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      RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa de tese foi “compreender o cenário criado por um Currículo em 

movimento, que se quer inovador, e as ações matemáticas formativas que emergem deste 

cenário e suas implicações casuais com o pensamento complexo”. O texto se apresenta na 

forma de uma escrita narrativa. Os sujeitos da pesquisa são professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental que se encontravam em Formação em Exercício no curso de Pedagogia 

nas cidades de Irecê e Tapiramutá, por intermédio dos Projetos Irecê e Tapiramutá da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – FACED/UFBA. A pesquisa de 

abordagem qualitativa utilizou-se da metodologia do estudo de caso. A análise foi realizada 

por meio dos seguintes recursos: os diários de ciclo, os memoriais de formação e participação 

nos fóruns realizados no ambiente virtual de aprendizagem Moodle-UFBA, ao qual chamei de 

Grupo Focal Virtual. Os resultados da pesquisa indicam, entre outros aspectos, que os 

professores cursistas apresentam carência formativa em relação ao saber necessário para o 

ensino de matemática e que encontraram no currículo do curso possibilidades intensas de 

aprendizagens e de articulações com os saberes matemáticos constituídos em sua época 

escolar. Outro resultado importante é que os professores, de fato, se consideram Professores 

de Matemática, o que fica explícito no registro dos memoriais, independentemente de sua 

formação. Quanto ao currículo do curso, este foi caracterizado aqui, como um currículo do 

tipo aberto, de possibilidades complexas, ligantes. Foi também observada a carência dos 

professores cursistas de formularem atividades lúdicas para ensinar matemática, sendo este 

um dos principais motivos pela procura das atividades curriculares oferecidas no campo da 

Educação Matemática. Pôde-se constatar que o currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá se 

aproxima das características do pensamento complexo, como elaborado por Edgar Morin, 

possibilitando aos professores cursistas a compreensão de si, e de seu estar-no-mundo e com-

o-mundo, e que os saberes constituídos satisfazem e vão além dos sete saberes para a 

educação do futuro, melhor dizendo, do presente, já que estes saberes precisam se adequar a 

este tempo. Na consolidação para o professor cursista formar o que se é: professor que ensina 

Matemática, aponto a necessidade de se manterem programas permanentes de formação 

continuada, visando à melhoria continua da prática pedagógica docente.  

    

 

Palavras-chave: Formação inicial em exercício de professores; currículo; saberes para 

ensinar matemática; Educação Matemática. 
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ABSTRACT 

 

The Objective this research thesis was “comprehend the scenario created by a Curriculum in 

motion, we want innovative, and the mathematical formative actions that emerge from this 

scenario and its implications casual with complex thinking”. The text is in the form of a 

writing narrative. The subjects are teachers of the early years of elementary school who were 

in Formation in Exercise in Pedagogy course in the cities of Irecê and Tarpiramuta through 

Projects Irecê and Tapiramutá the Faculty of Education of the Federal University of Bahia - 

FACED / UFBA. A qualitative research was used in the case study methodology. The analysis 

was conducted by means of the following features: the daily cycle, memorials of formation, 

and participation in forums held in virtual learning environment Moodle-UFBA, to which I 

have called of Virtual Focus Group. The research results indicate, among other aspects, then 

participant teachers have training in relation to lack knowledge to teach mathematics and 

found in the course curriculum of intensive learning opportunities and joints made with 

mathematical knowledge in their time school. Another important result is that teachers 

actually consider themselves Mathematics Teachers, what is explicit in the registry of the 

memorials, independently of their formation. As the course curriculum, this was characterized 

here, as an open curriculum for the type, of complex possibilities, binders. It was also 

observed the lack of recreational activities for participant teachers to teach mathematics, this 

being one of the main reasons for seeking curricular activities offered in the field of 

Mathematics Education. It was noted that the curriculum of projects and Irecê and Tapiramutá 

approaches the characteristics of complex thinking, as elaborated by Edgar Morin, making 

possible to the participant teachers understanding of themselves, and your being-in-world and 

with-the-world, and that knowledge constituted satisfy and are beyond of the seven 

knowledge for the future education, better saying, of the present, since this knowledge need 

be suitable for this time. On consolidation for participant teacher form what is: Teacher who 

teaches Mathematics, point the need to keep permanent programs continuous formation, 

Seeking continuous improvement in teaching practice teaching. 

 

 

Keywords: Initial formation of teachers in exercise; Curriculum; knowledge to teach 

mathematics; Mathematics Education. 
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O Cosmo no copo de vinho 

 

 

Se pegarem um copo de vinho do Porto e o interrogarem, podem ter a certeza de que nesse 

vinho do Porto há partículas que se formaram nos primeiros segundos do Universo, ou 

seja, há cerca de sete a quinze milhões de anos; há também o hidrogênio, um dos primeiros 

elementos a ser formado no Universo, e produtos do átomo do carbono, formado quando da 

existência do sol anterior ao nosso. No copo de vinho do Porto, há a conjugação de 

macromoléculas que se juntaram na terra para dar origem à vida e há ainda a evolução do 

mundo vegetal, a evolução animal, até o homem, e a evolução técnica que permitiu ao ser 

humano extrair o sumo da uva e transformá-lo (…). Dito de outra maneira, num copo de 

vinho do Porto temos toda a história do Cosmos e, simultaneamente, a originalidade de 

uma bebida encontrada apenas na região do Douro. Somos filhos da natureza viva da terra 

e estrangeiros a nós próprios. (Edgar Morin, Da necessidade de um pensamento complexo) 

 

 

 

 
Foto 4: Foto em infravermelho da Via-Láctea (disponível em: http://atlas.zevallos.com.br/galaxy.html) 
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DE ONDE VIM, POR ONDE ANDEI,… CAMINHOS DE MEU DEVIR 

DOCENTE...  

 

 

Aleph I: Pelo buraco do assoalho  

 Zinho morava numa vila de palafitas, onde uma casa era ligada a outra por 

meio de pontes de madeira. Eram construções comuns nas áreas alagadas do centro 

de Belém, capital do estado do Pará, no início da década de 1970. Por volta de seus 

dois anos de idade, Zinho e sua irmã Shirley saíram de sua casa para um costumeiro 

passeio, dessa vez estavam indo visitar sua avó Maria da Luz que morava em uma das 

conexões dessa malha formada pela teia da vila. Andar por sobre as pontes não era 

agradável para o pequeno Zinho. Franzino e com pouco equilíbrio, acabou caindo de 

uma das pontes na água, que era corrente, sendo levado para baixo de sua casa. Sua 

irmã, assustada, correu, e talvez por medo de ser chamada atenção, por sentir-se 

“responsável” pelo irmão um ano mais jovem, não conseguiu falar sobre o ocorrido a 

ninguém. Shirley não era de falar muito, sempre fora uma pessoa de poucas palavras, 

mesmo depois de adulta. 

 As construções da vila eram de madeira, e a casa de Zinho não era diferente. 

O piso de madeira apresentava vários buracos e brechas. Dada a umidade e o 

alagamento provocado pelas chuvas frequentes, a madeira se enfraquecia e com o 

tempo, surgia o desgaste natural, o piso ia se soltando com o enferrujar dos pregos, e 

o apodrecimento da madeira causava a sua quebra, originando buracos no assoalho 

da casa. Era comum se perderem coisas pelas fendas do assoalho: pentes, moedas, 

lápis, canetas, borrachas, tudo ia parar no fundo do alagado embaixo da casa, ou era 

levado pela corrente. Era realmente um verdadeiro portal, pois os objetos sumiam 

definitivamente e Zinho se encontrava agora em uma situação semelhante e nada 

confortável. 

 Não se sabe ao certo quanto tempo ele ficou embaixo da casa, tampouco como 

teria conseguido sobreviver, como escapou do afogamento que já ceifara a vida de 

outras crianças naquele lugar? Teria ele se segurado em algo flutuante?, é bem 
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provável. O que teria passado por sua “cabeça” naquele momento? Quão assustado 

estaria, sozinho com frio e sem proteção, sem saber nadar, é mais provável que tenha 

sido salvo pelo instinto de sobrevivência e batido os braços até  conseguir segurar-se 

em algo no qual pudesse se sentir seguro. O fato é que a casa construída sobre 

pernamancas situava-se alguns centímetros acima da água, e quando chovia a água, 

quase sempre, subia beirando o assoalho, quase sempre, chegando às vezes a invadir 

a casa, mas neste dia isto não aconteceu, nem chuva e nem arribamento de água. 

 A mãe das crianças, Dona Ermita, grávida de oito meses, preocupada com o 

sumiço de Zinho, já se encontrava com certa angústia. A casa não era grande, quatro 

cômodos apenas, facilmente sentiria a falta de um de seus filhos, e também com a 

mesma facilidade conseguia perceber os movimentos ao redor da casa. Foi então que 

a Mãe ouviu em tom bem baixo e longe, um choro, quase que como um “miado de 

gato”, então olhou por um dos buracos do assoalho, e viu a criança agarrada em uma 

das pernamancas suporte da casa. Sem pensar muito e sem saber como, desceu pelo 

buraco e resgatou o pequeno Zinho, encharcado e tremendo devido ao frio que já 

fazia. O Pai, seu Narciso, que descansava após uma noite de trabalho, levantou-se e 

foi ajudar no resgate. A fé de Dona Ermita diz que foi um milagre de Deus seu filho 

ter sobrevivido, outros dizem que foi sorte. E que sorte, graças a Deus! 

 

 Não consigo lembrar quantas vezes já contei esta história, mas de uma coisa tenho 

certeza: todas as vezes foi contada de forma diferente. Mesmo agora que a coloco em forma 

de texto apresento uma versão que nunca havia sido contada antes, aliás, isto seria um evento 

impossível. O máximo que poderia conseguir seria chegar a uma versão bem próxima, tão 

próxima quanto eu queira, como num contínuo, e que cada vez narrada se torna original, 

porém recursivas, no sentido do pensamento complexo de Edgar Morin (2002), visto que 

causa e efeito atuam um sobre o outro. Cada vez que recorro a minha memória ela já sofreu 

efeitos de várias causas, assim como causas de vários outros efeitos, o que Morin chama de 

anel recursivo, ou seja, a causa produz um efeito que por sua vez produz uma causa, 

diferentemente da causa e efeito do “eu” pontual cartesiano linearmente concebidos e do 

determinismo Newtoniano. Esse movimento circular e potencial produz inevitavelmente 

perturbações, turbulências e desafios frente aos eventos, que originam variáveis 

interdependentes suficientes para que se crie um sistema de auto-organização que constrói e 
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reconstrói sua autonomia (dos eventos) dependente do mundo exterior, estimulando assim, 

uma reação do organismo em relação ao seu meio ambiente para se auto-organizar, “onde os 

efeitos e os produtos são necessários para sua própria causa e sua própria produção, que 

produz uma organização em forma de anel” (MORIN, 2002, p. 47). Nesta perspectiva, temos 

ainda que cada um desses eventos se constitui em um evento presente, não se repete, são 

todos novos, propondo uma nova história (SANTOS, 2006) e sua recursividade se dá 

pontualmente na composição da teia do tempo e do espaço.   

 Escrever sobre história de vida é como escrever ou compor uma canção. Se a palavra 

base da canção é “amor”, então uma variedade de composições pode ser produzida, a 

depender dos contextos do tempo e espaço vividos, e como dizem os poetas “cada um de nós 

compõe a sua história” em sua subjetividade. Contudo esta história não se faz só, isolada das 

coisas, sem relações. Compor significa, neste caso, formar, a partir de várias coisas, um todo 

aparente, que não se esgota em si, dadas suas relações de complexidade, imanência e 

transcendência. Essas relações são próprias da subjetividade do ser, que mesmo ao decidir 

viver isolado - tomando este efeito como exemplo -, este seria um ato organicamente 

impossível, porque ele é um ser-no-mundo, diria ainda, é um ser-com-o-mundo, tal qual nas 

canções que retornam de diversas maneiras para falar da palavra “amor”, narrar histórias de 

vida, a partir de suas memórias, ou de outrem, é situar-se no eterno retorno de todas as coisas 

(NIETZSCHE, 2001) para tentar se compreender a partir de uma estrutura circular 

hermenêutica, que se estabelece entre aquele que interpreta e a realidade a ser interpretada e 

experienciada (GADAMER, 2002), como se forma o ser que se é.  

Este juntar, compor, entrelaçar também se refere ao ligamento (ou religamento) de 

coisas que estão (ou que foram) separadas, tais como: razão e emoção, real e imaginário, arte 

e conhecimento científico, sujeito e objeto,..., e que precisam de forma consciente de um fio 

ligante, ligar o que não deveria ter sido separado, pois somos formados, compostos deles, por 

eles, e essas “coisas” são composições de nossas ações, de nosso pensar, não se trata, portanto 

de uma síntese, reunião de várias partes que constituem o todo, mas do que Morin denomina 

de princípio dialógico, o religamento do que foi separado.  

 Ao fazer uso da narrativa autobiográfica, o fiz como exercício de análise de 

investigação-formação-docente, utilizando o método biográfico como recurso investigativo, 

que permite considerar um conjunto de fatores elementais de nuanças formativas das 

experiências docente e pessoal, que me permitiu compreender o cenário criado por um 
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Currículo em movimento, que se quer inovador, e as ações matemáticas formativas que 

emergem deste cenário, a partir de meu olhar e das observações que fiz, como pesquisador e 

professor formador, sobre as ações formativas e o registro produzido por professores sobre a 

sua formação docente para ensinar matemática, que lhe torna o ser-docente que é, “uma vez 

que a maneira como cada um de nós ensina está diretamente ligada àquilo que somos como 

pessoa” (PINEAU; COURTOIS, p. 17, 1991). 

 Nesta pesquisa desenvolvida no curso de Doutorado da Faculdade de Educação da 

UFBA, tive como sujeitos, professores que se encontravam em formação em exercício, no 

período de 2009 a 2012, no âmbito dos projetos Irecê e Tapiramutá, que proporcionaram por 

meio de um curso diferenciado de Licenciatura em Pedagogia a formação de professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino dos municípios de Irecê e 

Tapiramutá - Bahia.  

