uma 

produção histórico-cultural da Humanidade. (ROSÁRIO, 2010, p. 96). 
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O trabalho de Santos (2009) trata-se de uma dissertação com abordagem qualitativa e 

natureza empírica ou de campo definindo-se como um estudo de caso sobre o curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Sob a forma de um memorial o autor apresenta dois motivos 

pessoais, que o incomodavam, relacionados à sua prática e que o levou a elaborar o problema: 

Como se dão os processos de ensino-aprendizagem no curso de matemática da UFG?  Como a 

Licenciatura e o Bacharelado compartilham um espaço comum com interesses distintos? E 

após discussões e estudos realizados no programa de mestrado formulou a questão de 

pesquisa em que buscou saber “Como se manifestam as influências dos formadores no 

discurso dos licenciados em matemática e na prática profissional destes, segundo a visão de 

seus alunos?”.  

O investigador faz uma reflexão sobre as políticas públicas para a formação de 

professores no Brasil, que estão inseridas no modelo neoliberal de economia. Para isso utiliza 

dois documentos oficiais que normatizam a formação de professores: a LDB e as Diretrizes 

curriculares para formação de professores. Verifica que no Brasil ainda há muitos professores 

que não possuem formação ou que possuem, mas não na área de atuação trabalhando na 

educação básica. Conclui que “as políticas públicas voltadas para a formação de professores 

necessitam de um diálogo permanente entre governo e universidade. O governo fomentando 

os cursos de licenciatura e as condições de trabalho dos professores; as universidades 

promovendo um debate significativo, assumindo seu importante papel de formar professores 

com qualidade, capazes de promover um ensino mais significativo para seus alunos da 

educação básica.” (SANTOS, 2009, p. 37-38) e que há uma falta de entendimento da parte 

dos professores formadores a respeito do que o legislador propôs, fazendo com o que alguns 

pontos propostos nas diretrizes não sejam executados ou apenas existam na matriz curricular 

do curso.  

Com um olhar mais geral o investigador utiliza como principal referencial teórico 

Rosa (2003) para tratar da educação nacional. Da literatura internacional: Marcelo García 

(1999), Shulman (1986), Tardif (2002) e Zaichner (1993). Da literatura brasileira específica 

da Educação Matemática da linha crítica: Garnica (2006) e Lins (2005). Da literatura 

internacional da Educação Matemática: Ponte (1992), Skovsmose (2007) e Sztajn (2002). Ao 

se referir ao curso de Licenciatura da UFG utiliza como principais referenciais Santos (1999) 

e Silva (2003). 

Utiliza Linard (2006) para tratar da formação de professores num contexto geral, 

fazendo um histórico da licenciatura e caracterizando a Licenciatura em Matemática da UFG 
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nesse quadro. Observa que “um problema que persiste nos cursos de licenciatura em 

matemática: ainda não se leva em consideração os pontos de partida nem as necessidades dos 

alunos (PIRES, 2000), isto é, os cursos de matemática ainda não estão preparados para 

receberem seus alunos e desenvolver a formação destes, tomando como referência seus 

saberes e necessidades formativas” (SANTOS, 2009, p. 49).  

Como a investigação gira em torno da formação do professor de matemática o 

investigador se preocupa em falar a respeito de seus saberes e para isso se fundamenta em 

Shulman (1986) e Marcelo García (1999) que amplia as ideias abordadas por Shulman. 

Contribuindo com a discussão o autor apresenta o “pluralismo do saber profissional” de 

Tardif (2002) e ainda apoiado em Fiorentini et al. (2002) mostra que ainda existe uma 

dicotomia na formação de professores de matemática no que diz respeito ao conhecimento do 

conteúdo especifico (matemática) e o conhecimento pedagógico do conteúdo, segundo o autor 

não há uma articulação entre esses dois tipos de conhecimento principalmente porque as 

disciplinas destinadas à formação do conhecimento do conteúdo especifico são ministradas 

por matemáticos, que acreditam, em geral, que os futures professores devem ser formados 

numa perspectiva tecnicista e conteudista. 

A pesquisa foi realizada com cinco, cinco professores formadores do curso de 

licenciatura em matemática da UFG; cinco professores licenciados do mesmo curso e cinco 

alunos da educação básica, sendo um aluno de cada professor egresso. Para responder à 

questão o autor realizou entrevistas semiestruturadas acompanhadas por vídeo ou áudio-

gravação com os formadores, os professores e seus alunos. Segundo o autor “quando nos 

propomos a fazer uma pesquisa de caráter científico, a principal intenção que temos é a de 

promover uma discussão e uma reflexão sobre o objeto que queremos estudar, um tema que 

desejamos compreender e interpretar.” (SANTOS, 2009, p. 72), o autor ainda justifica que a 

escolha do estudo de caso se deu por este permitir um estudo detalhado e aprofundado de um 

determinado fenômeno, em suas palavras “o estudo de caso permite compreender com mais 

clareza um grupo específico, que neste estudo são os formadores e egressos do IME-UFG, 

analisar a construção e evolução do curso de licenciatura em matemática ao longo das últimas 

décadas, nas suas reformas curriculares.” (SANTOS, 2009, p. 74-75).  

Para verificar as influências presente no discurso dos professores o investigador 

escolheu os professores formadores de acordo com as entrevistas realizadas com os 

professores, poderíamos indagar se apenas a entrevista é capaz de oferecer ao investigador 

subsídios para o estudo detalhado e aprofundado do que quer investigar, porém se voltarmos a 

questão investigativa: “Como se manifestam as influências dos formadores no discurso dos 
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licenciados em matemática e na prática profissional destes, segundo a visão de seus alunos?” 

concluímos, então, que a entrevista, assim como afirmou o autor pode possibilitar “um leque 

significativo de argumentações para apresentarmos e discutirmos os dados de acordo com as 

categorias emergentes, promovendo uma interação entre o objeto de estudo, entrevistado e 

pesquisador.” (SANTOS, 2009, p. 75), pois segundo ele “a entrevista semiaberta ou 

semiestruturada possibilita ao entrevistado uma flexibilidade de fala e liberdade para refletir e 

expressar-se sobre o tema em discussão” (SANTOS, 2009, p. 75)     

Após as entrevistas o autor estabeleceu as categorias de análise que emergiram dos 

dados coletados de acordo com as entrevistas realizadas com os quinze sujeitos que 

participaram da pesquisa. Em seguida, fundamentado em uma síntese das tendências sobre 

formação de professores, analisou as categorias, atribuindo-lhes significados teóricos, com o 

intuito de apreender as influências que os formadores exercem sobre os egressos do curso de 

licenciatura em matemática do IME/UFG, ressaltando mais uma vez a relação existente entre 

o problema de pesquisa e a referencial teórico adotado.  

As principais conclusões do autor foram que a matemática acadêmica deve alicerçar o 

futuro professor de matemática, possibilitando que o ensino desta, na educação básica, esteja 

voltado para uma perspectiva que vá além de regras e algoritmos de resolução de equações e 

aplicação de fórmulas; que o fato de o professor transferir para os alunos a responsabilidade 

de aprendizagem o deixa em uma situação cômoda acrescentando que a aprendizagem deve 

ser um processo compartilhado entre aluno e professor; a formação acadêmica, promovida 

pelos formadores é uma perspectiva de formação ainda muito presente no discurso e nas ações 

dos professores; a formação pedagógica se fez presente com mais  intensidade e com maior 

amplitude nos discursos, tanto dos formadores, professores e alunos; o caráter humanístico na 

formação de professores é importante pois quando um formador leva em consideração estes 

aspectos para as suas aulas e  fora dela, no tratamento com os alunos, naturalmente estes irão 

desenvolver com mais compreensão e satisfação a aprendizagem da matéria ensinada; 

acrescenta que as disciplinas matemáticas dos cursos de licenciatura devam fazer uma  

interface com a prática profissional dos futuros egressos. 

Em uma dissertação de cunho qualitativo e natureza empírica ou de campo Souza 

(2010) faz um estudo de caso de um grupo de licenciandos em matemática, buscando entender 

de que modo os documentários podem assumir o papel de motivar e desafiar os educandos 

num curso pautado em uma perspectiva da Etnomatemática na formação inicial de professores 

de matemática. O documentário surgiu como uma possibilidade, pois o autor possuía uma 
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experiência, oriunda da graduação, relacionada ao ensino de matemática utilizando recursos 

audiovisuais. 

O contexto de sua pesquisa foi a disciplina optativa oferecida pelo Instituto de 

Matemática e Estatística intitulada “Etnomatemática e Documentários em meio à formação do 

professor de matemática”, desenvolvida no primeiro semestre de 2009.  

A justificativa para a disciplina se deu pelo fato de que o Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás corroborando com o 

Conselho Nacional de Educação objetiva uma formação de professores capazes de lidar com a 

diversidade cultural, social e profissional, o que para o investigador significa que “uma 

formação para este fim remete ao reconhecimento da diversidade econômica, social e cultural 

presente no Brasil. E o trato da diversidade revela a necessidade de reconhecermos os 

diferentes saberes e fazeres presentes nessa diversidade.” (SOUZA, 2010, p. 18). Sendo 

assim, o pesquisador quis verificar se essas dimensões eram mesmo trabalhadas no curso de 

formação de professores de matemática da UFG, pois reconhece  

 

[...] os princípios da Etnomatemática como pressupostos básicos para uma formação 

docente que anseia por uma postura educacional mais criativa, crítica, humana, 

menos impositiva e, principalmente, voltada para o reconhecimento das 

especificidades da realidade sociocultural do educando (D'AMBROSIO, 2005; 

DOMITE, 2004; RIBEIRO et al., 2004; RIBEIRO, 2006). (SOUZA, 2010, p. 18). 

 

Para tanto, realizou um questionário exploratório com os futuros professores para 

verificar se eles têm presenciado discussões relacionadas à diversidade cultural durante o 

curso de formação. Segundo o autor a maioria dos entrevistados, 77,26%, relataram que não 

tiveram ou que não se lembram de discussões relacionadas ao assunto e os que relatam terem 

vivenciado tais discussões, pontuam que essas não se deram em disciplinas nos cursos e sim 

em palestras ou fóruns promovidos pela universidade.  

Nesse mesmo questionário o investigador buscou saber outro aspecto abordado pelo 

Conselho Nacional de Educação que se trata da necessidade da formação de professores para 

atender o preparo para atividades de enriquecimento cultural. O resultado revelou que a 

maioria dos licenciandos não teve ou não se lembram de atividades dessa natureza e os que as 

obtiveram afirmaram que essas atividades ocorreram nas disciplinas específicas da área de 

Educação e/ou Educação Matemática e em alguns eventos promovidos pela universidade. 

Sendo assim, ficou clara para o pesquisador a necessidade de um curso pautado em diretrizes 

da Etnomatemática o que oportunizou a inserção dos documentários para melhor responder 
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sua questão inicial que era: “de que modo o uso de Documentários pode favorecer a 

transposição didática acerca do Programa Etnomatemática?” (SOUZA, 2010, p. 15) 

Como o problema da pesquisa estava relacionado ao uso de documentários na 

formação inicial e em uma perspectiva da Etnomatemática, o autor fez a delimitação 

progressiva do foco de estudo, mostrando a necessidade de delimitar o tema de pesquisa 

durante todo o processo, para isso formulou questões analíticas como por exemplo: “quais são 

os aspectos funcionais do documentário no curso de Etnomatemática?” (SOUZA, 2010, p. 

16). No intuito de responder à sua questão investigativa o autor fez o aprofundamento da 

revisão de literatura, pois considera que durante todo processo investigativo se tornam 

importantes o ir e vir aos referenciais teóricos, fato este que ajudou na análise dos dados. 

Dessa maneira o investigador, colocou alguns aspectos históricos a respeito da 

Etnomatemática utilizando D’Ambrósio (2000, 2004, 2005), Ferreira (1997), Knijnik (2004), 

Ribeiro (2006), Santos (2007) e Vergani (2007) para mostrar a evolução que o termo sofreu e 

de que forma pode ser considerada como um programa. 

Em seguida, relacionou o Programa Etnomatemática à formação de professores de 

matemática, utilizando para isso Domite (2004), D’Ambrósio (2005) que deixa claro que tal 

programa não quer a negação da matemática acadêmica e sim aprimorar os conhecimentos 

matemáticos de forma a incorporar valores da humanidade e Monteiro e Júnior (2001) para 

falar da importância da educação informal. O autor conclui que para se ter uma formação de 

professores de matemática numa perspectiva do Programa Etnomatemática “um passo 

essencial é liberar-se do padrão eurocêntrico e procurar entender, dentro do próprio contexto 

sociocultural do indivíduo, seus processos de pensamento e seus modos de explicar, de 

entender e de se desempenhar na sua realidade.” (SOUZA, 2010, p. 40-41) 

Na busca de uma compreensão sobre documentários, evidenciou alguns aspectos 

históricos em que estes surgiram e, posteriormente, apresentou algumas discussões 

contemporâneas sobre o entendimento do que vêm a ser documentários. Para tanto utilizou 

Nichols (2005), Penafria (2001), Piedade (2007) e Ramos (2001). Ao relacionar o 

documentário ao processo educacional voltou a mencionar Nichols (2005) e Piedade (2007) 

acrescido das ideias de Freire (1993) a respeito do diálogo entre educador e educando, 

concluindo que “os documentários podem estimular o espectador no desenvolvimento de 

atividades intelectuais, como: reconhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e 

julgamento do contexto/tema abordado, possibilitando-lhe “viajar” pelo imaginário.” 

(SOUZA, 2010, p. 50), dessa forma pode ser utilizado na formação de professores, para  
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[...] estimular a capacidade de ouvir, discutir, escrever, interpretar significados, 

pensar de forma criativa e crítica. Desse modo, possibilitar-se-á um exercício de 

aproximação com a realidade vivenciada, levando o licenciando à imersão nessa 

realidade e, posteriormente, uma nova compreensão. Assim sendo, observamos 

correspondências com a perspectiva de formação de um professor reflexivo. 