Como campo de pesquisa, me ancorei no Currículo dos projetos Irecê e 

Tapiramutá, que se quer inovador, e no qual emergiram, entre outras, ações formativas, 

através, principalmente de componentes curricular para ensinar matemática, produzidas pelo 

momento e movimento curricular. Aqui se apresenta o caso do currículo que forma o 

professor multidisciplinar, polivalente, e por vezes multisseriado. Um professor que dê conta 

de ensinar, e ensinar bem, matemática, português, história, geografia, artes e ciências naturais 

e sociais. Este professor apresenta uma identidade dinâmica que requer uma formação 

continuada e permanente, um aprimoramento profissional com características próximas ou 

assentadas no pensamento complexo, no sentido explanado por Edgar Morin, e acredito que o 

currículo em análise vai ao encontro deste pensamento, em que os saberes formantes se dão 

do processo ao produto, numa itinerância errante por meio das atividades curriculares 

produzidas, como proposto no currículo, não se encontram separados em áreas especificas, em 

disciplinas, mas criativamente ligados, relacionados, entrelaçados. Deste complexo (tecer 

junto), vislumbrei ser possível constituir nesse movimento curricular, saberes docentes para 

ensinar matemática seja por meio de atividades relacionadas diretamente ao ensino e 

aprendizagem de matemática, seja por atividades que não apresentam um saber matemático 

explicito, mas um saber que compõe situações contextuais constitutivas de um cenário não 

formalizado, que carregam implicitamente um saber matemático que está aí. 

 Faço observar que sujeito, professor-cursista, e objeto, o Currículo dos projetos Irecê e 

Tapiramutá, estão imbricados, sobrepostos, melhor dizendo, ligados, não há um sem o outro, 
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um deriva do outro, ambos estão ligados por sua própria natureza de ser-com-o-mundo nas 

experiências formativas (processo) e formantes (produto) para se tornar o professor que é, 

considerando que a formação possibilitada aos sujeitos se trata de uma formação contingente 

com base em um currículo que se constrói no processo da formação em exercício, e os saberes 

docentes para ensinar matemática emergem, ou podem emergir de atividades curriculares 

sugeridas pelos professores-cursistas e/ou pela equipe (coordenação, orientadores, professores 

colaboradores e bolsistas) dos projetos Irecê e Tapiramutá.  

 Para se falar de saberes docentes, é necessário nos perguntarmos primeiramente, qual 

o tempo e o lugar da escola? Os saberes docentes para a escola do século XXI, de certo, são  

diferentes (ou deveriam ser!) dos saberes docentes determinados para a formação de 

professores no século XX, assentados nos pilares do pensamento cartesiano, fragmentado, 

reducionista, linear, contextualmente desconectado, com espaço e tempo absolutos, formato 

ainda muito presente nos dias de hoje, tanto nos currículos escolares, como na academia 

(universidade, faculdade e demais centros de formação superior). Há a necessidade de uma 

“válvula de escape”, um novo pensar formante, uma nova forma de se conceber o currículo, 

de um novo pensar docente, de um docente “que saiba lidar com os problemas de seu tempo” 

(MORIN, 2002, p. 24). Para tanto, é preciso de formadores de professores que possam dar 

conta desta nova forma de pensar, e, principalmente de restruturações nos sistemas 

acadêmicos curriculares, que hoje são sistemas fechados a matrizes de atividades curriculares, 

que apesar do nome, trata-se de fato, em geral, de grades de disciplinas pertencentes a 

departamentos resistentes a currículos abertos, diferenciados e inovadores, além disso, é 

preciso com urgência que sejam repensados os espaços de ambiência universitária para além 

dos cubículos (sala de aula, biblioteca, área de lazer, pesquisa e extensão) inapropriados à 

produção de novos conhecimentos e debates reflexivos sobre questões (problemas e soluções) 

sociais, culturais e políticos decorrentes dos tempos e lugares instáveis próprios da escola 

contemporânea. 

Vivemos hoje na sociedade das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, das 

redes sociais, da era das conexões virtuais. Neste tempo, não há como se pensar em 

Matemática separada da física, da biologia, da química, das artes e tantas outras áreas de 

conhecimento. Não há e nunca deveria ter havido esta separação. Como é possível se pensar 

em peças teatrais sem a diagramação geométrica do palco para colocação dos personagens? 

Sem falar dos tempos de suas falas, da hora de entrada do fundo musical, dos efeitos de 
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iluminação matematicamente ajustados, entre outros. Como é possível se pensar em se fazer 

cinema sem conhecimento dos complexos programas de base matemática para edição de 

filmes e produzir os seus realísticos e imaginários efeitos? Isto só para citar o saber 

matemático, que está lá, muitas das vezes em estado de opacidade, quase imperceptível, numa 

situação em que não é possível dissociar a parte do todo, pois a parte está no todo da mesma 

forma como o todo está na parte. É o que Morin (2002) chama de Hologramático. 

Neste sentido, o saber docente é um saber que assume o conhecimento em sua 

totalidade, não a da soma das partes, mas uma totalidade que é sempre mais que a soma das 

partes, podendo ser até menos que soma das partes. A saber, um único fio de cabelo de uma 

pessoa carrega todas as informações genéticas desta pessoa, por exemplo; e aí há matemática: 

no estudo das combinações; na Biologia, ao se estudar o DNA, do ponto de vista da genética; 

na História, para se conhecer sobre importantes aspectos do passado da pessoa; na  

Antropologia, a fim de promover o estudo das origens culturais do sujeito; na Química, 

quanto aos estudos da matéria; na Geografia, para entendermos os espaços de vivência; na 

Linguística, nos processos de comunicação e interpretação de dados; na Filosofia, ao 

pensarmos nos processos éticos e morais das questões; na Sociologia, que permite discutir os 

impactos das transformações sociais dos sujeitos. Portanto, um saber que estimule a 

dialógica, que seja recursivo e hologramático, princípios fortes do pensamento complexo.  

 Já existem exercícios convergentes para esta forma de pensar. No cenário 

internacional, por exemplo, a Escola da Ponte em Portugal onde os alunos formam grupos 

heterogêneos, sem agrupamentos por séries ou idades, as salas de aula não possuem formato 

fechado (cubo do saber), elas são compreendidas como espaços de ações, não há lugares fixos 

do aprender, os orientadores estão organizados nas dimensões artísticas, identitária, 

linguística, lógico matemática e naturalista. No Brasil podemos encontrar ações pontuais 

voltadas à esta concepção, como nos vestibulares das universidades publicas que trazem suas 

questões derivadas de composição de saberes, no entanto, não há um movimento convergente 

para a formação docente, e percebo ainda que as escolas, na grande maioria, não se 

prepararam curricularmente para esta nova forma de pensar. Para Morin a sala de aula é esse 

espaço formativo, apontada por ele como fenômeno complexo, espaço de diversidades 

culturais, diferentes classes sociais e econômicas; é heterogênea, lugar onde as coisas podem 

fazer sentido, para além do que está posto curricularmente, mas para isso há de se ter um 

professor que esteja aberto a esta nova forma de pensamento, que tenha uma formação que lhe 
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dê condições de construir novos saberes reunidos, ligados, não isolados. Digo ainda que este 

espaço está para além da sala de aula, ou melhor, que a sala de aula não se restringe apenas ao 

cubo do saber cristalizado pela modernidade. 

Afirmo que o espaço do saber é hoje, virtual e ao mesmo tempo, real, pois o 

ciberespaço (virtual) está aí, faz parte de nosso dia a dia, é real, é local e global, e para além 

do cubo há uma sociedade da qual fazemos parte e que também nos constitui, então, não me 

parece pertinente construir conhecimento sem se tomar consciência de nossa realidade social 

e cultural, sem que as experiências vividas no meio social se façam presentes nesta 

construção, e este espaço parece não penetrar o cubo do saber com seus “rígidos e rigorosos” 

pilares de verdade absoluta. É possível ainda, perceber esforços de alguns grupos de estudos 

nas academias, que ensaiam propostas curriculares diferenciadas, aportadas, ou não, no 

pensamento complexo, mas que coadunam de alguma forma com este modo de pensar pela 

fuga ao modelo cartesiano. Para este novo professor, há de se estabelecer uma nova maneira 

de se pensar a escola. Há de se constituir uma nova forma de se pensar a/na academia, de 

currículos inovadores atuais para este tempo e espaços. É preciso caminhar paralelamente aos 

avanços geo-históricos, tecnológicos, sociais e culturais, “é necessário um modo de 

conhecimento que permita compreender como as organizações, os sistemas, produzem as 

qualidades fundamentais do nosso mundo” (MORIN, 2002, p. 3)  

Nakarato e Paiva (2006, p. 24) referendados em pesquisas realizadas com professores 

de matemática que se reconhecem como agentes participativos e protagonistas do processo de 

seu desenvolvimento profissional, dizem que “há uma preocupação com o repertório de 

saberes do futuro profissional, considerando que esses não podem ser reduzidos aos saberes 

do conteúdo matemático apenas”. Este pensamento se implica ao mesmo tempo em que 

fortalece a importância desta pesquisa, pois, em relação aos cursos de formação de 

professores que ensinam matemática, reconheço que estes são provenientes dos cursos de 

Licenciatura em Matemática ou da Licenciatura em Pedagogia, sendo aquele primeiro com 

formação menos direcionada aos anos iniciais do Ensino Fundamental, tanto no que se refere 

ao saber matemático como nos aspectos didático pedagógicos; digo menos, pois não são 

impedidos de ensinarem neste nível escolar, apenas os currículos não estão estruturados para 

recebê-los. A segunda modalidade de formação, embora tenha um direcionamento específico 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental, não possibilita, em geral, uma formação 

matemática mais consistente. Mas, até que ponto seria este saber matemático consistente e 
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rigorosamente necessário à formação dos professores que ensinam matemática nas séries 

iniciais? Não haveria outros aprenderes que permitam emergir o saber matemático na 

formação específica para professores que ensinam matemática nos anos iniciais? Marques 

(2004), em sua pesquisa, revela que as professoras (Pedagogas) que ensinam matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental se percebem como educadoras matemáticas e que para 

tal, compreendem que isso passa pelas mediações que elas estabelecem na busca de soluções 

para os desafios de sua condição e prática docente, e reconhecem a necessidade que os cursos 

de formação têm de contemplar os aspectos culturais que permeiam a condição docente de 

quem ensina matemática, o que lhes conferiria uma identidade docente que pudessem se 

reconhecer como professoras que ensinam matemática. Esses pensares se coadunam, se 

harmonizam com a forma conduzida sob o ponto de vista teórico/epistemológico adotado no 

que tange aos saberes docentes para ensinar matemática e as relações com o pensamento 

complexo, que emergem do/no Currículo em questão, campo em que se assenta a pesquisa e 

provocou sua tese. 

 No bojo das intenções desta pesquisa que teve como objetivo compreender o cenário 

curricular formante que o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental em formação em 

exercício percorre ao se formar para ensinar matemática, considerando sua formação 

multidisciplinar, foi que me levou a fazer o seguinte questionamento: Como um Currículo 

em movimento, que se quer inovador, possibilita ações formativas ao professor dos anos 

iniciais do ensino fundamental para ensinar matemática, considerando as possibilidades 

proporcionadas pelos cursos de Licenciatura em Pedagogia/Ensino Fundamental Séries 

Iniciais da Faculdade de Educação/Universidade Federal da Bahia, nos municípios de 

Irecê e Tapiramutá?  

Considerei ainda que tal movimento curricular está em consonância com os sete 

princípios fundamentais do pensamento complexo, assim como, os sete saberes elencados por 

Edgar Morin para a educação do futuro, aos quais chama de sete buracos negros da educação, 

que para ele são completamente ignorados, subestimados ou fragmentados pelos programas 

educativos. Neste sentido, vislumbrei ser a proposta curricular dos projetos Irecê e Tapiramutá 

capaz de produzir ações pedagógicas que possibilitam preencher ao menos em parte (quiçá o 

todo!) esses buracos, o que vai de encontro às colocações de Morin (2002), à época, de que os 

programas educativos, não construíam currículos que levassem em consideração tais saberes 

(buracos negros).  
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A questão de pesquisa tem ainda proximidade epistemológica com as discussões de 

identidade docente, profissional e pessoal, pois, os professores constroem sua identidade 

profissional em sua itinerância acadêmica, e como afirma José Libâneo, ao prefaciar o livro 

de Valter Guimarães (2004, p. 11) “com base em sua história e cultura” e “em práticas 

consolidadas, rotinas, valorações, modos de atuar, estabelecidos na própria instituição 

escolar”, daí é pertinente considerar ainda o seguinte questionamento norteador: Como o 

professor-cursista dos projetos Irecê e Tapiramutá concebe e articula os saberes construídos 

pelas demais atividades curriculares com as atividades voltadas para o ensino de matemática?  

 (Re)Lembrar, recordar, extrair da memória histórias de nossa história de vida, 

recordações que não necessariamente precisam ser nossas, dado que às vezes narramos 

histórias de nossa história de vida que foram guardadas nas lembranças de outrem, memórias 

doutros que complementam nossas memórias do vivido, nos ajudando a compreender na 

complementariedade destas memórias do acontecimento vivido e do acontecimento lembrado, 

o processo formativo pessoal e profissional do sujeito, as transformações de sua 

existencialidade e subjetividade singular-plural (JOSSO, 2008), e de buscar sentidos e 

significados sobre o quê e por quê nos tornamos o que somos no processo de vir a ser o que se 

é, o Devir, assim como nossas projeções de vida para um estado futuro, pensando nos 

diversos tempos-espaços de vida do sujeito na rede de interações com o outro (família, 

comunidade, redes sociais, grupos culturais,...). 

 Chamo cada episódio narrado de minha história de vida, de Aleph, que em Matemática 

é um Conjunto Transfinito, no qual os elementos são conjuntos infinitos, a começar pelo 

conjunto dos números naturais, denominado de Aleph 0, e simbolicamente representado por 

0 , letra grega aleph acompanhada do índice 0, seguido do aleph 1, 1 , que representa o 

conjunto dos Números Reais, que tem cardinalidade (quantidade numérica) maior que do 

conjunto dos Números Naturais, ou seja, sua infinitude é muito maior que a deste conjunto. 

Agora se levarmos em conta o conjunto dos subconjuntos dos Reais (conjunto das partes de 

R), pode-se demonstrar que esse conjunto possui uma cardinalidade maior que a do conjunto 

dos Números Reais e segundo a hipótese do contínuo generalizada (proposta por George 

Cantor, e só resolvida décadas depois de sua proposição), esse conjunto possui a cardinalidade 

aleph 2, 2 . Utilizando-se deste processo recursivamente obtêm-se os cardinais i , com i 

variando de zero até o infinito, formando o Conjunto dos Números Transfinitos.  