(SOUZA, 2010, p. 50-51). 

 

Corroborando com os referenciais da Etnomatemática, o investigador trouxe para a 

formação um foco na reflexão, para isso utilizou Contreras (2002) e Gárcia (1997) como 

principais teóricos. 

Como se tratava de um estudo de caso o pesquisador, utilizou de entrevistas, 

questionários e observação participante acompanhada de gravações em vídeo das aulas do 

referido curso para avaliar ideias junto com os sujeitos da pesquisa e lhe dar credibilidade. 

Usou de maneira extensiva comentários, observações e especulações ao longo da coleta de 

dados, para ajudar a compreender todo o processo de coleta de dados no campo investigativo 

e obteve como respostas para sua indagação Souza (2010) obteve as seguintes conclusões: a 

produção de documentários proporcionou ao futuro professor de matemática o contato com 

outros contextos socioculturais; este fato constitui importante componente na formação do 

professor de matemática; o licenciando em sua produção de documentários se depara com um 

conhecimento que, no seu olhar poderia chamar de Matemática, e até chama de “matemática 

sem algoritmos”, fazendo relações do conhecimento do pedreiro com a matemática 

acadêmica, tentando usar a matemática acadêmica para entender os saberes e fazeres do 

pedreiro. A maioria dos licenciandos demonstrou estar presenciando uma experiência 

“diferente” em sua formação; a produção do vídeo, além de ser um instrumento para produzir 

e socializar conhecimento, é uma iniciativa que pode aproximar a instituição escola de sua 

própria comunidade, contexto e realidade sociocultural por meio da ação de seus educandos e 

educadores. A produção de vídeo pode também contribuir para o papel das escolas como 

centros de difusão social e cultural para os moradores de seu entorno, bairro, comunidade; os 

futuros professores de matemática denunciam em suas falas valores que podem emergir com 

tal experiência, no sentido de conhecer, dialogar e compreender o outro; um meio para 

motivar e desafiar os futuros professores de matemática num curso sobre temas que  abarcam 

o Programa Etnomatemática e o documentário, pois assim como no programa 

Etnomatemática o documentário busca realizar releituras do mundo. 

Varela (2011) em sua dissertação de abordagem metodológica qualitativa, não 

explicita a natureza de seu trabalho, nem o tipo de trabalho quanto aos procedimentos 

adotados. Procura entender pautado em experiências pessoais e profissionais vividas, como 
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cidadão do Timor Leste, e concepções de professores de matemática timorenses, quais 

paradigmas, diretrizes e possíveis intervenções devem ser levados em conta para construir 

uma proposta contextualizada, dialógica e reflexivo-crítica relativa tanto à formação inicial 

quanto continuada de professores de matemática no Timor Leste.  

O autor começa justificando a necessidade da pesquisa, para isso apresenta a 

concepção de educação que compartilha dos ideais de Freire (1996) e D’Ambrósio (2000):  

 

Justificamos ainda a realização desta investigação por conhecermos os cenários da 

nossa experiência de educação formal, os quais têm sido marcados por uma postura 

docente que tem por horizonte primordial de formação os paradigmas tradicionais 

vivenciados desde os momentos de dominação. As aulas tradicionais aplicadas pela 

grande maioria dos professores já não satisfazem às demandas da atualidade, não 

desenvolvendo, assim, a consciência crítica dos alunos. Logo, é preciso construir 

novos processos formativos de professores, buscando metodologias diferenciadas a 

fim de ressignificar a ação pedagógica em prol de atender às necessidades atuais.  

(VARELA, 2011, p. 58-59). 

 

Outro aspecto abordado pelo investigador é que  

 

[...] o currículo do ensino básico da Indonésia (1975) define que o objetivo da 

matemática do primeiro ano do ensino básico é exigir do aluno as compreensões e 

conhecimentos matemáticos para que saiba utilizá-los tanto na vida prática quanto 

em um nível mais alto do processo ensino-aprendizagem. Esse objetivo, que 

julgamos fazer sentido, não tem sido alcançado nas escolas timorenses, o que mostra 

a necessidade investigativa em torno da formação de professores de matemática 

naquela realidade. (VARELA, 2011, p. 61). 

 

Dessa maneira, o pesquisador busca na etnomatemática, na teoria dialógico-libertadora 

de Freire e na Educação Matemática crítica subsídios para propor uma formação que supere a 

já existente no Timor Leste. Sendo assim, primeiramente abordou as diferentes concepções 

educacionais acerca de ensino e aprendizagem, tendo por objetivo alcançar de modo 

contextualizado a teoria dialógico-libertadora de Freire. Para isso, apresenta e critica duas 

perspectivas que se distanciam do ensino contextualizado que acredita: comportamentalista e 

cognitivista. Por fim mostra uma perspectiva que mantém grande proximidade com postura 

educacional que defende enquanto professor e pesquisador (FREIRE, 1993, 1996, 2000; 

SKOVSMOSE, 2001, 2008; VIGOTSKI,1993).  

Em um segundo momento, evidenciou a etnomatemática, em sua dimensão 

educacional, como um campo de pesquisa que muito tem a contribuir para a realidade vivida 

no Timor-Leste acerca do ensino e da aprendizagem da matemática. Contou com as 

contribuições de Borba (2004) e conclui que  



179 

 

Os estudos de várias correntes teóricas, entre eles o construtivismo, o 

sociointeracionismo, a pedagogia dialógico-libertadora, a etnomatemática e a 

educação matemática crítica, respectivamente com os seus mentores Piaget, 

Vygotsky, Freire, D’Ambrosio e Skovsmose, são alertas suficientes para se 

visualizar não só a possibilidade, mas a necessidade de uma maior dinamicidade 

pedagógica a fim de transformar a qualidade do ensino de matemática em prol de 

uma formação cidadã. (VARELA, 2011, p. 97). 

 

Por fim, teceu reflexões advindas da Educação Matemática Crítica, tratada por 

Skovsmose (2008), para evidenciar novos paradigmas para a formação de professores de 

matemática na realidade timorense. 

Em seguida, embasado em Horta (1998) apresentou um breve histórico educacional 

timorense considerando os períodos de dominação estrangeira, concluindo que “no Timor 

Leste o sistema educativo implantado pelos dominadores sempre buscou favorecer seus 

interesses políticos, econômicos, socioculturais e religiosos” (VARELA, 2011, p. 115). 

Apresentou como é dividia a educação escolar e como se dá a formação de professores no 

Timor Leste pontuando que 

 

[...] as atitudes educacionais timorenses necessitam ter atenção continuada sobre os 

efeitos advindos dos discursos e ações globalizadores. Isso exige que as tomadas de 

decisão no país não sejam feitas de forma ingênua, sem relacionar os fatos sociais 

com o percurso da vida política, econômica e, entre outros, religiosa do país. A 

valorização da realidade local é fator primordial em meio às relações internacionais 

vivenciadas pelo Timor. Os programas de formação de professores não podem 

esquivar deste debate. Se assim fazem, alimentam um ciclo vicioso que tende a 

desvalorizar os problemas centrais presentes no país. (VARELA, 2011, p. 122). 

 

Como o trabalho fala da formação de professores de matemática, o autor ainda dentro 

do contexto da formação de professores colocou a formação do professor de matemática em 

que “a perspectiva primordialmente trabalhada é a tradicional, onde surge com força o 

paradigma de exercício” (VARELA, 2011, p. 130), concluindo que “os conhecimentos e 

comportamentos de caráter matemático ganhariam em força e significado se aplicados na 

sociedade de forma não só lógica, mas principalmente crítica e transformadora.” (VARELA, 

2011, p. 133) 

Para conseguir responder ao questionamento o trabalho foi realizado junto a um 

conjunto de professores e formadores de matemática timorenses que responderam a um 

questionário. O autor fez uma leitura atenta e profunda de cada uma das respostas do 

questionário, procurando observar semelhanças e diferenças de concepção diante dos 

diferentes focos de cada questão. Separou as respostas em categorias três categorias: O 

interesse e a formação dos professores acerca dos conhecimentos matemáticos; As 
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concepções e visões políticas dos professores no âmbito das relações existentes entre 

formação de professores de matemática e gestão educacional pública e Os procedimentos 

metodológicos utilizados pelos professores. É importante ressaltar que algumas questões do 

questionário tratavam do ensino de frações e que durante a análise o autor optou em não 

particularizar o conteúdo centrando em uma abordagem mais ampla das metodologias 

utilizadas pelos professores.  

Ao fim da pesquisa pôde identificar paradigmas dominantes presentes nas concepções 

de professores de matemática do Timor Leste que têm prejudicado os alunos no 

desenvolvimento de competências de compreensão dos conceitos de matemática, bem como 

de suas consciências críticas; defender uma formação de professores de matemática voltada à 

valorização dos aspectos sociais, culturais, históricos e políticos do país; defender também a 

reformulação do currículo de ciências da natureza e matemática para educação básica; 

partindo da experiência profissional do autor e das concepções apresentadas pelos 

professores, pode verificar que no contexto timorense, as visões educacionais ainda 

permanecem tendenciosamente próximas às visões indonésias; na dimensão da prática 

docente a matemática grande parte das vezes não é visualizada como uma atividade humana 

sendo sua essência atrelada a conceitos particulares e à sua aplicabilidade ou utilidade. Não se 

busca compreender os processos de pensamento e construção de conhecimento que são 

comumente enfatizados nas atuais pesquisas no campo da educação matemática. 

 

Trabalhos com foco de análise em atuação, pensamento ou saberes do formador de 

professor que ensina Matemática 

 

Considerando esse foco de análise analisamos dois trabalhos, a saber: Dias (2012) e 

Magalhães (2010).  

Com uma abordagem qualitativa Dias (2012) realiza sua dissertação de natureza 

empírica ou de campo no curso de Matemática da PUC/GO, tendo como sujeito de pesquisa 

os professores das disciplinas de “Educação, Comunicação e Mídia” e as “Novas Tecnologias 

no Ensino de Matemática”. Para chegar à questão investigativa do trabalho, que foi “Quais 

são as formas de uso das TIC por formadores de professores?”, a autora faz um memorial 

destacando sua formação inicial em Pedagogia e sua atuação em cursos de Pedagogia e outras 

licenciaturas o que permitiu perceber que os professores e os alunos tinham dificuldades de 

ordem prática e teórica no que diz respeito às aplicações das TIC à educação. Os alunos saiam 

do curso de formação sem possuir experiência de aprendizagem com as tecnologias, pois não 
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eram utilizadas nem como recurso didático-metodológico e nem como objeto de estudo. A 

problemática do trabalho surgiu quando a autora percebeu que os cursos de formação no 

Brasil possuem um modelo de formação técnica e aligeirada. A problemática voltou-se para a 

busca de compreensão das práticas docentes mediadas pelas tecnologias o que fez com que 

percebesse a importância de analisar as concepções que fundamentavam aqueles modelos de 

uso configurando dessa maneira a questão de investigação.  

Para construir seu referencial teórico a pesquisadora utilizou Barreto (2002), Gatti 

(2008, 2010), Libâneo (1985), Mendonça (2000), Saviani (2006, 2009), Tanuri (2000), para 

abordar os modelos de formação de professores propostos pelos programas oficiais a partir de 

1930, indicando que estes estavam voltados a interesses mercadológicos e para uma política 

neoliberal e sua conclusão foi que  

 

[...] o modelo de formação de professores desse período baseou-se numa proposta de 

divisão curricular tendo como núcleo básico as disciplinas específicas. As 

disciplinas que abordavam os conteúdos específicos apareciam em primeiro lugar, 

sendo mais valorizadas pelo currículo. Ao final da formação, os futuros professores 

recebiam os conteúdos relacionados à formação pedagógica. Essa organização 

curricular foi denominada de “esquema 3+1” - teoria e depois prática -, compondo 

uma forma de organização fragmentada, que fazia a divisão entre formação 

específica e formação pedagógica. (DIAS, 2012, p. 22-23). 

 

Apresentou a formação docente numa sociedade capitalista e a relação desta com a 

economia e as políticas em desenvolvimento (BERTRAND, 1994; LIBÂNEO, 1985; 

PEREIRA, 1999; SAVIANI, 2010). Fez uma análise do modelo da racionalidade técnica, que 

desde 1930 é predominante nos cursos de Licenciatura (FREITAS, 2002; PEREIRA, 1999; 

TARDIF, 2002), e que na área de Ciências, em especial nos cursos de Matemática a formação 

de professores, também é baseada numa concepção técnica (ROSA; SCHNETZLER, 2003), 

em atendimento às demandas do mercado. Apresentou uma discussão sobre os saberes 

necessários à docência fundamentada por Nunes (2001), Pimenta (2007), Schulman (1989), 

Tardif (2000, 2007) pontuando que  

 

[...] propostas de mudanças na educação devem ser baseadas na formação 

dos sujeitos que praticam a formação de outros sujeitos, de modo que se 

fomente a verdadeira transformação da sociedade. Daí a importância de 

promover uma formação baseada na investigação para produção de novos 

conhecimentos para a prática docente. (DIAS, 2012, p. 37). 

 

E concluindo que “na verdade, os atuais programas de formação de professores no 

Brasil são baseados na concepção do professor prático, para o qual as competências são 
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colocadas no primeiro plano. Os conteúdos e saberes pedagógicos ficam em segundo plano.” 

(DIAS, 2012, p. 38) 

A autora fez breves considerações sobre o papel reconfigurador das TIC na sociedade 

contemporânea (CASTELLS, 1999), para em seguida discutir as relações entre as tecnologias 

e a educação, segundo concepções predominantes como a instrumental, a determinista e a 

sociotécnica (BRUNNER, 2004; FEENBERG, 2003; PEIXOTO, 2009; SANCHO, 2006). 