Este estudo é bastante rigoroso, do ponto de vista matemático, porém o que apresento, 
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acredito ser o suficiente para o pretendido. Utilizo da tradução - no sentido dado por Gadamer 

(1999, p. 560), ao considerar que toda tradução já é interpretação e que este ato de interpretar 

é inerente a qualquer ato de compreensão-, para esclarecer o sentido hermenêutico do Aleph 

que aqui proponho, recorrendo a Jorge Luiz Borges que, em meu olhar, desvela com bastante 

sutileza o significado do Aleph, em obra de mesmo nome, O Aleph. Essa obra se apresenta 

como um esforço de mostrar que a literatura é inesgotável, direcionando-se a um infinito de 

possibilidades, e da qual destaco a seguinte passagem do conto O Aleph, último conto do 

livro, que faz uma relação entre a morte de Beatriz e o Aleph, para deixar claro e apresentar 

argumentos que me motivaram a fazer tal tradução: 

 O nome de Zunni me impressionou; sua banca, na Caseros com a Tacuarí, é de uma 

seriedade proverbial. Perguntei se ele já se havia encarregado do assunto. Daneri disse que 

iria falar-lhe nessa mesma tarde. Vacilou e com essa voz plana, impessoal, à qual costumamos 

recorrer para confiar algo muito íntimo, disse que para terminar o poema lhe era 

indispensável a casa, pois num ângulo do porão havia um Aleph. Esclareceu que um Aleph é 

um dos pontos do espaço que contém todos os pontos. 

 – Está no porão da sala de jantar – explicou, com a dicção aligeirada pela angústia. – 

É meu, é meu; eu o descobri na infância, antes da idade escolar. A escada do porão é 

empinada, meus tios me haviam proibido de descer, mas alguém me disse que havia um 

mundo no porão. Referia-se, soube depois, a um baú, mas eu compreendi que havia um 

mundo. Desci secretamente, rolei pela escada proibida, caí. Ao abrir os olhos, vi o Aleph. 

 – O Aleph? – repeti. 

 – Sim, o lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do orbe, vistos de 

todos os ângulos. A ninguém revelei minha descoberta, mas voltei. O menino não podia 

compreender que lhe fosse concedido esse privilégio para que o homem burilasse o poema! 

Zunino e Zungri não me despojarão, não e mil vezes não. De código na mão, o doutor Zunni 

provará que é inalienável o meu Aleph. 

 Procurei raciocinar. 

 – Mas não é muito escuro o porão? 

 A verdade não penetra num entendimento rebelde. Se todos os lugares da terra estão no 

Aleph, aí estarão todas as luminárias, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz. 

 

 Portanto, o sentido que trago para cada Aleph, é de representação dos momentos, de 

eventos singulares de minha história de vida, um “porão” onde posso recuperar todos os 

tempos e todos os tempos dentro dos tempos. Neste sentido, considero a história como um 
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ponto do espaço que contém todos os pontos-eventos dos tempos vividos. 

 Das muitas formas de se apresentar um texto narrativo, apresento aqui três que 

chamam muita atenção pela força criativa e imaginativa de representação do eu, sujeito. Uma 

delas é a Narrativa de Ficção que busca estabelecer “com a realidade uma relação criativa 

que articula suas configurações possíveis, e o relato supostamente fictício se constrói como tal 

apoiando-se numa realidade prévia” (BARBOSA, 2003, p.15) com isto procura-se a partir das 

experiências do vivido, lhe dar um sentido e significado.  

A segunda trata-se da Narrativa historiográfica, que considera a realidade uma 

representação verdadeira, científica, da realidade, apoiada nos limites e rigores do método 

científico sem descartar o seu caráter provisório. Elizeu Souza ao fazer uma historicidade da 

memória e da narrativa como fontes de produção de conhecimento com base na historiografia 

relata que “no processo de valorização das fontes orais estava a crença de que a maior 

homenagem que os historiadores e, em especial, os historiadores da educação poderiam 

prestar aos excluídos era o de transformar suas memórias em histórias” (2007, p. 62) 

procurando nas memórias e histórias de vida de certa cultura social, uma possibilidade de dar 

sentido às vozes dos excluídos. Tomando os professores como estes excluídos, penso ser da 

maior importância escutar e dar sentido existencial a suas vozes individuais e coletivas, e este 

escutar, por meio de memoriais e diários, considero, como já anunciei, dados sine qua non de 

minha pesquisa.  

Nesse mesmo sentido tem-se a Narrativa do dia a dia que apresenta características 

muito próximas da Narração historiográfica, “procura relacionar-se com o real enquanto 

representação verdadeira […]. A diferença essencial é que a pretensão à verdade, na narrativa 

cotidiana, é uma relação imanente e interna, é um fator essencial do próprio ato de narrar” 

(BARBOSA, 2003, p.16), é a própria narração em si, do real presente, atual, dando pouco 

espaço ao esquecimento, mas que este se faz importante no ato de narrar, pois às vezes “é 

preciso esquecer para continuar presente, esquecer para não morrer, esquecer para permanecer 

fiel” (AUGÉ, 1998, p. 106) para não se causar embaraço com excessivas lembranças na busca 

daquilo que se procura, tornando a busca mais limpa e clara, em um sentido dual poderíamos 

dizer que não há memória sem o esquecimento. 

 Neste complexo das narrativas me utilizo aqui da primeira e terceira pessoas do 

singular, sendo o uso da primeira pessoa para expor de minhas memórias, os pensamentos 

reflexivos de minha subjetividade e do coletivo que me compõe, posto que também me faço 
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do outro e com o outro, além de me permitir dialogar com a composição teórica e com as 

análises dos dados produzidos nesta pesquisa sobre a constituição e reconstituição de saberes 

docentes de professores dos anos iniciais para ensinar matemática e suas implicações com o 

pensamento complexo.  

Ao utilizar o texto na terceira pessoa do singular o faço para narrar momentos e fatos 

de minha história deixando implícitas as tramas das teorias em sua naturalidade, 

descompromissadamente vivida, contada por quem realmente conhece o tempo e o lugar de 

onde se fala, quem poderia saber mais de minha história de vida do que eu mesmo, sem a 

fadada ilusão da impessoalidade. Ao mesmo tempo em que a teoria me perpassa inevitável, 

pelo ser social-político e cultural que sou, que me tornei, que me torno, que poderei me tornar 

e que para tal uso a narrativa em primeira pessoa do singular, utilizo-me ainda da primeira 

pessoa do plural, que busca dar um caráter de sujeito indeterminado do texto, e será 

empregada por vezes para concluir ou narrar alguma decisão conjunta e que me abre as 

possibilidades de dialogar com o leitor à luz das teorias, direta ou indiretamente.  Narrar na 

primeira pessoa do singular, a qual aparece de forma mais intensa o eu pesquisador, tem 

então, o intuito de mostrar que o objeto não se separa epistemologicamente do sujeito, “já 

anunciado pela mecânica quântica ao demonstrar que o ato de conhecimento e o produto do 

conhecimento eram inseparáveis” (SANTOS, 1988, p. 67), pois que estou implicado com o 

objeto de estudo ao patamar de me considerar também sujeito desta pesquisa. A escrita 

utilizando essas pessoas narrativas me possibilita ser narrador, autor e personagem desta 

narrativa, esta é a tônica a ser adotada. 

 Embora não seja a narrativa memorialística inicial, o Aleph I, um episódio de minha 

história de vida que eu lembre ter vivido, é desta forma que esse Aleph é contado por meus 

familiares, com alguns incrementos pessoais. É um episódio do qual acredito ter ficado com 

algum tipo de trauma de infância, pelo acontecimento vivido, dado que só consigo ter 

reminiscências deste lugar, onde morei até os meus quatro anos, da estrutura da casa e do dia 

em que nos mudamos, e ainda por apresentar certa fobia em lidar com pontes, escadas e 

altura, porém não tenho problemas com a água, meu quase algoz, mas também ativador 

germinante da vida. No entanto, esta foi certamente minha primeira travessia a um mundo que 

pensamos às vezes não ser nosso, que está entre o real e o imaginário e se transforma numa 

lembrança raramente fiel e, portanto, ficcional da memória humana (CARVALHO, 2001, p. 

10). 
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 É entre minhas memórias e de outrem que discorro sobre o meu estar-no-mundo, pelos 

acontecimentos lembrados de minha história de vida pessoal e coletiva. Vamos ao início 

destes Alephs, o Aleph Zero. 

 Ao nascer, na sétima década do século XX, em 1970, no vigésimo dia do mês sete, o 

sétimo filho de uma família de onze irmãos, minha mãe curiosamente deu-me o nome de meu 

pai, digo isto porque culturalmente o nome do pai vai para o primeiro ou o último filho, caso 

seja do sexo masculino, ao menos em minha terra ocorre desta forma, o que não era o meu 

caso. Quando nasci meu pai, que trabalhava na polícia militar do estado encontrava-se 

destacado para o município de Santarém, no estado do Pará, então minha mãe acabou por me 

registrar com o nome de meu pai, porém, para não quebrar inteiramente com a tradição, recebi 

o primeiro nome de meu pai, Narciso, com o sobrenome de minha mãe, daí se constrói 

naturalmente o nome derivado diminutivo NarciZinho, ou Zinho, com o qual carinhosamente 

sou chamado por meus familiares. Por uma grande coincidência, em meus primeiros dias de 

vida meu pai não esteve presente, e nos seus últimos dias de vida também estive longe dele. 

Eventos como este, me ajudam a guardá-lo na memória, como o grande Pai que foi e sempre 

será, para mim, meus irmãos e àqueles que tiveram o prazer de conhecê-lo em vida. E como 

diria o Avô Mariano, personagem patriarca na obra “Um rio chamado tempo, uma casa 

chamada terra” de Mia Couto (2003), “o importante não é a casa onde moramos, mas onde em 

nós, a casa mora”. E meu pai transformou-se na própria casa, nossa referência familiar. 

 

Aleph II: No mundo da Lua e um segredo revelado 

 Passados dois anos do resgate de Zinho por sua mãe, o pai, seu Narciso, 

decide mudar com a família para outra residência. O caminhão contratado para fazer 

a mudança ficou a cerca de 200 m da casa, percurso este feito por sobre as pontes de 

madeira até chegar à terra firme, onde se encontrava o caminhão. Zinho da janela de 

sua casa conseguia enxergar de longe o caminhão parado e observar os irmãos 

carregando a mobília. A nova casa ficava bastante afastada do centro da cidade, a 

estrada para se chegar à nova morada era ladeada por extensa mata verde. O 

percurso era de cerca de meia hora, a depender do trânsito, do tempo, das vias, 

poderia até ser o dobro, com uma única linha de transporte urbano. O conjunto que 

literalmente orbitava o centro de Belém, tinha como nome oficial Nuneslândia, em 

homenagem a um dos governadores do estado, mas devido a sua distância e posição 
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geográfica periférica passou a ser conhecido como Conjunto Satélite. E foi neste 

conjunto habitacional que se deu sua adolescência, juventude, e parte de sua vida 

adulta. Devido à distância, quase tudo acontecia ali, a escola onde cursou o primeiro 

grau (atual ensino fundamental), a Igreja onde teve ativa participação no grupo de 

jovens e como catequista, as festas da comunidade, o lazer esportivo, os primeiros 

laços afetivos, os eventos culturais, a participação no centro comunitário,... 

 As poucas saídas do Satélite eram “contadas a dedo”, quando ia com os 

irmãos ao cinema, geralmente para assistir os filmes dos Trapalhões, para ir ao 

Bosque Rodrigues Alves e para assistir a passagem da imagem de Nossa Senhora de 

Nazaré no Círio de Nazaré, famosa festa religiosa da cidade de Belém. A adolescência 

passou e Zinho não via a hora de iniciar o 2º grau (hoje, ensino médio), era o 

passaporte para o centro de Belém, pois a escola do conjunto só oferecia até o 

primeiro grau. A vida no Satélite era intensa, porém sua fronteira precisava ser 

explorada, novas experiências, uma nova rede social estava prestes a se formar. Ao 

cursar o 2º grau fora do Satélite passara agora a ser chamado pelo primeiro nome, 

Narciso, mesmo nome do Pai, nome mitológico, o qual muitos colegas tinham 

curiosidade em saber sobre a história do jovem grego que se apaixonara por sua 

própria imagem, e ao vê-la refletida em um lago tentou abraçá-la e acabou morrendo 

afogado, e no lugar onde morreu nasceu uma flor chamada Flor de Narciso e Narciso 

fazia questão de contá-la à sua maneira, mesmo depois que iniciou sua vida 

profissional a história de seu nome sempre tinha um lugar reservado. Já rapaz, 

Narciso teve a curiosidade de perguntar a sua avó Maria da Luz sobre seu nome. 

- Vó, onde a senhora foi arrumar este nome, que deu a meu Pai? 

- Meu filho deixe de ser curioso, disse a avó. 

 Sua avó não havia estudado mitologia grega, morava numa pequena cidade 

interiorana chamada Curuçá, localidade que vivia basicamente da pesca e do 

comércio. Sem estudos, como teria chegado a tal nome, incomum para o local onde 

morava? Narciso não arredaria de perto da vó enquanto ela não lhe desse uma 

resposta. A insistência foi tanta que a vó não resistiu a curiosidade do neto. E pôs-se a 

lhe falar. 

- O que vou lhe contar deve ficar em segredo, enquanto eu viver, ninguém, 

principalmente seu avô Benedito, pode ficar sabendo desta história. 
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Narciso, é claro, fez a promessa de não contar a ninguém. Então revelou a vó. 

- Não peguei o nome de nenhum livro, como você deve estar pensando, Narciso 

foi o nome de meu primeiro namorado e como seu pai foi meu primeiro filho decidi 

colocar-lhe este nome. Pronto, sem mais perguntas a este respeito e não se esqueça do 

que lhe pedi. 

De fato, a promessa foi cumprida, o avô faleceu sem nunca saber desta 

história, e a avó teve em vida seu segredo guardado.  

A vida no Satélite caminhava a seu tempo e Narciso com sua emancipação 

pessoal percebia que a “distância” entre o Conjunto e o centro da cidade foi ficando 

menor, a vegetação lateral da avenida principal de acesso ao centro agora já era 

menos intensa, inúmeros conjuntos habitacionais e invasões foram sendo criados, a 

tranquilidade já não era mais a mesma, os tempos e espaços eram outros, mas o 

Satélite continuaria lá, com sua diferenciada forma de ser, a orbitar a bela cidade que  

Belém se tornava. 

 

 A vida no Satélite foi realmente interessante, lá me tornei parte do que sou hoje. O 

Conjunto tinha uma vida quase que “independente” do que acontecia em Belém, e devido à 

distância instituiu, por exemplo, sua própria festa religiosa católica, o Círio de Nossa Senhora 

do Bom Remédio, com duas semanas de festejos, com direito a parque de diversões e fogos 

de artifício, muito semelhante ao Círio de Nazaré, maior romaria católica do mundo. As 

atividades culturais e esportivas eram desenvolvidas de forma que toda comunidade pudesse 

participar, criamos nossos espaços para o futebol, com destaque para o Clube dos 13, que 

tinha sede e campo de futebol, mas que contrariamente a nossa vontade se desfez devido a 

construção de um presídio na área do campo, no lugar do pequeno e pouco frequentado posto 

policial colado ao campo de futebol, era a política externa (ao conjunto) impondo sua 

autoridade, numa lógica muito que sem sentido, retirando o lazer de dezenas/centenas de 

crianças, jovens e adultos, deixando-os ociosos e tornando-os propensos candidatos a uma 

vaga no novo espaço criado. Havia ainda na extensão do campo uma quadra de voleibol, que 

também fora engolida pela obra do presídio, existia sim outros espaços de lazer esportivo, 

mas o sentimento era de que, algo que havia sido construído em comunidade, em coletividade, 

nos havia sido tomado, sem aviso prévio.  

 No conjunto, que realizava as já tradicionais festas juninas de rua com suas gritantes 
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aparelhagens, que se autodenominavam treme-terra, criara também o seu carnaval, o 

CarnaSat, com direito a trio-elétrico e blocos carnavalescos. Em meio aos festivais de música 

e poesia, as peças teatrais que realizávamos no salão paroquial, na escola ou na rua, os 

torneios esportivos, as reivindicações e manifestações políticas por melhorias, o Satélite foi 

construindo uma identidade própria que teve consequentemente suas ressonâncias em minha 

formação pessoal.  

 Estas referências que estão situadas no campo do senso comum formaram o repertório 

de saberes que me abriu as possibilidades de escolhas profissionais. Não escolhi este lugar 

para viver, mas foi nele e pelos recursos simples e ao mesmo tempo complexos, enquanto 

elementos sociais e culturais, que teci os conhecimentos basilares do meu eu, a partir da 

realidade vivida. Para Morin (2003a) produzimos a sociedade que nos produz, e nestes termos 

as regras sociais, a linguagem social, a cultura e normas sociais estão presentes em nosso 

interior, não só a parte está no todo como o todo está na parte, é o princípio hologramático. 

 Na foto 1, tirada por mim ocasionalmente no pátio de minha residência em um dos 

intervalos de escrita destes Alephs de memórias de minha história de vida, ao perceber que 

um ninho de pássaro construído na armação do telhado havia caído pela ação de uma forte 

ventania bem em frente à porta de entrada da casa, já há algum tempo carregava a curiosidade 

de olhar mais detalhadamente como se apresentava a composição estrutural para construção 

de ninhos de pássaros, em uma parte que se desprendera do ninho fiz uma redução manual de 

sua estrutura, na foto aparecem alguns elementos simples recolhidos por um pássaro para 

construção de seu complexo ninho (foto 2), observe que ele selecionou uma diversidade de 

elementos, entre orgânicos dos ecossistemas locais e elementos industrializados pelo sistema 

humanizado, pela necessidade de adaptação ao meio, porém, aproveitando engenhosamente 

todos de alguma maneira, de forma que eles se encaixassem na arquitetura e tessitura de seu 

ninho, com alguns elementos usados em maior quantidade que outros, mas sendo todos 

essenciais para a estética do produto final.  

Este produto final é resultante de uma “cultura instintiva” de intuição animal que gera 

uma espécie de saber manual, diferentemente dos saberes humanos, que desenvolveram a 

capacidade de se adaptarem, de modificarem e se modificarem enquanto ser, transformando o 

meio, resultante de várias culturas, no sentido semiótico defendido por Geertz (1978, p. 15) ao 

mencionar que “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu 

assumindo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
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experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado”. 

 

     

Foto 1: elementos do ninho de pássaro                          Foto 2: O complexo ninho do pássaro 

 

E são estes significados que busquei a partir das experiências vividas, por mim e pelos 

sujeitos da pesquisa, das compreensões hermenêuticas que damos a elas de dentro para fora, 

compreendido no mundo, uma vez que parte do ser-aí, Dasein, em acordo com o pensamento 

de Heidegger (1998), o homem enquanto um ente que existe imediatamente no mundo, e 

neste caso, não há modelos, nem fórmulas matemáticas que possam explicar com tanta clareza 

de detalhes tal comportamento “complexo” e “caótico” deste “a-con-tecer” que nesta forma 

(escrita) trata-se de “um tecer conjunto e de forma aumentada”, ou melhor, da Pedagogia do 

A-con-tecer, como cunhada por Inez Carvalho (2008, p. 163), que “parte da premissa 

imanente de que as coisas – e, portanto, também os currículos – emergem (se atualizam) de 

forma, mais ou menos, independentes das prescrições previamente pensadas. Ou seja, à 

intencionalidade se junta, também, o acaso”. Essa ideia a meu ver vai ao encontro 

complementar do Pensamento Complexo quando este considera, para além dos três princípios 

já mencionados, que qualquer sistema vivo ou fenômeno é guiado por quatro relações; i) de 

ordem; ii) de desordem; iii) de interação; e iv) reorganização. Essas quatro relações formam o 

Tetragrama Organizacional, que para Morin (2003a, p. 204) “permite-nos conceber que a 

ordem do universo se autoproduz ao mesmo tempo em que esse universo se autoproduz, por 

meio das interações físicas que produzem organização, mas também desordem”, ou seja, é 

importante considerar a ordem e a desordem para compreender o mundo em que vivemos. 
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No que se refere à relação de ordem Morin (2003a) considera três níveis para concebê-

la. O primeiro nível a considerar trata dos fenômenos que aparecem na natureza física, 

biológica e social, e que para tais a ordem se manifesta sob a forma de constância, de 

estabilidade, de regularidade e de repetição. O segundo nível faz menção ao caráter, ou seja, 

da natureza da ordem: a determinação, a coação, a causalidade e a necessidade que fazem os 

fenômenos obedecerem às leis que os governam. Isso o leva a conceber um terceiro nível, 

mais profundo, no qual a ordem significa coerência, coerência lógica, possibilidade de deduzir 

ou de induzir, e, portanto de prever. Assim, para ele a ordem nos revela um universo 

assimilável pela mente que, correlativamente, encontra na ordem o fundamento de suas 

verdades lógicas. 

A ordem precisa estabelecer um diálogo com o desequilíbrio, com a incerteza, com o 

imprevisível, e por isso, seguindo os níveis tomados para a relação de ordem, Morin (Idem) 

estabelece uma relação dialógica entre a ordem e desordem. Admite que no primeiro nível do 

fenômeno, a desordem é um conceito-mala que engloba as irregularidades, as inconstâncias, 

as instabilidades, as agitações, as dispersões, as colisões, os acidentes. Assume ainda que a 

desordem também contém desvios que podem perturbar as regulações organizacionais e, mais 

amplamente, ela diz respeito a qualquer fenômeno que acarrete ou constitua a desorganização, 

a desintegração, a morte. Com referência ao segundo nível faz menção aos ingredientes que 

ele considera comuns a todas as desordens: a eventualidade e o acaso. Chega-se então ao 

terceiro nível, onde o acaso nos priva da lei e do princípio para conceber o fenômeno. A 

desordem é aquilo que traz a angústia da incerteza diante do incontrolável, do imprevisível, 

do interminável. 

 Sobre a relação de interação, Morin a entende como as coisas que começam a 

interagir, sem que estivessem previstas, como resultado de fenômenos do acaso e para a 

relação de reorganização, na composição do Tetragrama Organizacional sustenta a sua visão 

planetária de conceber o ser humano, os organismos vivos em conexão e num constante 

questionamento sobre para onde o sistema vai, para onde estamos nos conduzindo. Unindo os 

princípios (ou operadores) dialógico, recursivo e hologramático ao Tetragrama Organizacional 

temos as bases do pensamento complexo. 

Essa forma de pensar pode nos ajudar na análise do homem que aprende o sentido do 

ser fenomenológico, que vai além da redução fenomenológica proposta por Husserl, pautado 

basicamente no ato de perceber (Noésis) e naquilo que é percebido (Noema), ou seja, 
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restringe o conhecimento ao fenômeno da experiência de consciência, desconsiderando o 

mundo real, enquanto que para Heidegger (1998) a fenomenologia dedica-se ainda à 

experiência que emerge do dia a dia, descrevendo o que chama de estrutura do cotidiano, ou 

“o estar no mundo”, salientando que se lançar no mundo entre coisas e na contingência para 

se realizar projetos pessoais é um tipo de intencionalidade própria de ser da consciência.  

 O fenômeno da formação docente é um tipo de intencionalidade própria da 

consciência, se estou em um curso de formação de professores, é porque sei que me formarei, 

ou poderei me formar professor, mas daí a chegar a se tornar professor há de se viver 

experiências contingenciais. Sabem-se as disciplinas que vai cursar, pensando no currículo 

posto hegemonicamente pelo sistema, mas como isso vai a-con-tecer, é imprevisível, incerto, 

mesmo para um sistema educacional linearmente estruturado. Você apenas estará consciente 

que é da imprevisibilidade do a-con-tecer curricular que vai se tornar o que se é, na 

combinação do movimento da ordem e da desordem, que dialogam para uma organização, ou 

melhor, auto-organização consciente, que busque ligar autonomia e dependência por meio do 

pensamento complexo, dado que a autonomia só era pensada do ponto de vista metafísico, 

mas a autonomia depende do meio exterior, e para o ser humano se tornar um espírito 

autônomo depende da cultura que alimenta o conhecimento, da faculdade do conhecimento e 

da faculdade de julgar. Assim, a autonomia não pode excluir laços materiais, pois é 

dependente deles e o pensamento complexo abre possibilidades de se ligar a dependência à 

autonomia. 

 Mas, até que ponto o homem está consciente disto? Afinal o que é consciência? 

 Estas são questões caras à filosofia e à psicologia, portanto traremos apenas algumas 

abordagens no campo de visão destas duas ciências, que poderão nos ajudar em sua 

compreensão, porém sem pretensão de dar respostas definitivas, mas que convirjam para dar 

esclarecimentos satisfatórios. 

 A consciência pode ser entendida como uma qualidade da mente de extrema 

complexidade no campo da psique humana, que se desenvolve gradual e continuamente do 

simples para o complexo, e do complexo para o simples, num movimento cíclico, chegando 

em algum momento, um se sobrepor ao outro. Na concepção de fontes da teoria do 

conhecimento, Borges (2006, p.62) coloca que uma pessoa tem basicamente três níveis de 

consciência, que correspondem à sua visão de mundo: a) a sensação, como contato puramente 

físico e emocional com o mundo; b) a crença, estado mental, uma representação de um 
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determinado estado de coisas e c) o conhecimento, capacidade de justificarmos e validarmos 

nossas sentenças sobre as coisas. 

 Para Wilhelm Wundt
1
 (1896 apud Araújo, 2007, p. 98), um dos precursores da 

psicologia, a consciência se dá com base em processos regulares, constituídas das 

experiências psicológicas no cotidiano, experiências imediatas que nos fornecem conteúdos 

da consciência e de natureza complexa a partir de vários elementos simples.  

 O conteúdo da consciência é formado pelos sentimentos simples, resultantes da 

experiência imediata, que não se trata de uma mera combinação mecânica de elementos, e que 

embora seja originado de uma desordem no a-con-tecer destas experiências é resultado de 

processos criativos, em que a subjetividade se manifesta, como capacidade de criação. Por sua 

vez, se completa, nesta concepção com as não menos importantes sensações da experiência 

mediata, que nos permite ter a consciência do que está aí, posto que quando nos chega, chega 

pronto. No entanto, esta forma de conceber a consciência está mais próxima da percepção 

fisiológica, de sua relação com o corpo e deste com o mundo, e de suas limitações físicas.  

 No campo da filosofia a consciência trata-se de uma dos seus maiores problemas 

devido a sua simplicidade e por causar dúvidas quanto a sua relação com a realidade. 

 Para o filósofo e Matemático René Descartes, ao esboçar o seu princípio fundante 

"penso, logo existo" base de toda sua teoria, a consciência é o fundamento e modelo de todo o 

conhecimento. Através dela o homem poderia saber por que se existe e porque que se é o que 

se é, ou seja, um ser pensante, uma alma separada do corpo. 

 Espinosa, pensador holandês e estudioso das obras de Descartes, concebe a 

consciência como uma fonte de ilusões. Somos conscientes dos nossos desejos e 

representações, fato que torna a consciência um conhecimento incompleto, que mantém o 

homem ignorante das causas que produzem conhecimento verdadeiro e total (FERRATER 

MORA, 2001). Assim, a consciência não é de modo algum lugar de conhecimento verdadeiro, 

mas sim causadora de ilusões, especialmente da ilusão da liberdade. 

 Existe ainda a consciência moral que é a consciência que os seres humanos possuem e 

que os permite distinguir o que uma ação tem de moralmente prescrita ou proibida. 

Segundo Nietzsche em Genealogia da Moral (1998), a consciência moral, a voz da 

consciência, é na realidade a expressão de sentimentos que não têm nada de moral. Heidegger 

por sua vez considera a consciência moral como um “fenômeno existencial que parte da 

                                                 
1
 WUNDT, W. Grundrib der Psychologie. Leipzig: Alfred Kröner. 
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existência e se dirige à existência” (FERRATER MORA, 2001, p. 128).  

 Consciência pode ser considerada, de modo estrito, como o estado de se encontrar 

plenamente ciente dos acontecimentos ou fatos e como esses definem o mundo lógico, ser 

consciente ou ter consciência é estar no mundo, estar nele e participar de sua construção 

histórica. Como derivativos do termo consciência, temos o seu termo oposto, a inconsciência, 

e ainda a autoconsciência, consciência de si, por si e para si. Podemos dizer ainda que é a 

consciência que contém os argumentos elaborados que são objetos estruturantes do 

pensamento lógico-matemático, como linguagem universal. Portanto, e longe de se querer dar 

uma definição do que vem a ser consciência, pode-se ao menos conjecturar que é na 

composição das experiências vividas que se forma a complexidade da consciência.  

Ao tratar da complexidade, Edgar Morin procura afastar-se do conflito da 

“simplicidade” que considera ser um ato inibidor que limita o processo do conhecimento. 

Esse conflito tem a ver com o modus operandi da ciência: separar (distinguir ou desunir); unir 

(associar, identificar); hierarquizar (o principal, o secundário); e centralizar (em função de um 

núcleo de noções mestras). O percurso que Morin (2002, p. 25) trilha não é feito com intuito 

de condenar a especialização, mas a perda da visão geral das coisas “aparentemente 

divergentes, antagônicas, [...] inseparáveis: trata-se, evidentemente, de reintegrar o homem 

entre os seres naturais para distinguir deles, mas não para reduzi-lo a essa situação”. Afirma 

que o imperativo da complexidade é, também, “o de pensar de forma organizacional; é o de 

compreender que a organização não se resume a alguns princípios de ordem, a algumas leis; a 

organização precisa de um pensamento complexo extremamente elaborado” (2000, p. 192). 