Tratou as políticas públicas para o uso das TIC na formação de professores a partir de 

considerações sobre o papel seu papel, que tem maior destaque na formação continuada 

(TEDESCO, 2004) e na Educação à Distância (BARRETO, 2009), finalizou relacionando as 

TIC aos os saberes docentes (CASTELLS, 1999; TOSCHI, 2002) destacando a importância 

das TIC na formação de professores de matemática (BORBA; PENTEADO, 2001; LUIZ; 

MACHADO, 2009), concluindo que  

 

Portanto, ao analisar as TIC na formação do professor e, em particular do professor 

de matemática, fica claro que não basta propor o recurso de forma instrumental, ou 

seja, apenas a ensinar o professor a usá-la. Deve-se propor uma formação docente 

voltada à concepção crítica dos instrumentos, o que possibilita ao professor o 

manejo das competências para analisar o recurso e para refletir seu uso na prática 

docente de uma sociedade e de uma cultura. É preciso permitir que as TIC sejam um 

recurso para a produção de conhecimentos de todos envolvidos no processo em que 

ela se insere. (DIAS, 2012, p. 63). 

 

Para responder à questão a autora usou como instrumentos de produção de dados: 

observação e registro de aulas juntamente com protocolo ou ficha para coleta de dados, além 

de uma revisão bibliográfica e análise de alguns documentos oficiais do curso pesquisado. No 

momento da análise dos dados a autora leu os documentos na íntegra analisando-os com base 

no Roteiro para Análise dos Documentos e mapeou as formas de uso das TIC utilizadas pelos 

professores nas aulas. As principais conclusões da autora são: quanto ao uso das tecnologias, 

o Curso de Licenciatura em Matemática da PUC Goiás não apresenta uma fundamentação 

teórica clara, oscilando entre uma perspectiva instrumental, que reduz as TIC ao papel de 

meras ferramentas pedagógicas, e uma concepção mais conceitual, que as percebe como 

objetos técnicos e como objetos sociais e culturais. Além disto, não se verifica a preocupação 

bem definida com a relação entre as tecnologias e os papéis socioculturais do professor; no 

que diz respeito ao professor de Matemática, ficou constatada a importância de seu estudo dos 

softwares, a fim de que seja promovido o desenvolvimento da linguagem matemática para 

aplicação em uma prática docente adequada, continuada e de forma contextualizada.  
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Magalhães (2010) em sua dissertação de abordagem qualitativa e natureza empírica ou 

de campo, faz uma pesquisa com professores de Estágio Supervisionado em sete unidades 

universitárias da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e apresentando como principal 

questionamento: A proposta de Estágio Supervisionado dos cursos de licenciatura em 

Matemática da UEG vem provocando uma prática reflexiva nos alunos? De que forma? Quais 

as possibilidades e limites desta proposta? Para chegar aos questionamentos a autora aponta, 

por meio de um memorial, que considerou sua experiência profissional e as dificuldades 

enfrentadas ao trabalhar com a Metodologia do Ensino de Matemática e com o Estágio 

Supervisionado (ES) na UEG, pois os alunos utilizavam uma abordagem tradicional de ensino 

nas aulas de estágio, mesmo ela levando textos que falavam do ensino da Matemática, 

materiais sobre metodologias de ensino, os PCN. Porém, percebeu que os materiais não eram 

selecionados a partir dos problemas enfrentados no estágio e por tanto não levava os alunos a 

analisar e questionar sua prática, então seu problema era “Mas como querer que os alunos 

desenvolvessem uma prática reflexiva, se a metodologia utilizada não conduzia a esse fim?” 

(MAGALHÃES, 2010, p. 17). Dessa maneira, ao participar de um grupo de estudos que fazia 

o estado da arte dos artigos publicados nos periódicos BOLEMA e Zetetiké, que possuem 

conceito “A” atribuído pela CAPES percebeu que existem poucos artigos científicos que 

tratam do estágio nos cursos de licenciatura em Matemática. Sendo assim, começou a ler 

sobre o assunto e percebeu uma valorização da prática com viés reflexivo para a produção do 

saber docente como superação da racionalidade técnica, ainda presente nos cursos de 

formação de professores, além disso, observou que há uma visão equivocada na concepção de 

prática reflexiva e com o problema já estabelecido conseguiu formular as questões 

investigativas.  

Para tanto a investigadora apresentou ideias sobre a reflexão apoiada em Dewey 

(1959) em seguida colocou a reflexão na formação na perspectiva de Schön (2000) que 

posteriormente é na docência escolar (SCHÖN, 1992). A investigadora também explicita a 

perspectiva crítica da reflexão na formação de professores (CONTRERAS, 2002; GIROUX, 

1997; PEREZ, 1999; ZEICHNER, 1993). Discute como o conceito de reflexão é apropriado 

pela formação de professores no Brasil (ALARCÃO, 2010; CONTRERAS, 2002) e por fim, 

aborda as formas (MARCELO, 1997) e os níveis de reflexão (MARCELO, 1997; 

SACRISTÁN, 1999; OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002). 

Colocou a importância da prática na constituição dos saberes docentes (TARDIF, 

2002) em seguida, apresentou a racionalidade técnica (PIRES, SILVA, SANTOS, 2006; 

SCHÖN, 2000; ZEICHNER, 1997) e a racionalidade prática (GÓMES, 1997) para concluir 
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que “a formação do professor tende a fortalecer uma concepção pautada na epistemologia da 

prática” (MAGALHÃES, 2010, p. 47). Considerando o movimento entre ação e reflexão 

estabeleceu a relação teoria e prática no ensino reflexivo (PIMENTA, 1995; ZEICHNER, 

1993), para pôr fim tratar a formação de professores na perspectiva reflexiva utilizando 

Alarcão (1996), Fiorentini et al (1997), Marcelo (1998), Perez (1999), Piconez (1991), 

concluindo que  

 

A formação de professores na perspectiva reflexiva nos leva a repensar o modelo da 

racionalidade técnica, com vistas ao modelo da racionalidade prática na qual há uma 

valorização da prática refletida para a constituição dos saberes docente e supõe uma 

relação dialética entre teoria e prática. Uma formação nessa perspectiva requer 

propostas metodológicas que estimulem o ato de refletir, o que configura uma 

postura diferenciada do professor formador. (MAGALHÃES, 2010, p. 52). 

 

Colocou a importância do estágio supervisionado na formação de professores de 

matemática (CASTRO, FIORENTINI, 2003; FIORENTINI, NACARATO, PINTO, 1999; 

PIMENTA, 1995; SANTOS, 2003; TARDIF, 2002), os fatores que dificultam uma prática 

reflexiva no estágio supervisionado (ANTUNES, 2007; CASTRO, FIORENTINI, 2003; 

COSTA, GONÇALVES, 2004; SANTOS, 2003; PICONEZ, 1991; PIMENTA, 1995) e o 

estágio supervisionado na perspectiva reflexiva (CARR, KEMMIS, 1988; FIORENTINI, 

2004; MARCELO, 1997,1998; PAIVA, 2002; PIMENTA, 1995; PIMENTA, LIMA, 2004), 

destacando estratégias de desenvolvimento da capacidade de reflexão propostas por Alarcão 

(2010). 

Com o objetivo de responder às questões a autora realizou questionário e entrevista 

como forma de produção de dados e também fez análise documental que se ateve à política de 

ES da UEG, às propostas de estágio contempladas nos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Matemática da UEG (PPC), aos Projetos Específicos de ES (PE) e aos Planos de Curso (PC) 

deste componente curricular. A autora realizou uma análise do que estava explicito e implícito 

no material, fazendo uma leitura exaustiva dos registros escritos, evidenciando os elementos 

comuns e divergentes subjacentes aos discursos. Comparou os dados descritos nos 

documentos e discurso do professor de um mesmo curso, depois realizou o cruzamento das 

informações entre todos os cursos investigados na busca de informações implícitas, 

contraditórias ou silenciadas. Como resposta aos questionamentos apontou algumas 

conclusões: o discurso da maioria dos professores em relação à sua prática pedagógica retrata 

uma perspectiva prática de reflexão, na qual os métodos científicos servem de parâmetros 

para a análise da prática; a prática dos professores não aborda uma relação dialética entre 
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teoria e prática de forma que o processo de pesquisa sobre a prática ainda é incipiente; em 

relação ao processo interativo entre o professor de estágio e o professor regente, segundo a 

fala dos professores, pode-se dizer que este ainda é distante, se restringindo apenas à 

participação do professor regente na avaliação do estagiário; o discurso da maioria dos 

professores sujeitos desta investigação, em relação à sua prática pedagógica, valoriza o fazer e 

a reflexão sobre o que foi feito demonstrando tal característica na medida em que formam 

uma postura crítica e ética dos estagiários e propõem atividades voltadas para a intervenção 

na realidade escolar, mas a participação nos contextos sociais que afetam a atuação do 

professor ainda é restrita, assim como ainda é precário o incentivo à participação do estagiário 

na criação do conhecimento pedagógico e na tomada de decisões. 

 

Trabalhos com foco de análise em Cursos/Programas de formação continuada de 

professores que envolvem ensino-aprendizagem de Matemática 

 

Considerando esse foco encontramos dois trabalhos: Faria (2001) e Fernandes (2011). 

Faria (2001) em sua dissertação, com abordagem metodológica quali-quanti apresenta 

como problema a formação continuada e à distância do professor de matemática, em que se 

propôs a analisar a viabilidade de uma proposta de formação continuada do professor de 

matemática pela Internet. Por meio de um memorial a autora destaca três aspectos marcantes 

da vida dela: o primeiro fato se refere à formação inicial quando começou o interesse pela 

carreira de professor e a reflexão de o que vem a ser essa profissão. O segundo se dá quando 

trabalhava em cursos para atualização de professores do interior de Goiás, em que levava 

propostas para o ensino de matemática e observou que muitos professores se sentiam 

motivados em fazer os cursos, porém desistiam rapidamente pela falta de apoio, sentiam-se 

sós, afastados de quem poderia tirar suas dúvidas. E o terceiro é a preocupação com a 

formação do professor para a utilização das tecnologias no ambiente educacional. A junção 

desses três aspectos aliados a necessidade de analisar a viabilidade de uma proposta de 

formação continuada do professor de matemática pela Internet contribuiu para a elaboração 

das questões investigativas. 

Como principal referencial teórico autora utiliza Belloni (1999) que trata sobre a 

Educação à Distância e as Novas Tecnologias da Comunicação, Lèvy (1999) que discorre 

sobre alguns termos como Ciberespaço, Cibercultura, pesquisa na internet. Realizando um 

histórico do desenvolvimento dessa modalidade de ensino que se relaciona com os modelos 

econômicos vigentes, a autora aponta que “como se vê, a educação não fica à margem do 
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quadro de prevalências de modelos economicistas” (FARIA, 2001, p. 24). Utiliza Barreto 

(1999) para definir o que está considerando como EAD e para mostrar sua evolução 

concluindo que “com essa evolução, percebemos o avanço que as tecnologias proporcionam e 

que impulsionam o desenvolvimento das possibilidades de ensino a distância para o caminho 

da sua efetivação, como meio disseminador da possibilidade de formação.” (FARIA, 2001, p. 

28)  

Para tratar das novas tecnologias e seu papel na mediação da EAD a autora utiliza 

Masetto (2000) ressaltando que as novas tecnologias são importantes no processo de 

autoaprendizagem e interaprendizagem. A formação continuada de professores de matemática 

foi abordada com referências de Moura (1995) que apresentam a formação do professor como 

um processo, que necessita de ser dinâmica e por isso requer uma formação continuada. A 

autora conclui que “a formação do professor representa um fenômeno complexo, o lugar de 

sua formação é múltiplo e a necessidade de sua atuação requer competências e compromisso 

para a sua ação, [...]” (FARIA, 2001, p. 44).  

A autora justifica a necessidade de propor um curso que considere os vários aspectos 

tratados sobre a formação de professores e as NTCIs, em, em suas palavras  

 

[...] os cursos esporádicos e sem conexão com a realidade vivida pelo professor não 

conseguem responder às necessidades desse profissional. É importante que seja feito 

o acompanhamento mais efetivo. É necessário que ele se sinta inserido em um 

ambiente propício para discutir suas dúvidas e trocar as suas experiências e ideias, 

desenvolvendo a capacidade de criar, de agir, de pesquisar soluções para seus 

problemas. Nesse contexto, as NTICs podem auxiliar a prática e a formação do 

professor. (FARIA, 2001, p. 46). 

 

A autora ainda acrescenta que  

 

Esse ambiente [o escolar em que interage com seus pares] de formação pode 

promover ao professor o exercício de condições necessárias para que desenvolva 

uma formação baseada nos princípios do professor reflexivo em se tratando do 

ambiente de sua formação inicial e continuada, por meio da atuação em seu 

ambiente de trabalho, a escola. Entretanto, a proposta de cursos a distância permite 

que a relação entre o professor e seus pares possa ser ampliada, a partir do momento 

em que o professor possa trocar ideias com seus companheiros de escola, também 

com pessoas que se encontram distantes, seja pelas discussões que o grupo possa 

estabelecer ao participar de um curso e até mesmo pelo vínculo que possam criar 

pelas afinidades de pensamentos reveladas durante a realização do curso. (FARIA, 

2001, p. 48). 