Portanto, a consciência se explica a partir das possibilidades inventivas do cérebro humano. 

Explorar estas possibilidades e as qualidades do cérebro é tão complicado quanto procurar 

entendê-lo.  

Considerada “o verdadeiro tesouro da humanidade”, a consciência ainda é 

epifenomenal, causada por outro fenômeno maior, superficial, periférica: é “uma chama 

vacilante, mirrada, instável, ainda no começo, sempre frágil, correndo, sem parar, o risco da 

ilusão, da self-deception, da falsa consciência. Ainda não migrou para o centro da 

mente/espírito para tornar-se sua controladora permanente” (2005c, p. 290). Ou seja, ainda 

não temos controles da mente e muito menos do espirito, temos uma falsa ilusão desse 

controle, vivemos numa constante consciência ilusória da consciência.  

Morin (1973, p. 140) concebe o cérebro como um sistema, ou um epicentro, um 
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sistema hipercomplexo – o princípio da organização cerebral, integrado num sistema 

biopsicossociocultural, onde são projetados sua evolutividade, seus princípios de invenção e 

sua complexidade. Nesta concepção inscreve a humanidade na animalidade, apontando que 

nosso cérebro é animal, mamífero e primata, que embora semelhantes ao aparelho cerebral 

dos chimpanzés, o homem desenvolveu duas qualidades humanas por excelência: o 

pensamento e a consciência. 

O sistema hipercomplexo é definido por Morin (1973, p. 130) como “um sistema que 

diminui suas opressões, embora aumentando suas aptidões organizacionais em especial sua 

aptidão para a mudança”, que comparado a um sistema de menor complexidade é “fracamente 

hierarquizado e especializado, não estritamente centralizado, mas mais fortemente dominado 

pelas competências estratégicas e heurísticas, mais dependente das intercomunicações e, em 

virtude de todas essas características, mais fortemente sujeito a desordem, ao ruído, ao erro” 

(MORIN, 1973, p. 131), se trata, portanto, de um órgão sem um centro de comando, 

democrático, altamente afetado pela desordem e pela eventualidade cerebral. Para Morin 

(2005a, p. 108) “não conhecemos nada mais complexo no Universo do que o cérebro humano, 

a não ser o Universo que o produziu e que contém esse cérebro”, ou seja, para conhecermos 

de fato as complexidades da consciência humana é preciso primeiro desvendarmos os 

segredos do universo, e estamos distantes, muito distantes desse desvelamento. 

Em contraposição ao pensamento cartesiano Morin afirma que “tudo o que é separado, 

compartimentado, incompatível com o pensamento simplificador, aparece ali ligado, 

implicado, sobreposto, de maneira não apenas inseparável, mas também concorrente e 

antagônico: o uno, o duplo, o múltiplo, [...], o objeto, o sujeito, e, para começar e terminar, o 

cérebro e o espírito” (2005a, p. 109). Assim é o espírito que emerge de uma ação conjunta 

entre o cérebro e a cultura e se estrutura por meio da cogitação (o pensamento) e da 

consciência. 

Para tratar das computações informacionais do cérebro toda organização viva (célula, 

embrião, organismo, etc) funciona em função de um cômputo. A mente humana funciona 

como um cômputo, que realiza a computação, processando dados, sobre si, de si para com o 

outro e para com o mundo, e esse cômputo se constitui como elemento fundamental de sua 

subjetividade, que torna possíveis as mudanças e transformações aparentemente intermináveis 

de uma complexidade organizacional. Além da atividade computante o conhecimento humano 

compreende também a atividade cogitante (pensante) que é o próprio pensamento (via 
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linguagem), o que diferencia o ser humano do conhecimento apenas cerebral de outros 

animais. 

Assim, de modo mais sucinto Morin entende a consciência como “um retorno do 

espirito sobre si mesmo via linguagem: esse retorno permite um pensamento do pensamento 

capaz de retroagir sobre o pensamento e, em paralelo, possibilita um pensamento de si apto a 

retroagir sobre si” (MORIN, 2005a, p. 210), ou seja, temos um conhecimento reflexivo sobre 

nós mesmos, chamado consciência de si, e das atividades do espírito sobre elas próprias, 

denominado, consciência cognitiva. 

 Dessas noções sobre a consciência, ficou explicita a relação mente (memória) e corpo 

como fatores da relação do ser-com-o-mundo, nos diversos contextos experienciais dado que 

corpo “carrega consigo os registros temporais e psíquicos da sua própria história. Ele também 

nos conduz ao que os outros dizem sobre este corpo que nos transmite o sentimento de existir, 

de estar no mundo e que nos faz sentir vivos, enquanto percepcionamos o seu contorno” 

(BOIS e RUGIRA, 2006, p. 32). Embora o corpo estético possa não representar as 

potencialidades da pessoa em sua plenitude, enquanto que a memória, agente hermenêutico 

para a produção do conhecimento na perspectiva da complexidade, “aparece como elemento 

fundamental na articulação de sentidos entre o individual e o coletivo” (SOUZA, 2007, p. 65) 

 O mundo pode até ser considerado como uma máquina a serviço de um universo 

mecânico, mas de certo não funciona tal qual um relógio linearmente preparado para prever as 

horas vindouras, seu funcionamento se dá no campo do imprevisível, suas engrenagens dão o 

tom relativista ao seu funcionamento. As experiências a serem compreendidas do ser neste 

mundo são eventos simples, feito os elementos coletados pelo pássaro para construir seu 

ninho, cujo produto é irreversível, complexo, mas não imutável. O produto de tais 

experiências são saberes constituídos e originados de processos instáveis e contínuos, que 

levam em consideração a rede de conexão complexa do conhecimento de si, local e 

planetário. 

 

Aleph III: Dos lugares do aprender a aprender 

 Boa parte da Infância, adolescência e juventude Narciso passou entre os muros 

da escola Dona Helena Guilhon, localizada entre as ruas cinco e sete do Satélite. A 

escola já nascera murada, comum nas escolas do Brasil, é como uma comunidade 
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dentro de outra comunidade, mas com este formato qual o sentido em se falar de 

liberdade, moral, ética, democracia? Se o próprio lugar onde se ensinavam tais 

direitos e valores parecia mais andar no sentido contrário, a começar por sua 

estrutura física. Isto não era muito claro para Narciso, que tantas vezes teve que pular 

os muros da escola para jogar futebol na quadra durante os finais de semana. Na 

escola havia um rigor disciplinar; era a Diretora aparecer na porta da sala que todos 

eram obrigados a ficar de pé até segunda ordem. Algo parecia estar errado nesta 

estrutura. 

 Narciso iniciara seus estudos na “escolinha” da professora Maria José, 

localizada na rua quatro, mesma rua de sua casa, onde aprendera a ler e escrever, 

sempre acompanhado de perto por sua mãe. No Colégio Dona Helena Guilhon que a 

princípio já fora chamado Grupo e atualmente denominada Escola, cursou do 

preparatório até a oitava série, primeiro grau (atual Ensino Fundamental). A década 

era de 1970, ditadura militar no Brasil, era comum nas escolas se cantarem os hinos 

Nacional e da Bandeira. Ao chegar na escola todos os alunos eram arrumados por 

turma e em fila eram conduzidos para a quadra de esportes e em posição de sentido e 

mão direita no lado esquerdo do peito eram entoados os hinos. Foi neste período de 

sua vida escolar que algumas habilidades foram sendo conformadas, ou seja, 

tornando-o o que é. Aos onze anos aprendera a tocar violão de forma autodidata, 

auxiliado por um disco compacto e um livro que estava pela metade. O livro havia 

sido rasgado ao meio, então a princípio as músicas do compacto eram aprendidas 

também pela metade, e somente foram completadas quando aprendeu a “tirar música 

de ouvido”, como se diz no meio. Com o passar do tempo aprendeu a tocar outros 

instrumentos, tomando sempre como base o que havia aprendido com o violão: 

guitarra, contrabaixo, cavaquinho, flauta e teclado, chegando a fazer várias 

apresentações em bandas ou solo em escolas, faculdades, praças e festivais, a época 

(década de 1980) auge do rock nacional e com certa liberdade para expor os 

pensamentos, passara o regime militar, anistia concedida, e como num desentalar da 

garganta tocava músicas de protesto das bandas Delinquentes, Inocentes, Insolência 

Pública, Ratos do Porão, Garotos Podres, assim como de bandas mais pop, Legião 

Urbana, Capital Inicial, Camisa de Vênus... Com quatorze anos começou a fazer 

oficina de teatro, na própria comunidade, para auxiliar nos pequenos ensaios de 
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peças de que participava, mas também para lidar com o publico, como no ensino da 

catequese. Era isto mesmo, rock na sexta e igreja nos finais de semana, Narciso sabia 

conviver bem com essas duas situações. Nesse período também realizou algumas 

atividades esportivas, gostava muito de atletismo, corrida foi a que teve melhor 

participação, participou ainda de “escolinhas” de futebol e voleibol, com destaque 

para o vôlei, chegando a ser campeão em seu primeiro ano de Faculdade, fato 

interessante, pois com sua baixa estatura, este não seria o melhor esporte para 

praticar. 

 Ao cursar o segundo grau (atual Ensino Médio) Narciso deu continuidade às 

atividades que já desenvolvia, no esporte, na música, na igreja. Foram três escolas 

diferentes para cursar o segundo grau, iniciou o primeiro ano cursando Eletrônica na 

escola pública Magalhães Barata, mas devido às costumeiras greves após concluir o 

primeiro ano acabou por ir estudar o segundo e terceiro ano em escola particular. 

Optou por continuar a cursar as ciências exatas, devido apresentar facilidade em 

compreender a matemática, mesmo assim não era dos melhores alunos, ou não se 

achava dos melhores, a não ser quando lhe era conveniente, embora alguns colegas e 

professores o considerassem, talvez por seu bom comportamento acabava sendo 

colocado no grupo dos bons alunos, porém não  fazia questão de ser. Narciso em suas 

atividades escolares tinha a intensão de fazer o melhor, não de ser o melhor, o que 

poderia eventualmente ocorrer. Prestou o vestibular para dois cursos, Química 

Industrial e Matemática, sendo aprovado em 1998 na primeira turma de Matemática 

da Faculdade de Educação do Estado do Pará. Foi um aluno regular. A Matemática 

ensinada era diferente da matemática da escola, encontrou facilidades de 

compreensão em algumas matérias como Álgebra Linear, mas durante o curso não 

conseguia entender as entrelinhas da definição de Limite, basilar para o entendimento 

do Cálculo Diferencial e Integral, compreensão esta que só ficaria claro em sua 

autoformação continuada. 

        ε<δ<0/00, bxfax<>δ >ε b=xf   

 Sua leitura não era problema para Narciso. 

 - limite da função f(x) com x tendendo para a, é igual a b se, e somente se, 

para todo épsilon maior que zero, existe um delta maior que zero tal que o módulo da 

diferença entre x e a, sendo maior do que zero e menor do que delta implicar que o 
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módulo da diferença entre f(x) e b seja menor do que épsilon. 

 - Mas o que significam esses épsilon e delta? 

 Ficava se interrogando, pois lhe parecia que aí, nestas duas letras gregas, 

estava contido todo o segredo desta definição. Esta definição foi para Narciso um 

desafio que lhe seguiu até o início de sua atuação como docente na universidade. 

 Concluiu seu curso de Matemática em 1992, e sua formatura aconteceu no mês 

de janeiro de 1993, mesmo ano em que entrou para a docência na Universidade 

Federal do Pará, fora aprovado para a cadeira de Matemática Aplicada, que incluía 

as matérias de Estatística, Cálculo Numérico, Programação Linear e Matemática 

Financeira para atuar no campus de Marabá, cidade interiorana do Pará. Por ser 

ainda muito jovem, 23 anos, teve como tutor o professor Geraldo Daltro, reconhecido 

pela excelência de suas aulas de Cálculo, pelo ostensivo conhecimento de Matemática 

e que havia se transferido do Campus de Belém da UFPA para o Campus de Marabá. 

Narciso, mesmo jovem, por vezes assumiu a responsabilidade pelo curso de 

Matemática, a qual incluía montar o horário das aulas, e com intuito de ampliar seu 

conhecimento sobre as teorias do Cálculo, colocava as aulas do professor Daltro 

sempre seguidas das suas, então quando terminava sua aula se alocava em uma das 

cadeiras da turma e se punha a assistir as aulas de Cálculo com o professor Daltro, o 

que parecia ser muito estranho para os alunos. Foi numa destas aulas que conseguiu 

desvelar enfim o segredo dos épsilons e deltas, como ensinante e aprendente em 

exercício da docência. A partir daí os conceitos e definições do Cálculo que lhe eram 

pertinentes e de seu interesse foram desmanchando e se desvelando em sua memória. 

 O saber matemático não parece ser atrativo aos alunos, mas curiosamente o 

significado etimológico da palavra Matemática tem origem na palavra grega 

"máthema" que significa ciência, conhecimento ou aprendizagem, derivando daí 

"mathematikós", que significa o Prazer de Aprender, expressão pouco presente no 

cotidiano escolar de muitos alunos, no entanto, para Narciso esta é uma sensação 

constante, entre encantos e desencantos, no percurso de sua construção identitária e 

formação profissional. 

 Depois de ter passado uma experiência docente diferenciada na Escola Madre 

Zarife Sales, em Belém, possibilitado pela estrutura da escola e o alto interesse dos 

alunos em querer aprender, foi na Escola Estadual Pequeno Príncipe, em Marabá, que 
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passou a confiar e acreditar nas possibilidades da escola pública, ensinando 

Matemática e Física nos primeiro, segundo e terceiro ano de uma turma do Ensino 

Médio que mesmo com poucos recursos didáticos, mas com o esforço cooperativo e 

colaborativo dos demais professores, se conseguiu aprovar mais da metade dos alunos 

nas Universidades Federal e Estadual do Pará, alguns anos depois ficou sabendo que 

apenas dois ex-alunos desta turma não haviam ainda feito um curso superior. Depois 

deste trabalho, a partir de 1997 Narciso passou a dedicar-se integralmente à docência 

na Universidade. 

 

 As sociedades teoricamente pensadas são representações de seus tempos, das 

tecnologias, culturas e ideias que as sustentam. O fato de vivermos nestas sociedades não 

significa que precisamos ser condicionados a elas, aceitá-las sem opinar, sem criticar, sem 

ouvir, sem ser ouvido. O que nos impede de vivermos descomprometidamente a vida, nada! 

Nada? Estamos compreendidos entre o peso e a leveza do ser, na possibilidade de escolha 

entre viver o comprometimento (o peso) e o descomprometimento (a leveza) com a vida 

(KUNDERA, 1985), ou os dois harmoniosamente. Vivi quase todos estes momentos 

recordados e narrados de minha história de vida, sem planejamentos prévios, mas com ideias 

previamente pensadas, como iriam acontecer, esta era uma tarefa difícil de estabelecer, este 

pensamento me parece muito próprio das pesquisas qualitativas. Fico a pensar se seria correto 

instituir para uma pesquisa qualitativa, que foge aos padrões de condicionamentos, o rigor 

exigido pela academia. Acredito que não se podem impor rigores metodológicos a estas 

pesquisas, estampa-se uma urgência pela reforma deste pensar.  

 Macedo, Galeffi e Pimentel (2009), discutem essa questão, apontando que as pesquisas 

qualitativas precisam sim de um rigor, mas de “Um rigor outro”, em que a autoridade e o rigor 

resultam, sobretudo, da legitimidade do vivido na construção do pensado (PIMENTEL, 

2009), a partir da atitude existencial e epistemológica do pesquisador em seu contexto de vida 

(GALEFFI, 2009) numa experimentação multirreferencial e intercrítica, praticando uma 

política de conhecimento relacional a fim de produzirem as trilhas deste novo rigor 

(MACEDO, 2009). Portanto, os autores nos convidam a repensar os caminhos e as 

construções das pesquisas qualitativas modeladas pelas técnicas para as estéticas, do 

“enquadramento ético e político”, construindo novas trilhas metodológicas a partir do vivido, 

do experienciado nos diversos contextos e dos sujeitos que emergem destes contextos sociais, 
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pois segundo Macedo (2009, p. 76) “a qualidade do conhecimento que produzimos sobre o 

mundo não está separada da qualidade antropossocial que queremos para o mundo”. 

 Como posso estabelecer os critérios metodológicos de minha pesquisa, uma vez que 

sou além de pesquisador, aprendente, e ensinante? No papel apenas de pesquisador, talvez 

fosse possível pensar, planejar, organizar, estipular, determinar os caminhos da pesquisa, 

correndo o risco do imprevisível, do impensado, da ocasionalidade, do incerto, da 

impessoalidade, da realidade caótica da sociedade, das temporalidades socioculturais, das 

intempéries tecnológicas. No entanto, neste trilhar da pesquisa novos saberes vêm sendo 

construídos, se configurando em perturbadores saudáveis do pensamento prévio, funcionando 

como engrenagem que movimenta e renova as ideias pré-estabelecidas, criando novas 

possibilidades metodológicas de investigação do objeto e sujeito da pesquisa, me situando 

como aprendente-ensinante, numa visão dialética e em consonância com o pensamento 

complexo que Morin (2002) define como o pensamento que não separa mas une e busca as 

relações interdependentes de todos os aspectos da vida humana, considerando os diferentes 

modos de pensar e suas influências internas e externas. 

 Independentemente do tipo de pesquisa que se pense em realizar, não se pode deixar 

de levar em consideração a sociedade ou as sociedades estabelecidas, sendo evidente que 

vivemos hoje numa Sociedade em Rede, que tem como pano de fundo a tempestiva “transição 

permanente” entre o modernismo e o pós-modernismo. Embora alguns pensadores tenham 

decretado o “fim da modernidade”, como Nietzsche, Foucault, Derrida, Vattimo, entre outros, 

anunciando e denunciando o fim do pensamento iluminista, do ideal de fraternidade, de 

igualdade, de propriedade privada, que mobilizado pelo racionalismo europeu na “era da 

ciência” tinha o seu mais apurado modernismo, este é ainda um pensamento muito presente 

em vários segmentos da sociedade “organizada”, como na educação escolar que é arquitetada 

nos moldes do pensamento cartesiano, da fragmentação do saber, das especializações, 

norteador dos currículos e dos conteúdos escolares. É preciso religar o que foi separado, 

religar tornou-se então, “não a palavra-chave, mas a ideia–mãe”. E para Morin o 

conhecimento que religa é o conhecimento complexo. Precisamos, portanto, superar o saber 

parcelado que obtivemos como "herança do Século XIX, em que se buscava o 

desenvolvimento técnico e científico, valorizando-se a especialização como o único caminho 

para o progresso, em detrimento da unidade e da complexificação” (PETRAGLIA, 1995, p. 

68). 
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 A crise da modernidade, que foi interpretada por Nietzsche (1992) como simples 

ilusão do pensamento convencional, serviu de ponte à análise do pensamento pós-

estruturalista de Foucault (2000), que vai ao extremo, afirmando que toda defesa de uma 

verdade absoluta universal é um terrorismo, pois não existe verdade ou conhecimento 

inocente, isto é, não existe representação desinteressada da realidade. Segundo Nietzsche o 

espectro iluminista foi na realidade apenas história convencional, ilusão referencial, e não há 

nada de verdade absoluta neste paradigma. É neste cenário que o pensamento pós-modernista 

se instaura, rejeitando e buscando desconstruir qualquer noção de verdade proposta como 

absoluta e universal. Sendo, no entanto mais visível na arte, literatura, meios de comunicação, 

na mídia, na arquitetura, na estética, tornando-se contemporaneamente moderna. Digo que 

vivemos numa época do hibridismo paradigmático, de pensamentos que convivem por 

necessidades específicas de certezas e incertezas, de ordem e desordem, de verdades locais, 

verdades planetárias e verdades universais, de tempos absolutos e relativos, de espaços fixos e 

de espaços mutantes e transformadores, do acaso e da intencionalidade. Portanto, os 

paradigmas, os pensamentos filosóficos e epistemológicos que tentam explicar o homem em 

sua existência, assim como o universo, sua origem e destino, estão por aí circulantes, servindo 

aos propósitos que lhes cabem, pois que vivemos em tempo avançado e evoluído 

tecnologicamente, mas ainda convivemos com culturas fechadas, arcaicas e radicais que 

preferem não se corromperem aos ditos da modernidade moderna ou pós-moderna.   

 O conhecimento e a informação são descontruídos, transformados e resignificados 

neste processo, passando a ser centrais na produção, distribuição e consumo de mercadorias 

ligadas principalmente ao encurtamento das distâncias de comunicação, para a implementação 

da cultura da informatização ligada à possibilidade da posse de um novo capital cultural e 

social alimentando uma nova lógica, a lógica da rede, à qual vivemos conectados, 

interligados, interdependentes e indissociáveis (CASTELLS, 1999) que a rede precisa para ser 

digerida, de novas competências, para resolver problemas, desenvolver estratégias, tomar 

novas decisões. É o computador em suas mais diversas formas o responsável por mediar a 

comunicação entre as pessoas, que se dá em graus cada vez maior de imprevisibilidade e de 

incerteza. A conexão pode ser em qualquer hora, em qualquer lugar, independe do tempo e 

distância, as linguagens artísticas, musicais, teatrais, cinematográficas se diversificam no 

improviso imprevisível, a criação não tem limite. Os sistemas educacionais precisam atentar o 

quanto antes para este fenômeno, os currículos postos não reconhecem o saber decorrente 
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deste movimento mundial, planetário, é preciso aprender a ser aprendente nesta nova 

sociedade posta. 

 Esta estrutura da sociedade em rede está baseada na Teoria das Redes Complexas,                              

a expressão refere-se a um grafo que apresenta uma estrutura topográfica não trivial, 

composto por um conjunto de vértices (nós) que são interligados por meio de arestas, 

podendo representar diversos aspectos do mundo físico e virtual, por exemplo, entre suas 

diversas aplicações possíveis, auxiliar em estudos comportamentais da sociedade e das 

relações entre os indivíduos a partir das redes sociais construídas no ambiente virtual, onde os 

indivíduos são representados pelos vértices e a relação entre eles pelas arestas. Podemos 

observar na figura 01 exemplo de uma rede complexa.  

 Neste Aleph de minha vida construí uma identidade plural, a partir de várias 

experiências e experimentações simples sem direções pré-definidas, as experiências 

simplesmente aconteciam, mas com uma necessidade natural e social de ter que se constituir 

enquanto ser glocal (ROBERTSON, 2000), no que se refere à presença de uma dimensão 

“local” como definido por Castells (2000) como os “nós” dos fluxos econômicos e dos 

lugares da vida social, os nós da rede global em uma cultura global. E nesta infinidade de 

possibilidade de fácil acesso ao conhecimento me reporto a Morin (2000, p. 24) ao dizer que 

“o importante não é a quantidade de conhecimento que acumulamos, mas a capacidade de 

organizá-los e, com isso, evitar sua acumulação estéril”. 

 Deste emaranhado de informações e saberes, Morin considera ser impossível conhecer 

tudo, todas essas transformações, visto que o contexto, hoje, de todo conhecimento político, 

econômico, antropológico, ecológico, etc, é o próprio mundo. Dai, estabelece o problema 

universal para todo cidadão, “como adquirir a possibilidade de articular e organizar as 

informações sobre o mundo. Em verdade, para articulá-las e organizá-las, necessita-se de uma 

reforma de pensamento” (Morin, 2002, p. 26). Acredita que o pensamento complexo nos abre 

o caminho para compreender melhor os problemas humanos, pois o objetivo do pensamento 

complexo é ao mesmo tempo unir (contextualizar e globalizar) e aceitar o desafio da 

incerteza. 

Morin (2002) apresenta então sete princípios, complementares e interdependentes, 

como guia para se pensar a complexidade. 
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Disponível em: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image: WorldWideWebAroundGoogle.png 

(acessado em 16/12/10).    

Fig. 1: representação da rede web do Google 
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O primeiro princípio é denominado de sistêmico ou organizacional, sobre aquilo que 

é capaz de ligar o conhecimento das partes ao conhecimento do todo, de modo que o todo é 

maior que a soma de suas partes. Acrescenta-se aí que o todo é igualmente menos do que a 

soma das partes, cujas qualidades são inibidas pela organização do conjunto. Este princípio se 

adequa a qualquer problema, que possa se dizer de matemática, em situação problema, 

modelagem matemática ou de etnomatemática, mas que precisa de uma visão mais abrangente 

da situação que o envolve, melhor dizendo das variáveis complexas (no sentido explorado 

nesta tese – de tecer junto) envolvidas. Podemos pensar em situação que envolva música, arte 

teatral, pintura, escultura, sistema de informação, questões com problemas sociais, de 

transporte, de coleta de lixo, de escrita literária, enfim, para quaisquer que sejam os problemas 

a serem relacionados, teremos sem dúvida um saber matemático envolvido que pode se 

colocar como um todo, enquanto problema de matemática, ou pode estar inibido no interior 

do problema apresentado, mas ligados por algo pertinente ao todo. 

 Outro princípio já mencionado anteriormente é o princípio hologramático, que 

coloca em evidência o aparente paradoxo dos sistemas complexos, onde não somente a parte 

está no todo, mas o todo se inscreve na parte. Diria que a própria ideia dos alephs 

apresentados aqui é um exemplo deste princípio, pois ao mesmo tempo em que narro partes 

de minha história de vida, que me compõem, estou compreendido em cada Aleph narrado. Do 

ponto de vista matemático tomemos o seguinte exemplo: seja o conjunto dos números reais, 

que contém os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, formando o 

todo dos reais (isto é aprendido no 8º e/ou 9º ano do Ensino Fundamental). Se tomarmos um 

intervalo aberto qualquer dos números irracionais, a exemplo, podemos observar que 

quantitativamente poderemos relacionar ordenadamente cada número da reta real com um 

número diferente do intervalo tomado dos números irracionais, dado a infinitude dos reais e 

dos irracionais. Deixo a cargo do leitor o desenho de tal representação apenas com um lápis e 

uma folha de papel, podendo tirar outras conclusões de tal experiência
2
. 

 Como terceiro princípio tem-se o que Morin chama de anel retroativo, que permite o 

conhecimento dos processos de auto-regulação. Rompe com o princípio de causalidade linear, 

que toma todo efeito como já estando completamente presente na causa que o precedeu, que 

por sua vez é efeito de outra causa anterior e assim por diante. O anel retroativo possibilita, na 

                                                 
2
  Caso não consiga elaborar o desenho, essa ideia está representada na figura que abre a seção que trata sobre a 

constituição e reconstituição de saberes para ensinar matemática. 
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sua forma negativa, reduzir o desvio, e, assim, estabilizar um sistema. Na sua forma mais 

positiva, é um mecanismo amplificador. Uma caldeira, a exemplo, tem sua temperatura 

regulada (em homeostase) em conformidade com a temperatura exterior, ou seja, sofre efeitos 

de dentro e de fora da caldeira, quanto mais frio fora, maior deve ser a temperatura interna até 

se estabilizar, observe que temos uma matemática presente nesta situação-problema, os graus 

da temperatura, a matemática da resistência do material de composição da caldeira, que para 

tal precisa de conceitos químicos e físicos em sua resolução, é um tecer complexo. Quanto a 

sua forma mais positiva, tomemos, por exemplo, um movimento de greve, no qual geralmente 

a categoria em greve apresenta reinvindicações que não são prontamente aceitas pelos patrões 

(estatais (público) ou empresariais (privado)), o que aumenta a tensão do movimento e que só 

tende a aumentar, se amplificar, a cada nova recusa, até se estabilizar, ou seja, se chegar a um 

acordo e novamente encontramos a matemática presente nas negociações, nos dados 

estatísticos, na produção de material de panfletagem, nas perdas e ganhos.  

 No quarto princípio também já mencionado anteriormente, o do anel recursivo, 

busca-se superar a noção de regulação com a de autoprodução e auto-organização. É um anel 

gerador, no qual os produtos e os efeitos são produtores e causadores do que produz. Somos 

produtores de nossa sociedade e ao mesmo tempo causadores desta mesma sociedade, para o 

bem ou para o mau. O saber matemático, por exemplo, é produto da mente humana, pelos 

mais diversos motivos e necessidades, mas também causador de novos saberes necessários à 

compreensão de determinados fenômenos conhecidos ou desconhecidos pela mente humana. 

 O quinto princípio, o da auto-eco-organização tem como uma de suas intenções 

mostrar que a autonomia e a dependência não podem seguir desconectadas é preciso religá-

las, pois os seres vivos são auto-organizadores que se autoproduzem incessantemente, e 

através disso despendem energia para salvaguardar a própria autonomia. Como têm 

necessidade de extrair energia, informações e organização no próprio meio ambiente, a 

autonomia deles é inseparável dessa dependência, e torna-se imperativo concebê-los como 

auto-eco-organizadores, e vale de maneira específica para os humanos, que desenvolvem sua 

autonomia na dependência da cultura, e para as sociedades que dependem do meio geo-

ecológico. Não creio que caiba aqui um problema de matemática que não seja na forma de um 

sistema que abrange os meios externos do fenômeno a ser estudado, se pensarmos em um 

problema que envolva o sistema econômico brasileiro, este certamente estará afetado e 

dependente de fatores externos, efeitos da globalização e que deverá se organizar 
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automamente em função destes fatores, na verdade qualquer produto de consumo a ser posto 

em produção sofrerá esses efeitos externos. 