 

Como a autora propôs verificar a possibilidade de realizar um curso de formação 

continuada ela escolheu um conteúdo matemático, pois se tratava de professores de 

matemática e justifica sua escolha pelo fato de funções ser “um conteúdo problemático na 



187 

 

escola pelo seu aspecto abstrato” (FARIA, 2001, p. 55), além do fato desse conteúdo ser 

bastante utilizado em trabalhos de aplicação de softwares e instrumentos multimídias, porém 

sem muitas explicações para o professor de como utilizar tais instrumentos. Esse fato, 

segundo a autora, traz angustias aos professores, pois “mesmo sabendo que fazem parte da 

realidade atual, que estão sendo encaminhados a conviver com elas (com o objetivo de 

incorporá-las à sua prática), os professores não estão preparados para lidar com essa 

realidade.” (FARIA, 2001, p. 57). Apoiada nos PCNs a autora pontua que os professores 

necessitam conhecer todos os enfoques dados ao ensino de funções para que possam ser 

capazes de propor um ensino que vai além das relações algébricas propostas de maneira 

descontextualizada e distante de outros conceitos, fazendo com que o aluno possa ser capaz de 

lidar com funções em situações diversas. Para a autora,  

 

A ideia central do curso é a de funções polinomiais, escolhidas porque têm um 

comportamento que permite que os sub-conceitos seguintes sejam trabalhados 

juntamente com a utilização do software Graphamática, que é de domínio público, 

ou seja, pode ser encontrado gratuitamente na Internet. Além disso, esses conceitos 

inauguram o estudo da família das funções no ensino médio, e a tendência, ao se 

ampliar a gama de funções a serem trabalhadas, é que a manipulação dos softwares 

já seja feita de maneira mais natural. 

Três conceitos serão focados nessa abordagem: o de proporcionalidade, o de 

parâmetro e o de movimento, os quais se acham sempre ligados a situações-

problema e a aplicações denotando a dinamicidade do conceito de função e a sua 

aplicabilidade em áreas diversas. Um mesmo modelo pode, por exemplo, representar 

um fenômeno na Física ou ainda na Economia. Ainda a dependência de parâmetros, 

determinam fatores importantes, oferecendo informações fundamentais para a 

interpretação do modelo, tanto abstrato, que é inerente ao conceito matemático, 

quando real, descrevendo a situação a ser analisada. 

 

A pesquisa foi realizada com um grupo de professores das cidades de Goiânia, Rialma 

e Jataí que acessaram o curso elaborado especificamente para a pesquisa, com o intuito de um 

contato direto com a proposta de curso.  

A autora utilizou o questionário como meio de obter informações que respondessem 

aos seus questionamentos e depois classificou as respostas obtidas tabulando os dados das 

questões fechadas, para que fossem discutidos os percentuais levantados e relacionou as 

respostas dadas com as questões referentes ao perfil do professor participante, bem como as 

condições de acesso e receptividade em relação a proposta. Agrupou as respostas em 

categorias: Informações referentes aos professores; Opinião sobre o material elaborado e 

Investigação das perguntas iniciais que geraram a pesquisa. A autora buscou valorizar 

também as variáveis que surgiram além das respostas, que poderiam ser relevantes para 

futuros questionamentos e mesmo para a ampliação da visão de alcance do trabalho proposto. 
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As principais conclusões obtidas pela autora foram: que os problemas que envolvem a 

formação do professor vão muito mais além do que a oferta de materiais; que a proposta de 

materiais oferecida aos professores exige a criação de programas que atendam à necessidade 

desse profissional, valorizando o seu trabalho individual, não apenas colocando-o em uma 

classe e generalizando as suas potencialidades e que cursos pela Internet podem contribuir 

para a formação continuada do professor de Matemática em razão do ambiente interativo que 

propicia, das condições de pesquisa e de comunicação disponíveis nesse meio.  

Em uma dissertação, com abordagem metodológica qualitativa e numa perspectiva da 

operação historiográfica utilizando as narrativas escritas e orais para coleta de dados 

Fernandes (2011) faz um memorial de sua vida acadêmica ressaltando como a prática de seus 

professores a inquietava e como as disciplinas cursadas no Mestrado em Educação de 

Ciências e Matemática fizeram-na caminhar para a questão investigativa: As permanências e 

as rupturas das propostas de formação dos projetos Colmeia e Revivenciando o Colmeia 

evidenciam o surgimento de uma cultura escolar de formação continuada de professores de 

Matemática na UFG? 

Para isso a investigadora abordou a educação matemática como um campo novo de 

pesquisa e situa a formação de professores dentro desse campo (D’AMBROSIO, 1997, 2000; 

FIORENTINI; LORENZATO, 2009; KILPATRICK, 1996; MIGUEL et al, 2004; 

SKOVSMOSE, 2001), colocou também a relação histórica entre teria e prática fundamentada 

em Gomes (2010), Gomes & Brito (2009), Matos (2006), Miguel e Miorim (2008), Nóvoa 

(2005), Valente (2004, 2007, 2010), concluindo que  

 

Cabe, pois, corroborar com esses elementos apresentados pela História da Educação 

Matemática que podem favorecer para a identificação das relações que as propostas 

de formação de professores(as) de Matemática mantêm hoje com as representações 

vivenciadas no passado pelos seus colegas, favorecendo a construção e/ou a 

reconstrução da prática de hoje e a do amanhã desse(a) professor(a) de Matemática. 

(FERNANDES, 2011, p. 70). 

 

A investigadora também trouxe elementos que fundamentavam os vínculos e as 

relações existentes entre os projetos estudados, dentre eles o habitus e o campo (CHARTIER, 

2002; ORTIZ, 1983) que contribuem para a formação de uma cultura escolar de formação 

continuada (JULIA, 2001), pois a autora buscava  

 

[...] compreender a relação existente nas duas propostas, com o intuito de identificar 

as rupturas e as permanências e as transformações ocorridas nestes projetos de 

formação continuada, e se as mesmas evidenciam o surgimento de uma cultura 
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escolar de formação continuada de professores de Matemática na Universidade 

Federal de Goiás. (FERNANDES, 2011, p. 7). 

 

A investigadora finaliza a parte teórica de seu trabalho abordando a formação de 

professores, inicialmente a formação inicial e as falhas encontradas (D’AMBRÓSIO, 1990, 

2000; FREIRE, 1996; GARCIA, 1997; GIROUX, 1997; PINA NEVES, FÁREO, 2010; 

SHULMAN, 2005) e posteriormente a formação continuada de professores de matemática 

(FERREIRA, 2003; FREIRE, 2007). 

Fernandes (2011) utiliza ainda como instrumentos de coleta de dados uma entrevista 

semiestruturada com a coordenadora da proposta do projeto Colmeia, um questionário com o 

coordenador do projeto Revivenciando o Colmeia, diário de campo utilizado nas observações 

nos encontros do projeto Revivenciando o Colmeia (proposta atual) e gravação em vídeo de 

alguns encontros das células. A autora fez o levantamento do acervo dos documentos das duas 

propostas de formação dos projetos Colmeia e Revivenciando o Colmeia, a sua organização 

por datas e por natureza dos materiais encontrados o que possibilitou uma leitura crítica dos 

mesmos. Durante essas ações procurou identificar historicamente elementos que traziam à 

tona a proposta teórica, metodológica e a concepção de formação continuada do(a) 

professor(a) de Matemática desses projetos. Com essas ações emergiram questionamentos que 

orientaram a leitura crítica documental das duas propostas de formação e as observações dos 

encontros vivenciados no projeto Revivenciando o Colmeia. A partir dessas indagações a 

autora buscou compreender como os vários textos, encontrados no decorrer da pesquisa, 

representados nas formas orais e/ou escritos, possivelmente impressos de diferentes formas, 

podem ser diversamente estudados. Fez a análise separada de cada uma dessas propostas de 

formação continuada, considerando a especificidade de cada uma delas e o contexto 

sociocultural em que elas foram desenvolvidas. Buscou por meio das subcategorias – fins, 

característica dos(as) professores(as), conteúdo, métodos, ambiente e normativas – identificar 

alguns elementos que caracterizassem as rupturas e permanências nas duas propostas de 

formação continuada dos projetos Colmeia e Revivenciando o Colmeia. Com base nos 

elementos comuns, observados em cada uma delas, os mesmos foram agrupados em duas 

categorias maiores, denominadas “Cultura escolar de formação continuada e Característica 

motivacional dos(as) professores(as) participantes”. 

Conclui que existem poucas rupturas entre as propostas analisadas. A forma como a 

parceria entre a universidade e escola campo é constituída e a socialização do material 

elaborado nas células pelos(as) professores(as) parceiros(as) para os demais professores da 

rede, são pontos que divergem; há alguns elementos que permaneceram caracterizando uma 
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legitimidade cultural, evidenciando assim, o surgimento de uma cultura escolar de formação 

continuada de professores de Matemática junto à UFG; as permanências encontradas entre os 

dois projetos só poderão trazer contribuições se forem socializados entre os participantes do 

projeto Revivenciando o Colmeia, com a finalidade de contribuir com as ações de formação 

continuada dos(as) professores(as) de Matemática a serem desenvolvidas nas próximas 

células. 

 

Trabalhos como foco de análise em Cursos/Licenciatura/Programas/Projetos de 

formação inicial 

 

Encontramos apenas o trabalho de Silva (2003) com esse foco de análise. Nele a 

autora realiza uma dissertação com abordagem metodológica qualitativa e natureza empírica 

ou de campo designada História oral ou de vida. A autora faz uma problematização teórica 

esclarecendo que nas últimas décadas tem-se encontrado em Goiás várias pesquisas sobre o 

ensino superior porém nenhuma  abordou a história dos cursos superiores em Matemática em 

Goiás, dessa maneira tornou-se relevante para ela fazer a pesquisa sobre a história dos cursos 

superiores de Matemática da Universidade Católica de Goiás (UCG) e da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), mostrando como se deram sua criação, implantação e consolidação 

em mais de quarenta anos de existência.  

O trabalho não possui questão investigativa, contudo a autora buscava compreender a 

criação e consolidação dos cursos de Matemática da UCG e da UFG, por meio do olhar dos 

envolvidos. A investigadora comenta que “para conhecer a história dos cursos que formam 

uma instituição, é muito importante buscar suas características, resgatar sua história na 

sociedade em que se inserem.” (SILVA, 2003, p. 13), dessa forma busca referenciais que lhe 

permitem fazer um estudo da história da criação da universidade (ROSSATO, 1998; SILVA, 

1992), destacando o surgimento do ensino e dos cursos de Matemática, inicialmente no 

mundo (BOYER, 2002; MIORIM, 1998; SILVA, 1992, 1994), em seguida no Brasil 

(CASTRO, 1999; CUNHA, 1986; ROMANELLI, 1985; ROSSATO, 1998; SILVA, 1992) e, 

finalmente, em Goiás (ALVES, 2000; BALDINO, 1991; BRETAS, 1991; DOURADO, 2000; 

MARTINS, 2002).  

Em seguida construiu a história do curso de Matemática da UCG, desde a sua criação 

na então Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da antiga Universidade de Goiás, até os dias 

atuais no Departamento de Matemática e Física da UCG, considerando informações obtidas 
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em entrevistas com alguns professores que foram e/ou são dessa instituição e os referenciais 

Lima (2001) e Martins (2002). 

Por fim traçou a trajetória do curso de Matemática da UFG, criado na Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras da UFG e depois transferido para o Instituto de Matemática e 

Física da UFG, atualmente Instituto de Matemática e Estatística (IME) da UFG, também 

utilizando entrevistas com professores da época da criação do curso, documentos da 

instituição e Loureiro (1999) e Santos (1999). 

Para alcançar seus objetivos utilizou entrevistas semiestruturadas com professores, ex-

professores e idealizadores dos cursos em questão, documentos escritos, como atas, anuários, 

boletins, processos, livros de registros das secretarias, nos arquivos e na biblioteca da UCG e 

história oral que ofereceu suporte na busca de relatos a respeito de fatos ainda não registrados. 

A autora fez as análises dos depoimentos de maneira a confrontá-los esperando completá-los 

com outras informações, pois conforme se conhecia a constituição dos cursos de Matemática 

da UCG e da UFG, novas indagações iam surgindo. As entrevistas, ao lado de outros 

documentos escritos, foram utilizadas para recompor o passado, por meio das experiências 

vividas pelos construtores desses cursos. As principais conclusões obtidas pela autora foram: 

que há nítidas diferenças dos dois cursos, o curso de Matemática da UCG foi idealizado e 

criado para suprir a necessidade de professores graduados em Matemática, ao passo que o da 

UFG nasce inspirado no ITA, para tornar-se um grande centro de ensino e pesquisa; os dois 

cursos passaram por várias reformas curriculares, mais presentes na UCG, ao passo que, na 

UFG, as reformas curriculares não foram tão acentuadas, porém, os embates políticos foram 

muito marcantes; os pontos comuns aos dois cursos são baixa procura nas décadas iniciais, 

alto índice de evasão, supervalorização ao atendimento a outros cursos em detrimento dos 

seus próprios alunos, a preocupação com a valorização da licenciatura, a maioria dos alunos 

estudou em escola pública e tem dificuldade em conciliar estudo e trabalho, a concepção de 

que a Matemática é base para as engenharias o que não difere nos outros cursos do Brasil, o 

que talvez seja uma explicação para os cursos de Matemática terem sido instalados, por 

longos anos, nas faculdades de Engenharia. 

 

Trabalhos que analisam mais de um foco de análise ou que não ficam classificados 

dentro dos focos de análises estabelecidos para este estudo 

 

Apenas o trabalho de Melo (2007) considerou três focos de análise: Saberes e 

competências, Cursos/ Licenciatura/programas/projetos de formação inicial e Formação, 

aprendizagem, desenvolvimento profissional do Professor de que ensina Matemática.  Em 
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uma tese com abordagem metodológica qualitativa a autora pretendeu responder a seguinte 

pergunta: Como é desenvolvida a formação de professores na Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU, na área de Ciências Exatas, nos cursos de licenciatura em Física, 

Matemática e Física? 

A investigadora tomou como referenciais teóricos Charlot (2000), Gauthier (1998), 

Guimarães (2002, 2004), Giroux (1997), Nóvoa (1995), Pimenta (2000), Roldão (2005), 

Tardif (2000, 2002), para discutir as tendências investigativas sobre a Formação de 

Professores e os saberes que configuram a profissão docente. Além disso, apontou a 

transposição didática (CHEVALLARD, 1991) como uma possibilidade de transformar o 

conhecimento científico em conhecimento escolar, porém pontua que o professor somente 

consegue realizar tal transformação se tiver uma formação que lhe capacite para isso, 

concluindo que  

 

Os cursos de formação de professores podem contribuir com este aspecto, 

caso a dimensão pedagógica dos conteúdos passe a ser considerada, uma vez 

que os conteúdos disciplinares, ensinados na academia e considerados como 

os saberes de base na formação de professores, precisam ser transformados. 

Essa transformação deverá ocorrer num processo de recriação que permita 

aos licenciandos desenvolver maneiras de transpor estes conhecimentos 

acadêmicos para a educação básica. No entanto, isso só será possível a partir 

de uma mudança de concepção de formação docente por parte dos 

professores formadores. (MELO, 2007, p. 54). 

 

Apresentou alguns apontamentos, mais específicos sobre a formação de professores de 

Física, Matemática e Química (CARVALHO, GILPÉREZ, 2003; MOREIRA, DAVID, 2005; 

PEREIRA, 2000), porém nos detemos nesse estudo apenas aos referenciais que dizem 

respeito ao professor de matemática. 

Explicitou as concepções de Formação de Professores e as orientações legais do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio 

da trajetória histórica das políticas educacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores (FREITAS, 2002; SILVA, 2004) e evidenciou a contribuição dos 

debates feitos pelas Associações representativas sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Como se tratava da formação de professores na Universidade Federal de Uberlândia, a 

investigadora também apresentou aspectos básicos da trajetória histórica dessa universidade e 

da criação dos cursos de licenciatura (MENDES, 1999; Ribeiro, 1995) e analisou os 

currículos dos cursos de Física, Matemática e Química. 
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Utilizou como instrumento de coleta de dados entrevista semiestruturada 

acompanhada por gravação em vídeo com os coordenadores e professores dos cursos, 

questionário com os alunos concluintes e grupo focal com os alunos selecionados no 

questionário. Os dados coletados nas entrevistas e no Grupo Focal foram analisados segundo 

a técnica de análise de conteúdo, as fontes orais e escritas foram analisadas por meio da 

Análise de Conteúdo temática. Primeiramente a autora fez a pré-análise dos documentos, 

caracterizada por uma “leitura flutuante” em que pode identificar as primeiras hipóteses. Em 

seguida fez a exploração do material buscando estabelecer os temas que foram tomados como 

unidade de registro e agrupados em torno de elementos comuns dos quais se constituíram em 

categorias: Saberes disciplinares, Saberes pedagógicos e Práticas formativas, categorias 

estabelecidas anteriormente e durante a pré-análise, Transposição didática e Identidade 

profissional, estabelecidas no decorrer do processo de interpretação. Os conteúdos foram 

organizados por meio de temas com base no modelo misto de definição das categorias. As 

principais conclusões da autora com relação à matemática foram: uma perceptível disputa 

entre licenciatura e bacharelado; uma razoável identificação com a profissão docente por parte 

dos futuros professores; práticas avaliativas que "naturalizam" a reprovação e ausência de 

diálogo na relação entre professor formador-aluno. 

Um trabalho não ficou classificado dentro dos focos de análises estabelecidos para este 

estudo. Alves (2009) em sua dissertação de abordagem metodológica qualitativa faz uma 

pesquisa bibliográfica, documental de caráter diagnóstico em que analisa dados estatísticos 

fornecidos pelo INEP, relacionados à formação de professores em Instituições de Ensino 

Superior (IES) objetivando realizar uma breve retrospectiva histórica acerca da educação 

brasileira; resgatar um pouco da história do surgimento da LDB/96 no Brasil até a sua 

aprovação pelo congresso nacional; resgatar o processo de elaboração do Plano Nacional de 

Educação aprovado em 2001; destacar aspectos da LDB/96 e do plano Nacional de 

Educação/2001 relacionados com a formação de professores no Brasil e apresentar o conjunto 

de indicadores relacionados com a formação de professores de Ciências e Matemática em 

Goiás.  

Posto isso, o autor apresentou, de forma sucinta, questões relativas à Educação 

Brasileira relacionada à cultura, à demanda e à formação de professores de Ciências e 

Matemática (ROMANELLI, 2001), constatando que  

 

[...] a Formação de Professores de Ciências e Matemática está sendo constantemente 

modificada por diversos fatores, entre outros: a falta de regulamentação clara da 

LDB e os diferentes decretos complementares; mudanças constantes nas Diretrizes 
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Curriculares dos cursos de Licenciatura; as discussões e pesquisas na área de 

Formação de Professores; relações que fazem conexões entre 

educação/mercado/sociedade. Criticar a Educação passa pela crítica aos educadores, 

que se remete a sua formação, que atende a uma demanda de mercado, que é 

‘regulada’ pelo estado e, finalmente alcança o cidadão ‘comum’. (ALVES, 2009, p. 

25-26). 

 

Enfocou a história da formação de professores no Brasil (MENDONÇA, 1994; 

ROMANELLI, 2001), particularmente a formação de professores de Ciências e Matemática 

(MOREIRA, 2007; NARDI, 2007) e apresentou aspectos que contribuíram para a elaboração 

da LDB/96 e do Plano Nacional de Educação aprovado em 2001 (ROMANELLI, 2001; 

SILVA, 2004; SAVIANI, 2001). 

Na tentativa de elucidar questões relativas à formação de professores de Ciências e 

Matemática no Estado de Goiás o autor buscou e analisou arquivos públicos como: Lei nº 

9394 de 1996 (LDB); Plano Nacional de Educação (PNE); Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio, além de dados estatísticos 

catalogados pelo INEP, IBGE, SEEGo e outros como: Dados estatísticos da educação 

superior, por curso de graduação presencial - BRASIL- MEC/ INEP (1991 a 2006); dados 

estatísticos da educação superior, por curso de graduação presencial - CENTRO-OESTE - 

MEC/ INEP (1991 a 2006); sinopses da educação superior – Brasil – MEC/INEP (1991 a 

2006); censos escolares do ensino fundamental e ensino médio (1991 a 2007). 

Como principais conclusões o autor apresenta que a rejeição ao curso de Ciências não 

se elimina ou ameniza apenas com manobras de marketing e/ou propaganda, pois trata-se de 

uma relação entre a realidade circunstancial e a expectativa profissional que cada indivíduo 

possui; a maioria dos professores de Biologia, Física, Matemática e Química contribuem para 

o agravamento de uma crise que afeta a educação, na medida em que têm a sua disciplina 

como um fim em si mesmo; muito em função da não existência nas Licenciaturas de 

professores formadores com habilitação na área de Ensino das Ciências, não se tem 

conseguido uma formação dos professores voltada para o desenvolvimento de competências, 

como é sugerido nas Diretrizes Nacionais e nos PCN’s. Continua-se reforçando o acúmulo de 

conhecimento e a reprodução deste em detrimento de uma formação capaz de ampliar a 

capacidade e o conjunto de habilidades necessárias ao exercício da profissão, conforme 

discutido no dilema anterior. 
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Ensina 

Matemática - 

PEM 

Principais 

Referenciais 
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Relativos ao 

PEM 

Tipo de Pesquisa 

Coleta/produção dados 

Organização do material de 

análise ou Corpus de análise 

Os objetivos estão explícitos no trabalho? 

      Não         Sim 

Transcreva os objetivos, indicando a página. 

 

A questão investigativa está explicita? 

      Não        Sim 

 

Assinale o(s)foco(s) de análise 

      Saberes e competências. 

      Atitudes, crenças e concepções. 

      Identidade e profissionalidade do PEM. 
      Cursos/licenciatura/programas/ 

projetos de formação inicial. 
      Cursos/programas de formação continuada de 

professores que envolvem ensino-aprendizagem de 
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      Características e condições do trabalho docente, 

inclusive saúde ou estresse docente, do PEM. 
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      Qualitativa. 
      Quantitativa. 
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      Etnográfica ou participante. 

       Laboratório ou experimental. 
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       Estudo de caso: 

_________________________________________ 
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concepções, saberes, competência, atitudes, identidade e profissionalidade do professor que ensina matemática; cursos/licenciatura/programas/projetos de formação inicial e 

continuada de professores que ensinam matemática; características e condições do trabalho docente do professor que ensina matemática, saúde ou estresse docente do 

professor que ensina matemática, bem como história de professores que ensinam matemática, performance ou desempenho docente, a formação do formador de professores 

que ensina matemática, representações sociais, abordagem sociocultural etc. 
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ANEXO B – RESUMO DOS TRABALHOS  

 

1. ALVES, Deuel Bernardes. Os professores de Ciências e Matemática em Goiás (1991 a 

2006): demandas e dilemas. 2009. p. 89. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: Juan Bernardino Marques Barrio 

 

Resumo: Esta dissertação resulta de uma pesquisa documental de caráter diagnóstico que 

pretende ampliar a percepção entre as “supostas necessidades de mercado” e a formação de 

professores nos cursos de Biologia, Física, Matemática e Química tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio e que apresenta alguns dos dilemas ligados aos 

professores em Ciências e Matemática no estado de Goiás. Inicia-se com uma discussão que 

relaciona educação, demanda e estrutura; em seguida, faz um retrospecto histórico da 

consolidação da Educação Superior no Brasil e apresenta em paralelo, o processo de 

construção da Lei de Diretrizes e Bases e do Plano Nacional de Educação no período 1991 a 

2006, um importante intervalo marcado pela aprovação da LDB/96, que provavelmente, 

influenciou na expansão do número de IES no país, mas especificamente em Goiás, foco desta 

dissertação, procurou-se buscar dados catalogados pelo INEP, IBGE, SEEGo, e outros, na 

tentativa de elucidar questões referentes à formação de professores de Ciências e Matemática 

no Estado. Finalmente, a partir dos diversos elementos trabalhados, percebeu-se a necessidade 

da explicitação de quatro dilemas: Rejeição, Profissão, Formação e Sobrevivência. O primeiro 

dilema se fundamenta pela negação que a sociedade tem mostrado quanto à procura dos 

cursos das Ciências. Esta recusa pode ter como origem a atuação dos profissionais (2°dilema) 

que s e têm à disposição e que, consequentemente, passaram por uma formação (3°dilema) 

específica. Tal formação tem possibilitado a existência de pessoas que por meio da 

sobrevivência (4°dilema) na profissão, têm se apresentado, em alguns casos, quase que 

unicamente, como referência positiva e/ou negativa para os futuros seguidores desta profissão. 

Palavras-chave: Educação. Professores de Ciências. LDB. Demandas e Dilemas. 

 

2. BELLO, Joaquim do Carmo. A formação de professores de matemática no Timor-Leste à 

luz da Etnomatemática. 2010. p. 205. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

 

Resumo: A presente dissertação tem como objetivo realizar, em geral, reflexões sobre a 

educação escolar praticada em três períodos distintos – colonização portuguesa 1522-1975), 

invasão indonésia (1975-1999) e Timor-Leste independente (2002-atual) – e, em particular, 

sobre a formação dos professores de matemática no Timor-Leste, à luz da perspectiva da 

Etnomatemática. O ponto de vista aqui tomado parte da “escolha” por esse tema que se faz de 

suma importância para dar contribuições por meio da reflexão e oportunizar novas 

perspectivas em meio ao olhar diferenciado sobre as múltiplas questões para a melhoria da 

educação escolar no país. Em particular, à formação de professores de matemática no país do 

sândalo branco que viveu dois períodos de dominação e cujas “heranças” deixadas pelos 

opressores ainda necessitam de esforços para serem superadas. Para tanto, propôs como 

quadro teórico de investigação o campo da Etnomatemática – baseia-se principalmente no 

autor D’Ambrósio – e que na aproximação com a perspectiva de educação freireana veio 

substanciar reflexões pautadas em significativas fontes, documentos e experiências vividas 

pelo pesquisador. No domínio metodológico, o estudo inclui um componente de reflexão 

crítica, teórica e empírica, que necessitou do envolvimento subjetivo do pesquisador na coleta 

dos dados primários e secundários. A pesquisa foi realizada por meio de procedimentos de 

estudo bibliográfico e documental, com inspiração etnográfica e envolveu um diálogo 

autocrítico do pesquisador em virtude da vivência na prática escolar. Remetendo às 
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concepções dos principais autores que fundamentam o solo teórico deste trabalho, discute-se 

como apontamentos, para a formação de professores (matemática) do Timor-Leste, a 

educação para a Paz, para a cidadania e para o mundo. Emerge daí um novo posicionamento 

quanto às “escolhas” acerca dos conhecimentos e currículos para a prática de sala de aula, de 

modo que venham contribuir com abordagens em prol da valorização dos saberes/fazeres 

existentes ao contexto sociocultural timorense. 

Palavras-chave: Timor-Leste. Educação Matemática. Etnomatemática. Formação de 

Professores de Matemática. 