 Juntamente com o segundo e quarto princípios, o sexto princípio denominado 

dialógico, formam a base forte do pensamento complexo, este une dois princípios ou noções 

devendo excluir um ao outro, mas que são indissociáveis numa mesma realidade. Deve-se 

conceber uma dialógica ordem-desordem-organização desde o nascimento do universo. Nós 

mesmos somos seres separados e autônomos, fazendo parte de duas continuidades 

inseparáveis, a espécie e a sociedade. Quando se considera a espécie ou a sociedade, o 

indivíduo desparece, quando se considera o indivíduo, a espécie ou a sociedade desaparecem. 

O pensamento complexo assume dialogicamente os dois termos que tendem aparentemente a 

se excluir. 

 O sétimo princípio é o da reintrodução daquele que conhece em todo conhecimento: 

opera a restauração do sujeito e ilumina a problemática cognitiva central: da percepção à 

teoria científica, todo conhecimento é uma reconstrução/tradução por um espírito/cérebro 

numa certa cultura e num determinado tempo. 

Segundo Morin (2002) estes princípios não se tratam de forma alguma de um 

pensamento que expulsa a certeza com a incerteza, mas consiste, ao contrário, “num ir e vir 

constantes entre certezas e incertezas, entre o elementar e o global, entre o separável e o 

inseparável”.  Não se trata, portanto de abandonar os princípios de ordem, de separabilidade e 

de lógica – mas de integrá-los numa concepção mais rica. Trata-se de repor as partes na 

totalidade, de articular os princípios de ordem e de desordem, de separação e de união, de 

autonomia e de dependência, em dialógica (complementares, concorrentes e antagônicos) no 

universo. Em suma, o pensamento complexo não é o contrário do pensamento simplificador, 

mas integra este; unindo operacionalmente a simplicidade e a complexidade. 

Mas, nem todos reconhecem a complexidade como um pensamento seguro, pois 

contém armadilhas às quais devemos estar atentos. Stengers (1990, p.148) diz que “a noção de 

complexidade é perigosa do ponto de vista da política dos saberes. É, com efeito, uma noção 

que está na moda, e essa moda contém uma armadilha. A armadilha dos ‘grandes discursos 

sobre a complexidade’. Eles chegam doravante de todas as partes, e manifestam a visão de um 

mundo em processo de complexificação”. A autora aponta ainda que devemos ter cuidado 

com o romantismo da teoria que envolve a complexidade, que “trata-se frequentemente de 

discursos bem simpáticos, que chamam os homens à lucidez, e é aí que está a armadilha: 
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constituição de uma nova visão do mundo, talvez bem diferente das antigas visões que põem 

em cena, por exemplo, um progresso linear” (STENGERS, 1990, p. 148). Este cuidado deve-

se tomar com todas as formas de pensamento que se opõem ao que está vigente e que não 

mais se adeque ao seu tempo e aos espaços mutantes, e se procure não incorrer nos mesmos 

erros de buscas por verdades universais em detrimento a verdades locais (culturais e sociais), 

que não consideram o erro como ato do ser aprendente, e não levam em consideração as 

incertezas e imprevisibilidades pertinentes das ações humanas, dos organismos vivos e das 

transformações decorrentes de eventos do universo.  

   

Aleph IV: Do Sonho Profissional à Realidade Profissional Súbita 

  O momento era favorável aos estudos de Narciso, seu pai mesmo com idade já 

avançada, decidira concluir o segundo grau, e por conta desta sua acertada decisão 

foi indicado para fazer o curso de oficial, sendo promovido a Tenente da polícia 

militar, iria até a patente de Tenente-Coronel. Esta nova situação social e econômica 

possibilitou a Narciso se dedicar aos estudos e seus outros afazeres na comunidade. 

Mesmo com todas estas condições, em sua preparação para o vestibular Narciso que 

ainda estava muito ligado à música, teve que recolher sua guitarra por algum tempo, 

o que não fora suficiente, pois toda vez que passava perto do instrumento se punha a 

trocar algumas notas, tirando sua atenção dos estudos. Assim teve que recorrer a uma 

decisão mais drástica, retirou as cordas da guitarra e a colocou em seu guarda-roupa, 

sacrifício que valeu seu ingresso na faculdade. Entrou para a faculdade e por três 

anos ficou praticamente dependente dos recursos financeiros do Pai, o que já não lhe 

agradava, então no terceiro ano um de seus professores do curso, professor 

Augustinho, precisou de alguém para substituí-lo em suas turmas na Escola de 

segundo grau Orlando Bitar, lhe pareceu uma boa oportunidade, aceitou o convite. Do 

bom trabalho que apresentou, foi convidado para lecionar na escola Madre Zarife em 

substituição a uma professora que se encontrava em licença maternidade. Escola de 

freiras e com regime educacional mais rígido, esta chamava atenção pela preparação 

educacional que oferecia e pela rigorosa seleção de seus alunos. Foi lá que iniciou 

seus primeiros modos próprios de ensinar. 

  Certa vez enquanto aguardava seu horário de entrar em sala, Narciso ficou 

observando dois professores de matemática preparando a prova do bimestre, e escutou 
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um dos professores dizer. 

  - Esta eu quero ver quem vai acertar! 

  Isto chamou a atenção de Narciso, afinal que tipo de prova estavam 

preparando, para que os alunos resolvessem, tentassem resolver mas propositalmente 

sem conseguir, ou para mostrar que matemática não era para qualquer um. Isto fez 

com que Narciso repensasse sobre sua forma de ensinar e avaliar seus alunos, pois 

também havia sido formado em uma cultura na qual a matemática era uma ciência 

para poucos. 

  O serviço na escola Madre Zarife era temporário e pago pelo Estado, mas com 

os atrasos nos pagamentos, passou a cobrar seus vencimentos diretamente na 

Secretaria de Educação e em uma destas incursões conseguiu falar diretamente com o 

subsecretario de educação que, irritado pela insistência na cobrança, ordenou que 

fosse feito todo seu pagamento, mas também lhe dando ordem de demissão. Tal ordem 

não foi bem recebida pela Madre Superiora da escola, dado o reconhecido serviço 

prestado por Narciso à escola, tomou a decisão de escrever uma carta diretamente ao 

Secretário de Educação informando da arbitrariedade tomada pelo Subsecretário. 

Então o Secretário de Educação solicitou a presença de Narciso e com pedidos de 

desculpas, aceitou sua permanência na escola, e pediu para que se apresentasse na 

Escola Augusto Montenegro para assumir 120 horas. Este seria de fato seu primeiro 

contrato de emprego como professor, que lhe garantiria além de um salário fixo, 

assistência médica. Estava para nascer sua primeira filha. 

  Trabalhar como profissional da educação o animara, fazia planos para sua 

carreira como docente. Primeiro aprimoraria seus conhecimentos matemáticos para 

atuar no ensino fundamental, em seguida faria uma especialização para desenvolver 

um bom trabalho no ensino médio e quem sabe um dia ensinar na universidade. Não 

foi bem assim que aconteceu, os bons ventos sopraram em sentido contrário, assim 

que concluiu seu curso na faculdade, o salário esperado não veio, o pagamento da 

gratificação de nível superior se daria somente em duas situações, ou se fizesse 

concurso público, ou ficasse dois anos fora dos serviços do Estado e então ao entrar 

novamente receberia sua esperada gratificação. Pensou em largar o emprego no 

Estado, mas as escolas particulares não lhe abriram as portas e o município era 

responsável apenas pelo ensino das séries iniciais. Foi quando a Universidade 
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Federal abriu vagas para diversos cursos em cidades do interior do Estado. Como seu 

pai estava destacado para Marabá, escolheu este município para fazer o concurso, 

alguns meses antes já havia tentado por duas vezes fazer concurso para a faculdade 

no qual estudara, sem experiência neste tipo de concurso não obteve êxito, o mesmo 

não ocorreria em Marabá. Com sua aprovação, em 1993, como professor substituto de 

Matemática aplicada, viu seus planos tomarem subitamente novos rumos, o que estava 

perto e certo foi se afastando e o que parecia estar longe e incerto surgiu como uma 

solução. Foi no Campus Universitário de Marabá que acumulou experiências e 

aprimorou seu desenvolvimento profissional.  

  

O a-con-tecer em minha vida pessoal e profissional de fato não foi como havia 

planejado, prevaleceu o imprevisível, o incerto, uma desordem sistêmica e emergente, que 

embora difícil de perceber, as variáveis simples das ações tomadas estavam todas 

complexamente relacionadas. Não era algo que estava sob meu controle, embora pensasse que 

sim. O comportamento humano, apesar de se tentar pretensiosamente explicá-lo pelos 

modelos matemáticos criados pela ciência, representa um campo de possibilidades. Para 

Prigogine
3
 (1979, p. 15 apud FRÓIS, 2004) “não há mais situações estáveis ou permanência 

que nos interessem, mas sim evoluções, crises e instabilidades”, unindo-se ao grupo contrário 

ao pensamento da ciência moderna, acusando esta de ir “contra a natureza, pois nega a 

complexidade e o devir do mundo em nome de um mundo cognoscível e eterno, ditado por 

um pequeno número de leis simplistas e imutáveis” (Idem. p. 18). A sociedade planejada, não 

funcionara como tal, pois as situações instáveis levam a imprevisibilidade dos 

acontecimentos. Neste sentido, a educação deve repensar seus currículos, estacionados no 

pensamento moderno.   

O currículo no Brasil nestas últimas décadas passou por diversas mudanças, algumas 

decorrentes da legislação vigente, outros por autonomia das próprias instituições 

educacionais, um princípio do princípio democrático de mudança, que aos poucos penetra nos 

cursos das ciências duras, como a Matemática, a Física e a Química. Em particular os cursos 

de formação de professores de matemática tem se colocado a mesa para uma discussão mais 

próxima das atividades curriculares das áreas da pedagogia, da Sociologia e da Psicologia, 

ainda o curso de Pedagogia, que aqui é considerado formador de professores que ensinam 

                                                 
3
  PRIGOGINE, Ilya, STENGERS, Isabelle. La nouvelle alliance. Paris: Gallimard, 1979. 
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matemática para os iniciais do Ensino Fundamental, também tem procurado articular de modo 

mais sensível a formação matemática dos seus alunos. Este percurso tem uma historicidade 

(SOARES; CARVALHO, 2009) que nos ajuda a entender por que ensinamos matemática 

hoje? Por que ensinamos a matemática que ensinamos hoje? Qual a implicação deste processo 

na formação de professores que ensinam matemática? E para acompanhar e explanar 

sucintamente esta movimentação histórica destacam-se aqui quatro etapas da Matemática 

escolar no Brasil: a tradicional, a escolanovista, a moderna (VALENTE, 2007), e alguns 

aspectos da Educação Matemática atual que vem se reformulando, embora ainda enfrente 

muitas resistências. 

No que concerne ao movimento histórico da matemática escolar tradicional, temos 

nos colégios jesuítas, primeiras escolas criadas no Brasil, com propósitos claros e específicos: 

catequizar (índios e colonos), educar a elite nacional, e formar novos sacerdotes. No que diz 

respeito à educação da elite nacional, era a escola “particular” preparatória aos estudos 

superiores na Europa. Perdurou pouco mais que dois séculos, marcada por sua rigidez, 

vigilância e obediência cega, pouco contribuiu para a matemática escolar atual, centrada em 

estudos clássicos, do latim, e na religião, deixaram de lado as inovações e especificidades da 

cultura e da ciência de seu tempo, a matemática ensinada era basicamente aritmética e 

geometria euclidiana, o necessário para os trabalhos agrícolas, do comércio e tarefas manuais 

(marcenaria, construções de pequeno porte, entre outras).  

Os jesuítas são expulsos do Brasil na segunda metade do século XVIII, pelo marquês 

de Pombal, devido ao poder econômico e político que constituíram, comprometendo os 

interesses do estado português.  

Com a expulsão dos jesuítas, importantes bibliotecas são desmontadas, e o Brasil por 

não possuir um sistema de ensino alternativo, inicia somente após dez anos desse ocorrido um 

processo de escolarização, sem sucesso, pois não havia professores que dessem conta da 

demanda, nem universidades para formar os professores necessários, já que os jesuítas 

formavam seus próprios professores, e o mais agravante, não havia recursos disponíveis para 

pagamento digno aos professores, é o início da precarização do trabalho docente (VIANNA, 

2004).  

Posteriormente a este período o ensino de matemática ganha força nas escolas 

militares do século XVIII, e como quase nenhuma obra literária ou manual de ensino das 

bibliotecas dos jesuítas é preservada, essas escolas passam a ser tidas como a nova referência 
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da matemática escolar no Brasil (VALENTE, 2007).  

Neste contexto, os textos de matemática eram voltados às tarefas militares, baseados 

na literatura francesa, produzidos a princípio pelo português José Alpoin (1700-1765) para os 

cursos de formação de bombeiros e artilheiros, sem preocupação em constituir uma teoria 

escolar, era meramente aplicativo. 

Textos mais sistematizados foram trabalhados a partir das obras dos franceses 

Bélidor (1697-1761) e Bézout (1739-1783). O primeiro constituiu seu livro como uma 

compilação das obras matemáticas de autores europeus, o segundo escreveu o que se 

constituiu um best seller mundial da literatura matemática, no qual se introduz a 

elementarização da matemática no Brasil, um indicativo para o que seriam os nossos livros 

didáticos. Os textos de Bézout eram principalmente voltados a exames às Armas francesas.  

Textos posteriores são basicamente reordenações dos tópicos apresentados por 

Bézout, como os que foram produzidos sob as obras dos também franceses Legendre (1752-

1833) e Lacroix (1765-1843), que introduzem como diferencial o novo sistema de pesos e 

medidas, com destaque para a ordem decimal. 

Em 1827, com a implantação de cursos superiores no Brasil, surge um processo de 

seleção a tais cursos, o vestibular, que vai gerar a necessidade de se organizar programas de 

matemática para cursos específicos. Aparecem aqui os textos do brasileiro de Minas Gerais, 

Cristiano Ottoni (1811-1896), que logo são substituídos por textos de influência positivista.  