 

3. CUNHA, Maria Francisca da. Desvendando as práticas avaliativas de professores de 

matemática em turmas de 1º ano do ensino médio de Goiânia. 2009. p. 94. Dissertação 

(Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: Wagner 

Wilson Furtado 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo verificar como se desenvolvem as práticas 

avaliativas em Matemática em turmas do primeiro ano do Ensino Médio em sete Colégios de 

Goiânia. Autores como Luckesi, Moretto, Buriasco, Valente, entre outros, serviram de 

referencial teórico para as análises. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de 

questionários a 183 alunos e 7 professores licenciados em Matemática e por meio de 

entrevista semiestruturada apenas aos professores. Os principais pontos, onde houve destaque 

nos questionários e nas entrevistas, serviram de aporte para definir as análises por meio de 

categorias. Tais categorias nos ajudaram a compreender como as práticas avaliativas eram 

desempenhadas pelos professores e como eram vistas pelos seus respectivos alunos. A partir 

das análises realizadas fica claro que em todos os Colégios, como esperávamos, a prova 

dissertativa é o instrumento mais utilizado como forma de avaliação. Porém, destacamos que 

a participação do aluno está cada vez mais sendo considerada na avaliação sob as formas de: 

observação da participação, trabalhos em grupo, fichas de acompanhamento do desempenho 

global, provas em duplas e provas com consulta. Outro ponto fundamental observado é que os 

professores que mais utilizam as formas de acompanhamento de desempenho dos alunos são, 

justamente, os que tinham uma baixa carga horária semanal de regência com carga horária 

exclusiva para se dedicar a essas atividades. 

Palavras-chave: Avaliação. Ensino e Aprendizagem. Educação Matemática. 

 

4. DIAS, Divina Rosângela de Souza Costa. Uso das TIC por professores do curso de 

licenciatura em matemática da PUC Goiás. 2012. p. 128. Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Educação), PUC-GO, Goiânia. Orientador: Joana Peixoto 

 

Resumo: A presente pesquisa tematiza as formas de uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) por professores formadores do curso de Licenciatura em Matemática da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). O objetivo geral proposto é analisar 

os usos das TIC por professores do curso de licenciatura em Matemática da PUC Goiás. A 

amostra foi constituída pelos professores das disciplinas “Educação, Comunicação e Mídia” e 

“Novas Tecnologias no Ensino de Matemática”. Adotou-se a abordagem do tipo qualitativo, 

por meio dos seguintes instrumentos de coleta de dados: análise documental e observação de 

aulas. Para analisar a inserção das TIC na sociedade e na educação foram estudados os 

seguintes teóricos: Castells (1999), Barreto (2002), Peixoto (2009), Sancho (2006), Santos 

(2007), dentre outros. O estudo das propostas oficiais e dos modelos de formação de 

professores foi fundamento nos seguintes autores: Freitas (2002), Gatti (2008, 2010), Libâneo 

(1985, 1998), Mizukami (2002), Pimenta (2007), Saviani (1994, 2006, 2008, 2009, 2010). A 

análise dos dados empíricos foi baseada em dois campos: 1) As relações das TIC com a 
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educação (FEENBERG, 2003; PEIXOTO, 2008); 2) As racionalidades subjacentes às 

concepções de formação de professores (TARDIF, 2000, 2007; TARDIF, LESSARD e 

GAUTHIER, 2001, THERRIEN, 2006). Foi possível compreender que as formas de uso das 

TIC por professores do curso de licenciatura em Matemática da PUC Goiás seguem as 

concepções determinista e instrumental (FEENBERG, 2003; PEIXOTO, 2008, 2009; 

SANCHO, 2006). Observou-se que a inserção das TIC na prática docente está baseada na 

racionalidade “cognitivo instrumental” (HABERMAS apud THERRIEN, 2006) e prioriza os 

saberes disciplinares (TARDIF, 2007) e científicos para o mundo moderno. 

Palavras-chave: Formação de professores. TIC. Saberes docentes. 

 

5. FARIA, Elisabeth Cristina de Faria. Estudo sobre a contribuição de uma proposta de curso 

pela Internet para a formação do professor de Matemática. 2001. p. 126. Dissertação 

(Programa de Pós-graduação em Educação), Faculdade de Educação, UFG, Goiânia. 

Orientador: Itamar José Morais. 

 

Resumo: Este estudo pretende verificar a viabilidade de cursos oferecidos como o objetivo de 

contribuírem para a formação continuada do professor de Matemática com a utilização de 

recursos, que se configuram como possibilidade de efetivação desse processo: a Educação a 

Distância e a Internet. A pesquisa divide-se em três momentos: implementação de um curso 

condizente com a proposta de educação continuada, a investigação sobre o perfil do professor 

e as expectativas em relação à sua participação nesse tio de atividade. Conclui-se que a 

proposta apresentada é viável, porém, há que considerar vários elementos que compõem o 

cenário. No campo de formação de professor, há fatores como a questão de valorização da 

profissão do professor e a criação de espaços apropriados para o trabalho desse profissional. 

Nem todos os professores estão motivados a se envolveram em um curso a distância, mas 

cabe a quem estiver propondo a execução de cursos dessa natureza, sobretudo com as 

possibilidades oferecidas pela Internet, o uso de matérias e de recursos com intenção de 

envolver o professor em seu processo de autoaprendizagem. 

Palavras-chave: Formação de professor de matemática. Educação continuada. Educação a 

distância. Internet. Interação. Mediação pedagógica. 

 

 

6. FARIA, Marlene Aparecida da Silva. Reorientação curricular: avaliação do impacto na 

prática do professor de matemática do ensino fundamental de Goiânia-GO. 2010. p. 164. 

Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: 

Sandramara Matias Chaves. 

 

Resumo: O presente estudo resultou de inquietações que surgiram durante o período de 

discussões/reflexões com professores de Matemática sobre o processo de Reorientação 

Curricular do Estado de Goiás. Este trabalho tem como objetivo compreender como os 

professores de Matemática da cidade de Goiânia entendem e ressignificam suas práticas 

educativas mediante as diretrizes da Reorientação Curricular (RC). A investigação realizada 

deu ênfase a discussões sobre currículo e tendências pedagógicas da Educação Matemática a 

partir da análise histórica do ensino da Matemática ao longo dos anos. A metodologia 

privilegiou a abordagem qualitativa por meio de estudo de caso no qual investigamos onze 

professores de Matemática do 7º ano da Subsecretaria Metropolitana de Educação do Estado 

de Goiás. Para obtenção dos dados, foram utilizadas análises documentais, questionários e 

entrevistas abertas e focalizadas para os professores de Matemática e equipe de técnicos 

pedagógicos do Núcleo de Desenvolvimento Curricular da Secretaria de Estado da Educação, 

fazendo uma leitura criteriosa dos aspectos levantados que possibilitassem esclarecer os 
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questionamentos que deram origem a essa investigação. Foram analisados os documentos: 

PCNs de Matemática de 3º e 4º ciclos e os cadernos 1, 2, 3, 4 e 5 da RC, com ênfase no 

caderno 5 por se tratar das Matrizes Curriculares, em específico, foram analisadas as matrizes 

de Matemática do 7º ano. A fundamentação teórica, apoiada principalmente nas ideias de 

Moreira, Fogaça, Miranda, Canen, Fazenda, Pires e Fioretini, destaca, sobretudo, o 

desenvolvimento do currículo, o multiculturalismo, a interdisciplinaridade e a formação de 

professores. O estudo revelou que os professores não se viram partícipes do processo da RC, 

embora tenham participado de alguns encontros de discussão e formação que tratavam de 

questões relativas à RC, ou ainda, que os professores não incorporaram as orientações 

pedagógicas da RC no seu fazer pedagógico e que a sua prática pedagógica independe da 

mesma. 

Palavras-chave: Currículo. Formação de Professores. Educação Matemática. Multiculturalismo. 

Interdisciplinaridade. Leitura e Produção de Texto. 
 

7. FERNANDES, Regina Alves Costa. COLMEIA: ONTEM E HOJE A construção de uma 

cultura escolar de formação continuada de professores de matemática no contexto da 

Universidade Federal de Goiás. 2011. p. 126. Dissertação (Mestrado em Educação em 

Ciências e Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

 

Resumo: O trabalho tem como tema as propostas de formação continuada do(a) professor(a) 

de Matemática dos projetos Colmeia e Revivenciando o Colmeia de Goiânia, Goiás. Tal 

pesquisa, de natureza histórica, apresenta como objetivos compreender a relação existente nas 

duas propostas, com o intuito de identificar as rupturas e as permanências e as transformações 

ocorridas nestes projetos de formação continuada, e se as mesmas evidenciam o surgimento 

de uma cultura escolar de formação continuada de professores de Matemática na 

Universidade Federal de Goiás. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados estudos 

de Miguel e Miorim, Valente, Certeau e Chartier. Estudos esses que apontam o significado do 

fazer histórico enquanto produção. Considerou também alguns referenciais teóricos de 

diferentes áreas e que abordam temas concernentes à temática pesquisada, como alguns 

conceitos de Bourdieu, Geertz, Chervel, Frago, Julia e Freire. Com base nas reflexões de 

Chené, Meihy, Nóvoa e Finger, Nóvoa e Fiorentini e Lorenzato, buscou-se um planejamento 

fazendo uso do método biográfico. A coleta de dados, obtidos por meio de narrativas escritas 

e orais, foi feita a partir da leitura dos diversos documentos que fazem parte do acervo dos 

projetos Colmeia e Revivenciando o Colmeia; de uma entrevista feita com a coordenadora do 

projeto Colmeia e das observações dos encontros e de um questionário aberto aplicado ao 

coordenador do projeto Revivenciando o Colmeia. A partir dessa pesquisa foi possível 

identificar as rupturas e permanências ocorridas nas propostas de formação dos(as) 

professores(as) de Matemática dos projetos supracitados. Verificou-se com base nas 

permanências evidenciadas, o surgimento de uma cultura escolar de formação continuada de 

professores de Matemática na Universidade Federal de Goiás. 

Palavras-chave: Educação Matemática. História da Educação Matemática. Cultura Escolar 

de Formação Continuada de Professores de Matemática. Projeto Colmeia. Projeto 

Revivenciando o Colmeia. 

 

8. JACINTO, Everton Lacerda. A atividade pedagógica do professor de matemática no 

PROEJA. 2011. p. 223. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), 

UFG, Goiânia. Orientador: Wellington Lima Cedro 

 

Resumo: Esta dissertação discute a relação existente entre as ações pedagógicas do professor 

de Matemática e as necessidades e especificidades de aprendizagem dos alunos jovens e 
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adultos trabalhadores. O ponto de partida consiste em um trabalho de campo realizado no 

IFG, campus de Goiânia, com um professor de Matemática do curso técnico em Serviços de 

Alimentação do PROEJA. Para isso, teve-se como abordagem qualitativa de investigação a 

metodologia de estudo de caso. Os instrumentos adotados na coleta de dados foram 

questionário, entrevistas semiestruturadas, observações diretas, diário de campo e registros 

das aulas em vídeo. Tem-se como fundamentação teórica as principais obras dos estudiosos 

da Psicologia Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade (Vigotski, Leontiev, Davidov e 

outros). O processo de análise dos dados está organizado em três categorias: ―A finalidade 

do trabalho pedagógico, A organização da atividade pedagógica e ―As ações na atividade 

pedagógica‖. A primeira categoria analisa a trajetória profissional do professor enfocando as 

concepções sobre o conhecimento matemático, o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática e o motivo principal de sua atividade pedagógica. A segunda categoria trata da 

forma como este profissional organiza as atividades de ensino, mais especificamente como 

seleciona determinados conteúdos, quais as estratégias utilizadas em sala de aula e o modelo 

de avaliação da aprendizagem dos alunos. Por fim, tomando por base estes elementos, a 

terceira categoria busca analisar em que medida as ações pedagógicas do professor de 

Matemática satisfazem as necessidades e especificidades dos alunos ao estarem no PROEJA. 

Esta categoria também tem como preceito analisar os resultados das atividades de ensino a 

partir das percepções do próprio professor, a fim de compreender o sentido que o mesmo dá à 

sua atividade pedagógica, conceito este entendido como unidade dialética entre a atividade de 

ensino e atividade de aprendizagem. Os resultados indicam como necessidade maior a criação 

de subsídios teóricos e metodológicos capazes de contribuir para possíveis e necessários 

processos de organização de ensino que atendam as condições de aprendizagem dos alunos 

jovens e adultos trabalhadores. 

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. Educação de Jovens e Adultos. PROEJA. 

Professor de Matemática. Atividade Pedagógica. 

 

9. LEMES, Núbia Cristina dos Santos. Evidências da produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de matemática em atividade de 

ensino. 2012. p. 155. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), UFG, 

Goiânia. Orientador: Wellington Lima Cedro. 

 

Resumo: Este trabalho objetivou evidenciar a produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática de 6º ao 9º anos 

das redes públicas de ensino de um município do interior do estado de Goiás. O par lógico-

histórico é reflexo da teoria histórico-cultural, pois a evolução do conceito é produto histórico 

humano. Gera a compreensão dos nexos do conceito, fundamentais a Matemática porque é 

uma metodologia em que as atividades apresentam as etapas de desenvolvimento do 

conhecimento. O curso de formação constituiu para a pesquisadora o experimento didático 

cujos dados revelaram resposta à seguinte pergunta de pesquisa: Quais as evidências da 

produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por 

professores de Matemática em atividade de ensino? No curso, os professores estiveram em 

atividade de ensino, estudaram e desenvolveram ações fundamentadas na teoria histórico-

cultural. No primeiro momento os professores apresentaram ao grupo exercícios de álgebra 

aplicada a seus alunos antes de participarem do curso de formação. Durante o curso, a partir 

dos exercícios que apresentaram no início da formação, os professores elaboraram atividades 

orientadoras de ensino compartilhando-as com o grupo que apresentou sugestões, sendo estas 

incorporadas nas atividades e aplicadas em suas respectivas salas de aula sob 

acompanhamento da pesquisadora. O curso de formação teve duração de cinco meses, 

perfazendo um total de trinta horas distribuídas em sete encontros, filmados com o 



225 

 

consentimento dos participantes. A análise das evidências da produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica pelos professores tomou-se por embasamento 

teórico os autores: Facci (2004), Sousa (2004), Lanner de Moura e Sousa (2004), Moura et. al. 

(2010) e Davidov (1988), o que gerou as unidades de análise denominadas Um novo sentido 

para a organização do ensino e Sentidos do lógico-histórico do conceito nas atividades 

orientadoras de ensino. Tais unidades foram compostas de episódios que revelaram o 

fenômeno pretendido; confirmado nas transcrições feitas das filmagens do curso, nos diários 

da pesquisadora e dos docentes, na entrevista com os professores e atividades orientadoras de 

ensino elaboradas por eles. A formação provocou nos professores a produção de sentidos ao 

aprenderem e ensinarem álgebra numa proposta lógico-histórica. Eles interagiram, 

colaboraram entre si, perceberam a importância da inserção do lógico-histórico em suas 

atividades e sinalizaram dar continuidade à elaboração de atividades orientadoras de ensino, 

pois reconheceram que a proposta é aplicável a qualquer conteúdo matemático e adequada 

para a aprendizagem e o consequente desenvolvimento do aluno. 

Palavras chave: Lógico-histórico. Coletivo. Formação. Aprendizagem. Sentido. 

 

10. MAGALHÃES, Ana Paula de Almeida Saraiva. O estágio supervisionado dos cursos de 

formação de professores de matemática da Universidade Estadual de Goiás: Uma prática 

reflexiva? 2010. p. 232. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), 

UFG, Goiânia. Orientador: Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

 

Resumo: Este trabalho consiste em uma investigação sobre o Estágio Supervisionado dos 

cursos de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O objetivo 

é investigar a prática realizada no Estágio Supervisionado (ES) destes cursos, a fim de 

verificar se este componente curricular tem provocado uma prática reflexiva nos licenciandos 

e em caso afirmativo, verificar de que forma essa reflexividade vem sendo abordada. Tendo 

em vista o objeto da pesquisa, utilizamos o enfoque teórico-metodológico qualitativo. Os 

sujeitos foram 07 professores dos cursos de Matemática da UEG, das unidades universitárias 

de Formosa, Goiás, Iporá, Jussara, Posse, Quirinópolis e UnUCET, que trabalharam com o ES 

em 2008 ou 2009. A fim de estudar a problemática e na busca de informações para responder 

a questão de investigação foram utilizados a análise documental, questionários e entrevistas 

semiestruturadas de caráter reflexivo. Esta análise foi teoricamente fundamentada nas ideias 

de Schön (1997), Zeichner (1993), Nóvoa (1992), Gómez (1997), Pimenta e Ghedin (2002) 

sobre a reflexividade; em Sacristán (1999) e Zeichner & Liston (1987), no tocante aos níveis 

de reflexão. Segundo estes autores, o processo de reflexão é caracterizado em três níveis 

gradativos de complexidade, de forma que o primeiro nível (reflexão técnica) se refere a uma 

reflexibilidade bastante imediata, que tem sua origem na experiência, a qual diz respeito às 

idéias genuínas da docência. O segundo nível (reflexão prática), se situa na interação 

recíproca entre o conhecimento científico e o conhecimento pessoal, de forma que os 

conhecimentos do senso comum são alterados pelas transformações causadas pelas 

incorporações da ciência no mesmo. O terceiro nível (reflexão crítica) supõe pensar na 

epistemologia da ciência da educação, implica a análise ética, social e política da própria 

prática. O estudo em questão evidencia que os documentos dos cursos (PPC, PE e PC) de 

Licenciatura em Matemática da UEG anunciam uma formação que propicie o 

desenvolvimento de um profissional crítico-reflexivo, no entanto, ao fazer a leitura mais 

acurada de todos os componentes destes documentos, verificou-se que evidenciam uma 

formação direcionada para o segundo 9 nível de reflexão. O discurso da maioria dos 

professores sujeitos desta investigação, em relação à sua prática pedagógica, também retrata 

esse nível de reflexão com algumas características da reflexividade crítica. O estudo também 

ressalta que as ações para o desenvolvimento de uma prática reflexiva na formação de 
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professores de Matemática, no contexto investigado ainda são tímidas e isoladas, destacando 

assim, a importância da compreensão do conceito e dos fundamentos da reflexão para 

subsidiar propostas de ES nesta perspectiva. 

Palavras-chave: não apresenta. 

 

11. MELO, Geovana Ferreira. Tornar-se professor: a formação desenvolvida nos cursos de 

Física, Matemática e Química da Universidade Federal de Uberlândia. 2007. p. 229. Tese 

(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, UFG, Goiânia. Orientador: Valter Soares 

Guimarães 

 

Resumo: O presente estudo discute a formação de professores desenvolvida na Universidade 

Federal de Uberlândia, a partir da análise de três cursos da área de ciências exatas: Física, 

Matemática e Química. Os objetivos propostos foram: destacar e analisar as principais 

dificuldades enfrentadas no decorrer do processo formativo dos estudantes; identificar os 

saberes docentes produzidos nos cursos, assimilados e utilizados na prática cotidiana pelos 

licenciandos ao assumirem a docência no período de estágio; compreender se os conteúdos 

específicos, do modo como são trabalhados, possibilitam a transposição didática; identificar 

as práticas formativas predominantes nos cursos que mais contribuem para o desenvolvimento 

da identidade profissional dos licenciandos. Tivemos como referência para análise a produção 

científica da área, o histórico dos cursos e da instituição e a documentação legal. Parte 

significativa dos dados foi obtida junto aos coordenadores e professores dos cursos, por meio 

de entrevista e dos grupos focais realizados com os alunos. A análise aponta principalmente 

para a sólida formação da área específica nos cursos, com ênfase no domínio dos saberes 

disciplinares, no entanto, sem desdobramentos para a atuação na docência, o que evidencia a 

distância entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar. As características do 

curso de formação se projetam em saberes profissionais e ao serem trabalhados, possibilitam 

o desenvolvimento da identidade profissional. O modo de ensinar, os gestos e as relações que 

se estabelecem entre professores formadores e licenciandos têm grande importância no 

aprendizado da profissão, pelo caráter também “ambiental” de como se dá a formação de 

professores. As principais práticas formativas apontadas pelos licenciandos estão relacionadas 

às atividades desenvolvidas coletivamente, num processo de interlocução entre licenciandos e 

professores, dentre elas destacaram: a realização de seminários e discussões em sala de aula, 

os estágios curriculares e a troca de experiências com os colegas, além da atuação competente 

de alguns professores. No entanto, a forma como alguns alunos, principalmente do curso de 

Física, se referem ao exercício da docência explicita uma concepção restrita de prática 

pedagógica: ser bom professor reduz-se a dominar o conteúdo a ser ensinado e manter a 

disciplina na sala de aula. Apesar das mazelas que emergiram do estudo, vários aspectos da 

formação inicial, desenvolvidos na Universidade, contribuem para que ela seja o lócus 

privilegiado para a elaboração de saberes, para o desenvolvimento da identidade profissional, 

formas de atuar e inserção na profissão. Alguns dados apontam nesta direção: capacidade de 

reflexão sobre a educação, a docência, o processo de ensino e aprendizagem demonstrado por 

alguns alunos; o modo como assumem as maneiras próprias de atuar, sem muito apoio nos 

cursos, mas a partir de uma consciência profissional comprometida com a melhoria da 

educação; as disposições dos alunos, principalmente dos cursos de Matemática e Química, 

quanto à identificação com a profissão, apesar dos percalços e do baixo estatuto profissional 

da docência. A pesquisa indicou que a qualidade teórico-científica dos cursos, além da 

disposição de muitos professores formadores para discutir os cursos de licenciatura, são 

fundamentais para a melhoria crescente da formação de professores, no cenário local e 

nacional. 



227 

 

Palavras-chaves: formação de professores. Licenciatura. Saberes docentes. Práticas 

formativas. 

 

12. MOMADE, Saide Issufo. O uso das tecnologias de informação e comunicação pelos 

professores de matemática da Universidade Pedagógica de Moçambique – Delegação de 

Nampula –. 2010. p. 130. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), 

UFG, Goiânia. Orientador: Juan Bernardino Marques Barrio 

 

Resumo: A presente dissertação tem por objetivo apresentar a pesquisa desenvolvida no 

âmbito do Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de 

Goiás, tendo como base o fato de que na contemporaneidade, tem-se presenciado 

transformações sociais e culturais decorrentes das possibilidades que surgem em função das 

Tecnologias da Informação e Comunicação -TICs-, em particular no sistema educativo. 

Presentes nas linguagens dos alunos, se o professor não incorporá-las em sua prática, estará 

negando o diálogo com aqueles que são a razão da existência de todos os sistemas 

educacionais, e nesse sentido, autores como Moran (1993), Moran, Masetto e Behrens (2000), 

Kenski (2003, 1996) e Toschi (2005), entre outros, refletem sobre as transformações nos 

processos de ensino e de aprendizagem que esses meios têm propiciado aos educandos e aos 

educadores. Nesse contexto, como as TICS estabelecem fortes ligações com a Matemática, os 

professores de Matemática deverão construir práticas coerentes que envolvam o uso das TICs. 

Inspirado numa abordagem qualitativa, o estudo de caso foi a metodologia escolhida para a 

realização da pesquisa, com o emprego de um questionário e de entrevista. Os sujeitos da 

pesquisa foram os professores de Matemática, formadores de professores de Matemática, da 

Universidade Pedagógica de Moçambique, delegação de Nampula, e o objetivo foi investigar 

o uso por estes das TICs nas suas atividades docentes. A pesquisa constatou falta de clareza 

dos professores formadores nas suas concepções sobre as TICs, o não uso de softwares e/ou 

programas que poderiam auxiliar nas suas atividades profissionais, bem como a incapacidade 

de explorar as potencialidades que estas TICs oferecem. No entanto, acreditam que o uso das 

tecnologias nos cursos de formação pode causar mudanças em sua formação e nas práticas 

pedagógicas dos futuros professores, e demonstram interesse em aprender a melhor usar as 

TICs. 

Palavras-chave: TICs e Educação. Formação de professores de Matemática. Formadores de 

professores. 

 

13. RABELO, Rafaela Silva. “Quando fui professor de matemática no Lyceu de Goiânia...”: 

Um estudo sobre a prática docente imersa nas permanências e mutações da cultura escolar na 

década de 1960. 2010. p. 185. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: José Pedro Machado Ribeiro. 

 

Resumo: A presente pesquisa tem como tema a prática docente do professor de matemática 

que lecionou no Lyceu de Goiânia na década de 1960, tema este que constitui uma das faces 

da História da Educação Matemática em Goiás. Tal pesquisa apresenta como objetivos a 

identificação dos elementos constituintes da prática docente do professor de matemática, o 

contexto no qual se deu esse processo, buscando caracterizar a prática e a ela associar o perfil 

docente. Para a realização da pesquisa foram adotados referenciais teóricos de diferentes áreas 

e que abordam temas concernentes à temática pesquisada, entre eles historiadores como 

Bloch, Le Goff e Chartier, o sociólogo Halbwachs, historiadores da Educação Matemática 

como Valente e Matos, e Julia e Vidal no que se refere à cultura escolar. A pesquisa se valeu 

tanto de fontes documentais escritas, consultadas a partir do arquivo do Lyceu de Goiânia, 

quanto de fontes orais, constituídas de sete entrevistas realizadas com professores que 
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lecionaram matemática no Lyceu na década de 1960. A partir desta pesquisa foi possível 

identificar o perfil do professor ao longo da década de 1960, de predominantemente 

autodidata ou formado pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 

(CADES) para o habilitado. Verificou-se a presença marcante do livro didático de matemática 

e os primeiros indícios do Movimento da Matemática Moderna. Ainda, foi possível constatar 

um cenário em que a cultura escolar no coração do Lyceu passa por um processo de transição 

ao longo da década, onde se verifica tanto permanências quanto mutações, inclusive na prática 

docente. 

Palavras-chave: Prática docente. Lyceu de Goiânia. Década de 1960. História da Educação 

Matemática. Cultura escolar. 

 

14. ROSÁRIO, Lino Verdial. Um estudo comparativo da formação de professores de 

matemática no Timor-Leste e no Brasil: uma proposta de qualificação para os professores em 

exercício, no ensino médio do Timor-Leste. 2010. p. 115. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: Juan Bernardino Marques 

Barrio. 

 

Resumo: Nesta dissertação, partindo da compreensão da realidade educacional/política e 

social timorense, realizamos um estudo comparado das reformas ocorridas nos sistemas 

educacionais brasileiro e timorense, procurando compreender/identificar tanto as orientações 

comuns como as particularidades em cada um desses países. Em nossa análise, tomamos 

como referência os ordenamentos jurídicos e normativos, projetos e programas 

governamentais, em particular no que diz respeito à formação de professores de Matemática. 

A análise permitiu verificar que, do mesmo modo que no Brasil nos anos 1990, no Timor-

Leste nos anos 2000, as reformas educativas foram empreendidas segundo a inspiração 

gerencial e produtivista, submetendo políticas e práticas da educação aos imperativos da 

lógica de mercado e, ao mesmo tempo, envolvendo mudanças significativas no modo de 

regulação e atuação do Estado. Essa perspectiva implica que as tradicionais fronteiras 

nacionais deixem de ser as únicas ou principais unidades de análise e, que, o estudo 

comparativo passe, necessariamente, a considerar a inter-relação entre o local e o global. A 

partir dessa análise e dos dados acerca dos professores de Matemática de Ensino Médio, em 

exercício no Timor-Leste, propomos um curso de qualificação para estes professores. 

Palvras-chave: Estudo comparado. Formação de professores. Qualificação de professores. 

 

15. SANTOS, Ronan Santana dos. As influências dos formadores sobre os licenciados em 

matemática do IME-UFG. 2009. p. 154. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: Dalva Eterna Gonçalves Rosa. 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho, cujo tema central é a formação de professores de 

matemática, é o de estudar as influências que os formadores do curso de licenciatura em 

matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG) exercem sobre os egressos deste curso. 

Por se tratar do estudo de um curso, em uma determinada instituição de ensino superior, esta 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso em uma abordagem qualitativa, que busca 

estabelecer relações entre a singularidade e a complexidade da formação docente. Nas 

discussões foram abordados vários aspectos da temática: políticas públicas voltadas para o 

ensino brasileiro; orientações curriculares para os cursos de licenciatura, em especial para a 

licenciatura em matemática; saberes e conhecimentos pertinentes aos professores e dicotomias 

na formação de professores de matemática. Os aportes teóricos que fundamentaram estas 

discussões foram constituídos por contribuições de vários pesquisadores nacionais e 

internacionais. Da literatura nacional em Educação: Lüdke (1996); Rosa (2003); André 
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(2007). Da literatura internacional: Shulman (1986); Zaichner (1993); Marcelo García (1999); 

Tardif (2004). Da literatura brasileira específica da Educação Matemática: Fiorentini (2005); 

Lins (2005); Garnica (2006). Da literatura internacional da Educação Matemática: Ponte 

(1992); Sztajn (2002); Skovsmose (2007). Os dados foram obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com os seguintes atores desta pesquisa: cinco professores 

formadores do curso de licenciatura em matemática da UFG; cinco professores licenciados do 

mesmo curso e cinco alunos da educação básica, sendo um aluno de cada professor egresso. 

As categorias utilizadas para análise dos dados foram: Formação Acadêmica; Formação 

Pedagógica e Formação Humana. Estas categorias foram construídas por meio de um trabalho 

intenso e delicado ao analisarmos as entrevistas realizadas com os formadores, os professores 

e seus alunos. Da análise dos dados emergiram, na perspectiva da formação acadêmica: o 

domínio dos conteúdos de matemática para os formadores é um fator fundamental para a 

formação dos professores. Aspecto percebido também no discurso dos professores egressos e 

em suas práticas, de acordo com as falas de seus alunos da educação básica. Com relação à 

formação pedagógica: aspectos metodológicos de ensino, relação professor-aluno, gestão da 

sala de aula, foram percebidos no discurso da maioria dos formadores e professores, e 

enfatizados com muito entusiasmo por todos os alunos, como características inerentes à 

prática do bom professor. No que se refere à formação humana: aspectos da relação humana 

entre formador e licenciando, saberes curriculares, histórias pessoais e respeito do professor 

com aluno, foram atributos descritos pelos sujeitos investigados. O estudo nos mostra também 

como os modelos de formação estudados (acadêmico, pedagógico e humano) são ensinados 

pelos formadores, aprendidos e colocados em prática pelos egressos. Dessa forma, 

acreditamos que esta pesquisa venha a contribuir para aprofundar as discussões e reflexões 

sobre os aspectos curriculares, as dicotomias entre a licenciatura e o bacharelado, os saberes e 

a formação dos formadores, as influências que estes exercem sobre os egressos, sobretudo no 

curso de licenciatura em matemática do IME-UFG. 

Palavras-chave: Formação de Professores de Matemática. Influência dos Formadores. 

Educação Matemática. 

 

16. SILVA, Dagmar Junqueira Guimarães. Os cursos de Matemática da Universidade 

Católica de Goiás e da Universidade Federal de Goiás: História e Memória. 2003. p. 150. 

Dissertação (Mestrado em Educação) PUC-GO, Goiânia. Orientador: Maurides Batista 

Macedo F. Oliveira. 

 

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender e analisar o processo de 

criação e consolidação dos cursos de Matemática da Universidade Católica de Goiás (UCG) e 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), reconstruindo a trajetória histórica de cada um, por 

meio de documentos escritos e da memória de seus construtores. Aborda seus pontos altos, 

suas crises e sua contribuição para a sociedade goiana na formação de professores e bacharéis. 

Resgata a história dos cursos desde a sua criação, destacando vários momentos como o início 

da década de 1960. Analisa a repercussão do golpe militar de 1964 e da reforma universitária 

de 1968 nos dois cursos. Busca as raízes da criação da universidade e do ensino superior de 

Matemática em diversas épocas e enfatiza a criação da Universidade Católica de Goiás (1959) 

e da Universidade Federal de Goiás (1960). Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza 

os recursos da história oral. Foram usadas entrevistas semiestruturadas com professores, ex-

professores e idealizadores dos cursos em questão, documentos escritos, como atas, anuários, 

boletins, processos, livros de registros das secretarias. O estudo permite concluir que, embora 

tenham sido criados em Faculdade de Ciências e Letras, com o objetivo de formar professores 

para atender à necessidade de professores qualificados para o ensino de Matemática no estado 

de Goiás, no decorrer dos anos, os dois cursos passaram a apresentar características distintas: 
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o da UCG passou a integrar o Departamento de Matemática e Física, continuando com seu 

ideal de formar professores, ao passo que o da UFG, do então Instituto de Matemática e 

Física, tem como objetivo a formação de bacharéis, embora atualmente haja uma vertente 

mais acentuada para a licenciatura. 

Palavras-chave: Cursos de Matemática. Universidade Federal de Goiás. Universidade 

Católica de Goiás. História. Educação. 

 

17. SOUZA, Janderson Vieira de. A identidade profissional do professor de Matemática 

frente aos Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano do município de Goiânia à luz da 

Etnomatemática. 2009. p. 137. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

 

Resumo: Este trabalho tem o propósito de mostrar aspectos da identidade profissional de 

alguns professores de matemática do município de Goiânia, pertencentes à Unidade Regional 

Central. Procura-se entender como tais professores compreendem e incorporam a estrutura 

denominada “Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano", à Luz da Etnomatemática. 

Para tanto, foi realizado um Estudo de Caso, que, num primeiro momento, fez uma 

investigação documental das principais propostas e diretrizes que conduzem os trabalhos em 

ciclos da prefeitura de Goiânia, desde sua implementação, no ano de 1998. Num segundo 

momento, foram realizadas entrevistas com nove professores de matemática pertencentes a 

uma das unidades regionais deste município, tendo como um dos critérios para a seleção dos 

professores que possuíssem experiência com ciclo III há, pelo menos, três anos. A pesquisa 

revelou que os professores vivenciam vários conflitos no ambiente escolar, desde a restrita 

compreensão da Proposta Político Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia até um repensar da práxis pedagógica. Esses conflitos fazem surgir críticas à 

implantação e concepções que norteiam a proposta de ciclos. Além disso, foi abordada a 

identidade profissional do professor de matemática na perspectiva da Etnomatemática e, por 

meio desta, propostas reflexões relacionadas a alguns aspectos como: agrupamento conforme 

faixa etária, papel da chamada promoção automática em escolas cicladas - contribuindo para 

uma reflexão da função da escola como instituição -, debate sobre a grade paritária, o atual 

isolamento da matemática em relação aos outros componentes curriculares e reflexões sobre o 

currículo. 

Palavras-chave: Ciclos de Formação. Identidade Profissional do Professor de Matemática. 

Etnomatemática. 
. 
 

18. SOUZA, Roberto Barcelos. Etnomatemática e documentários: uma perspectiva para 

formação inicial de professores de matemática. 2010. p. 175. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: José Pedro Machado 

Ribeiro 

 

Resumo: Este trabalho é resultado de um aprofundamento crítico-reflexivo em meio às 

inquietações que estão representadas pela questão: De que modo os documentários têm o 

papel de motivar e desafiar os educandos num curso sobre Etnomatemática na formação 

inicial de professores de matemática? Desta forma, a pesquisa teve o intuito de observar, 

descrever, e compreender os aspectos funcionais do uso de documentários em um curso sobre 

Etnomatemática para formação inicial de professores de matemática. Neste sentido, buscamos 

apresentar um aprofundamento dos incômodos e angústias que foram se delineando durante o 

fluxo das experiências dos pesquisadores. Para tanto, objetivou-se focar as dimensões do 

Programa Etnomatemática e, da exibição e produção de documentários na formação inicial do 
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professor de Matemática, elucidando contribuições à prática pedagógica do futuro professor. 

Neste contexto, adotou-se na pesquisa uma abordagem qualitativa na vertente do estudo de 

caso para uma análise crítico-reflexiva junto aos licenciandos do curso de Matemática do 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. Perspectiva essa, que 

levou-nos constatar, nesse processo de exibição e produção dos documentários, três categorias 

funcionais: o diálogo; novo olhar perante a realidade, em especial ao contexto abordado e 

discutido; e os valores que esta experiência passou a ter. 

Palavras-chave: Programa Etnomatemática. Documentários. Formação de Professores. 

Diálogo. Valores. Olhar. 

 

19. VARELIANO, Wérica Pricylla de Oliveira. Uma análise das influências da realização da 

Prova Brasil na atividade pedagógica de professores que ensinam matemática nos anos 

iniciais. 2012. p. 138. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), UFG, 

Goiânia. Orientador: Wellington Lima Cedro. 

 

Resumo: Nesta pesquisa apresenta-se o caminho trilhado na busca da compreensão do 

movimento de organização do ensino de professores que lecionam Matemática no 5º ano do 

ensino fundamental em um contexto de realização da Prova Brasil. Partindo do pressuposto de 

que toda atividade traz um motivo que a impulsionou, tem-se como objetivo principal 

identificar e compreender as relações entre os motivos e o objeto da prática pedagógica dos 

professores inseridos no contexto mencionado. Sabe-se que a prática pedagógica está 

carregada de concepções, crenças, valores e necessidades que o professor tem a respeito da 

educação, do ensino, da matemática, dos alunos etc. Pode-se dizer que cada atitude que o 

professor toma dentro de sala de aula está baseada em algo que se apresenta como 

necessidade. Para subsidiar e substanciar as compreensões sobre os fatores envolvidos no 

processo de ensino e, mais especificamente, os relacionados à prática pedagógica, propõem-se 

uma discussão sobre a formação dos professores e a prática de ensino de matemática. Tendo a 

Teoria Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade como referenciais teóricos, apresentam-se 

elementos que possibilitaram melhor entendimento da atividade pedagógica e da organização 

do ensino. Ao abordar a questão das avaliações externas, apresenta-se breve discussão acerca 

da introdução das avaliações em larga escala no sistema educacional brasileiro e da Prova 

Brasil. Discorrer sobre a Prova Brasil tornou-se importante devido à sua presença no contexto 

em que a pesquisa se realizou. Desse modo, os sujeitos da pesquisa são professores que 

ensinam Matemática no 5° ano do ensino fundamental da rede pública, no município de 

Goiânia, GO. A obtenção dos dados deu-se em três etapas: questionário, entrevista e 

observação em sala de aula. As informações obtidas foram organizadas em quatro unidades de 

análise nas quais se discute como as necessidades, o objeto, os motivos e as ações nas práticas 

pedagógicas dos professores se apresentam em um contexto de realização da Prova Brasil. 

Observou-se que, com base no referencial teórico adotado, as práticas pedagógicas das 

professoras não as colocam em atividade de ensino. 

Palavras-chave: Atividade pedagógica. Ensino de Matemática. Motivos. Organização do 

ensino. Anos Iniciais. Prova Brasil. 

 

20. VARELA, Gaspar. Uma abordagem histórico-crítica da formação de professores de 

matemática no Timor-Leste: diagnóstico e proposições. 2011. p. 200. Dissertação (Mestrado 

em Educação em Ciências e Matemática), UFG, Goiânia. Orientador: Rogério Ferreira. 

 

Resumo: Sob a consciência de que, após o duradouro período de lutas físicas e armadas no 

passado do Timor Leste, a educação possivelmente seja o principal caminho para a 

continuidade do movimento de transformação, conscientização e autonomia 
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individual/coletiva do povo, esse trabalho busca, por meio de uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, fazer uma análise histórico-crítica acerca da formação de professores de matemática 

no contexto timorense. A pergunta central que orienta a pesquisa é: Em meio ao diagnóstico 

de experiências pessoais e profissionais vividas como cidadão do Timor Leste e concepções 

de professores de matemática timorenses, quais paradigmas, diretrizes e possíveis 

intervenções devem ser levados em conta para construir uma proposta contextualizada, 

dialógica e reflexivo-crítica relativa tanto à formação inicial quanto continuada de professores 

de matemática no Timor Leste? A busca de respostas para essa questão inicia com a 

apresentação de um memorial de vida do autor desse trabalho, sob uma perspectiva 

educacional. O espaço teórico construído como fundamento para a pesquisa é formado 

basicamente pelas teorias freireanas, vygotskyanas, pela etnomatemática (com Ubiratan 

D’Ambrosio) e pela educação matemática crítica (com Ole Skovsmose). Buscou-se com a 

construção do referido espaço refletir sobre a necessidade de conscientização e transformação 

da sociedade timorense, tendo como diretriz a valorização da realidade sociocultural do país. 

Um questionário foi aplicado a professores de matemática timorenses, constituindo um 

importante instrumento metodológico de investigação. Em termos de conclusão, a pesquisa 

flui para o entendimento de que o movimento de transformação social passa por um processo 

qualificado de formação de professores. Nesse contexto, a pesquisa focaliza a formação de 

professores de matemática, acenando com novos paradigmas e princípios. Dentre eles, 

incluem-se um ensino contextualizado que respeite/valorize as raízes sócio-histórico-culturais 

do Timor, o respeito a todas as manifestações matemáticas – oriundas de diferentes 

localidades por todo o mundo, a valorização dos saberes matemáticos cotidianos dos alunos, a 

compreensão crítica dos avanços da ciência e tecnologia em nível de planeta, o diálogo como 

princípio formativo fundamental, a compreensão de que o ensino não significa transferir 

conteúdos, os cenários para investigação como meios favoráveis à superação do paradigma 

do exercício. Em meio a esses fatores, a formação da cidadania crítica é vislumbrada como 

saber/objetivo essencial em meio às práticas pedagógicas. 

Palavras-chave: Timor Leste. Formação de Professores de Matemática. Cidadania Crítica. 

Transformação social. 