Preocupado com a forma didática de apresentação da matemática escolar, nos livros 

que se seguiam aos de Ottoni, Antônio Trajano (1843-1921) apresenta um novo livro com 

exemplos numéricos, seguidos de exemplos resolvidos, com sua Aritmética Progressiva, 

modelo de livro que vai ser seguido por vários outros autores. Trajano lança também pela 

primeira vez no Brasil, o livro do professor de matemática, que foi introduzido 

sistematicamente a partir de 1909, nas coleções da FTD (BITTENCOURT
4
, 1993, P. 271 

citado por VALENTE, 2007, p. 165). 

No final do século XIX, o professor Gabaglia do Colégio Pedro II, lança o Curso de 

Matemáticas Elementares: aritmética, álgebra, geometria, geometria descritiva, trigonometria, 

cosmografia, mecânica e agrimensura, com a marca da coleção FIC (Frères de l’Instruction 

                                                 
4
 BITTENCOURT, C. M. F. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber escolar. 

Departamento de História - USP, 1993 (Tese de Doutorado). 
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Chrétienne
5
) recompondo as várias partes da matemática. Paralelamente ao lançamento desta 

obra, várias editoras surgem lançando livros didáticos de matemática para atender as 

demandas dos colégios particulares, escolas normais e católicas. Aparece aqui um princípio de 

preocupação com a matemática a ser ensinada pelos professores do ensino primário, motivado 

pela criação da primeira Escola Normal no Brasil, em 1830, e embora os livros apresentassem 

certo rigor, o curso não exigia dos candidatos, ou melhor, das candidatas, já que era formado 

apenas por mulheres, um alto nível de conhecimento em matemática, apenas o necessário para 

se ensinar as crianças da época. No entanto, o curso possibilitava que as professoras tivessem 

uma boa formação dando qualidade ao ensino público oferecido à época.  

Paralelamente a esta etapa da matemática escolar tradicional temos o movimento de 

criação das universidades públicas no Brasil e a consequente criação das Faculdades públicas 

de Matemática. Após várias tentativas iniciadas no século XVII, é na cidade de São Paulo, em 

1934, que enfim, e tardiamente, é fundada a primeira universidade pública no Brasil, a 

Universidade de São Paulo – USP, embora alguns defendam que seja a UFPR, e outros a 

UFRJ, gerando alguns impasses históricos, não entrarei aqui no mérito desta discussão. Nela é 

criado um curso de Graduação em Matemática, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – 

FFCL, sem influências positivistas, à época muito presente no Brasil. Neste curso se 

formavam além de Bacharéis em Matemática, professores de Matemática para o ensino 

superior e ensino secundário, fato novo no país. Para a implementação deste curso foram 

contratados dois professores italianos, trazendo para o Brasil com mais intensidade os estudos 

de Análise Matemática e de Geometria Algébrica, o que viria influenciar os demais cursos de 

Matemática do Brasil, principalmente a partir da década de 1940. 

Com intuito de superar a escola tradicional, e com base em estudiosos como 

Pestalozzi, Dewey, Montessori, entre outros, surge o movimento da escola nova, que ao exigir 

métodos ativos na formação global do aluno, provoca a necessidade de formar docentes nos 

novos campos de ações pedagógicas, com destaque para: as teorias socialistas (Marx, Engels, 

Gramsci), a teoria crítica (Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm, Habermas), teorias crítico-

reprodutivas (Althusser, Bordieu, Passeron), teorias progressistas (Markarenko, Pistrak, 

Suchodolski, Giroux), entre outras (VIANNA, 2004, p. 30). Vale ressaltar que estas teorias 

tiveram grande impacto teórico, principalmente nas instituições públicas de nível superior, 

mas com pouco ou nenhum impacto do ponto de vista prático, nas escolas, devido ao 

                                                 
5
   Irmãos da Instrução Cristã 
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desenvolvimento industrial que corria paralelamente a este movimento, porém sem interesses 

que tais teorias tivessem algum sucesso. 

Mas, como a Educação Matemática no Brasil, se situa neste cenário? 

O ensino de Matemática, também acompanha esta necessidade de mudança, 

motivado pelas reformas do ensino de matemática na Alemanha, França e Estados Unidos no 

início do século XX, que desencadearam um movimento Internacional de Reforma do Ensino 

de Matemática, que teve como seu principal incentivador o alemão Félix Klein (1849-1925) e 

a fundação da Comissão Internacional de Instrução Matemática, criada por Klein em 1908, 

cujo objetivo era a “evolução” da Educação Matemática em vários países. 

Estas mudanças chegariam ao Brasil, mais precisamente em novembro de 1927, com 

Euclides Roxo (1890-1950), professor do Colégio Pedro II, que substituiu Gabaglia após seu 

falecimento, assumindo a posição de catedrático, propondo à Congregação deste colégio, a 

unificação dos ramos da Matemática: Aritmética, Álgebra e Geometria. Em sua proposta fez 

referência ao movimento de Reforma Internacional do ensino da Matemática orientado por 

Klein. Este novo programa direcionado ao ensino secundário fica estabelecido em 1929, 

criando a disciplina intitulada Matemática, pois até então as matérias Geometria, Aritmética e 

Álgebra eram ministradas isoladamente, essa implementação se deu de forma gradual. 

Até então a matemática escolar tinha um caráter estático e desligado das aplicações 

práticas. Os livros que circulavam no Brasil eram a maioria de autores estrangeiros, não havia 

uma orientação pedagógica de como os programas deveriam ser trabalhados. Então se 

baseando nos aspectos pedagógicos debatidos pelo Movimento Reformista Internacional, a 

saber: o aspecto psicológico do aluno, exploração do caráter interdisciplinar da matemática e 

a necessidade de adequação à modernidade, é que Euclides Roxo escreve os livros Lições de 

Aritmética, utilizado em todo o Brasil, e a Coleção de Matemática Elementar, para o curso 

secundário, além do livro A Matemática na Educação Secundária, onde apresentou e 

fundamentou suas propostas para o ensino de Matemática (DASSIE, 2008).  

A partir dos textos de Euclides Roxo, fica estabelecido um novo programa para o 

ensino de Matemática no Brasil, adotado pela reforma Francisco Campos, com o decreto 

19.890/1951, que precipitou a forma gradual de implantação da proposta de Roxo. Programa 

este que sofreu várias críticas, sendo considerado, inclusive, como um retrocesso pedagógico. 

Com o lançamento do 1º SPUTNIK russo, na década de 1960, os estadunidenses 

sentindo-se atrás dos russos na área de ciências, decidiram reformular os currículos de suas 
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escolas, com a implantação da chamada “Matemática Moderna” que enfatizava o ensino da 

álgebra abstrata, a topologia, a lógica simbólica e a álgebra de Boole, em detrimento da 

resolução de problemas e da geometria euclidiana.  

O Brasil embalado por sua parceria com os Estados Unidos logo incorporou em seus 

currículos esta nova concepção de ensino de Matemática, saindo do que seria uma concepção 

mais prática para uma visão abstrata da Matemática, ou seja, abandonou-se o ensino da 

tabuada e do sistema métrico decimal, importantes, por exemplo, para resolução de problemas 

de aplicação cotidiana, como as operações financeiras e o trato com as medidas métricas, 

assim como, os alunos já não aprendiam mais a calcular área de figuras planas e muito menos 

sabiam calcular o volume de corpos geométricos. Foi dada importância primordial à abstração 

proporcionada pela Teoria de Conjuntos, axiomatização, estruturas algébricas, e pela lógica.      

Conjunto Universo, unitário, infinito, finito, pertence ( ), não-pertence ( ), está 

contido, não está contido, união ( ), interseção ( ), diferença, complementar, estes eram 

alguns termos que juntamente com sua simbologia, faziam parte da nova linguagem 

matemática, sem contar o mais emblemático (ou seria problemático!) de todos, o conjunto 

vazio( ), como era possível conceber um conjunto sem nenhum elemento? Isto não era um 

problema apenas para os alunos, mas também dos professores que sentiam dificuldades em 

explicar o vazio como conjunto. Além da Teoria de Conjuntos, foi dada extrema importância 

às estruturas algébricas, que com suas inúmeras propriedade faz muito sentido para a 

Matemática, mas de pouca visualização contextual para aplicações concretas do cotidiano. 

Para o matemático estadunidense Morris Kline, autor da obra intitulada “O fracasso da 

Matemática Moderna”, conceitos abstratos não deviam ser explorados no nível elementar, 

pois além de serem confusos para os alunos estimulavam sua aversão pela matemática, 

defendia que os alunos deveriam aprender a partir de experiências de seu cotidiano. Kline 

criticava de modo mais acentuado a abordagem metodológica utilizada do que o conteúdo. 

Neste sentido Piaget se referindo ao ensino da Matemática Moderna, menciona que: 

Embora seja 'moderno' o conteúdo ensinado, a maneira de o apresentar 

permanece  às  vezes  arcaica  do  ponto  de  vista  psicológico, enquanto 

fundamentada  na  simples  transmissão  de  conhecimentos, mesmo  que se 

tente adotar ( e bastante precocemente, do ponto de vista da maneira de 

raciocinar dos alunos) uma forma axiomática [...]. Uma coisa porém é  

inventar  na  ação  e  assim  aplicar  praticamente certas  operações; outra  é  

tomar  consciência  das  mesmas  para delas  extrair  um conhecimento  

reflexivo  e  sobretudo  teórico,  de tal  forma  que  nem  os alunos nem os 

professores  cheguem a suspeitar de que o conteúdo do ensino  ministrado  
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se  pudesse  apoiar em  qualquer  tipo  de  estruturas naturais (PIAGET, 

1984, p.16-17).  

 

Este panorama da Matemática Moderna contribuiu significativamente para uma 

formação essencialmente mecânica dos saberes matemáticos e um posterior fracasso escolar 

do ensino de matemática, com efeitos sintomáticos sentidos até o momento. 

No entanto, logo os estadunidenses perceberam o equívoco que cometeram, pois seus 

alunos não aprendiam mais os conceitos elementares da Matemática, apresentando 

dificuldades no raciocínio lógico, e claro que como país hegemônico, pois é assim que se 

posiciona, não poderia deixar transparecer tal situação, que não era uma particularidade da 

matemática, mas do seu sistema educacional estrangulado pela crise econômica que se 

construía no capitalismo, acentuado na década de 1970, explanado no sentido amplo e crítico 

por Michael Apple, ao realizar conexões entre economia e currículo e suas estruturas 

organizacionais, com base na crítica marxista da sociedade. Segundo Silva (2007, p. 46), 

Apple vê o currículo em termos estruturais e relacionais, estreitamente relacionado às 

estruturas econômicas e sociais mais amplas, pois não considera esse, um corpo neutro, 

inocente e desinteressado de conhecimentos.   

Outro autor estadunidense que teceu críticas relevantes sobre as perspectivas 

empíricas e técnicas do currículo, foi Henry Giroux, que a partir de conceitos desenvolvidos 

pela Escola de Frankfurt, ataca a racionalidade técnica e a visão positivista dominante no 

currículo.  Enquanto isto, no Brasil se deu continuidade a tais concepções até o início dos 

anos de 1980 (FIORENTINI, 1994), quando se passou a discutir e a se refletir de maneira 

mais enfática sobre a necessidade de pesquisas e estudos em Educação Matemática.  

Sou de acordo que neste movimento da Matemática Moderna os métodos de ensino 

adotados não tenham sido favoráveis a sua aprendizagem escolar, no entanto, é importante 

salientar que ela trouxe um rigor axiomático que a Matemática necessitava para a formação de 

novos matemáticos, assim como dos Professores de Matemática que deveriam dominar os 

conteúdos para ensinar matemática, mas na formação destes professores mostrou-se difícil o 

diálogo entre o saber matemático e o saber pedagógico, o que se tornaria um vasto campo de 

investigação da Educação Matemática, como mencionado por Fiorentini (1994). 

O cenário sócio-político e econômico constituído pelo regime militar no Brasil a 

partir de 1964, e sua influência na formulação do texto da Lei 5692/71 e das diretrizes para a 

Educação Matemática no país, orientada sob acordos firmados entre o Brasil e o Estados 



56 

 

 

Unidos para atender as exigências da internacionalização do capitalismo, buscou uma 

formação escolar com forte ênfase tecnicista e profissionalizante, tendo como meta apenas o 

saber fazer e não o porquê, e o para quê. Por meio desta lei a Escola Normal, que já 

apresentava sintomas de desgaste na formação que oferecia, passa a se chamar Magistério 

com obrigatoriedade de ser ofertado no 2º grau, o que habilitava os formandos, seus egressos, 

a lecionarem da 1ª a 4ª série, então os professores de matemática destas séries eram 

provenientes dessa formação que não mantinha a mesma qualidade de outrora, pois na 

tentativa de se universalizar o ensino, de permitir que toda criança tivesse direito à educação 

escolar, o governo passa a formar em massa e de modo desordenado, visto que não havia 

formadores qualificados em quantidade para essa nova demanda, o que tornou precário a 

formação docente e em consequência a formação matemática destes profissionais.  

Do ponto de vista da Formação e da Profissionalização Docente, na década de 1970, 

sob a Lei 5692/71, as escolas recebiam professores sem qualificação e conhecimentos 

adequados para ensinar matemática. Muitos destes professores eram formados em cursos de 

licenciatura curta, em particular de Ciências e Matemática, oferecidos por instituições 

particulares, de acordo com a Lei 5540/68 e no caso do Magistério, curso de nível de 2º grau, 

apesar de se apresentar no currículo estudos de matemática nos três anos de curso, esse se 

dava com baixa qualidade, por formadores sem preparo e compromisso com tal formação. 

Esta situação causou uma descrença nos professores, acompanhado de acentuada 

desvalorização salarial docente. O professor era considerado pelo estado como um formador 

de mão-de-obra em grande escala, por isso, de baixo custo, um operário da educação. A 

considerar tais situações a nova LDB da Educação Nacional 9394/96 tenta reverter parte deste 

processo, mas ainda há muito a se fazer. 

O ensino de Matemática atualmente, embora diferenciado da Matemática Moderna, e 

baseado em várias possibilidades de abordagens de ensino (modelagem matemática, 

etnomatemática, história da matemática, jogos no ensino de matemática, informática no 

ensino de matemática, resolução de problemas) e com diretrizes pedagógicas oferecidas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, formulados com base em modelo espanhol, ainda 

não têm conseguido resultados satisfatórios, de forma que as reformas curriculares, embora 

demandando esforços para tal, ainda não conseguiram junto aos alunos, possibilitado que 

estes aprendessem de forma prática e contextualizada, embora os livros didáticos já estejam 

sendo direcionados para tal.  
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Dessa forma, os alunos, em sua maioria, não conseguem construir conceitos 

matemáticos necessários a uma autonomia de aprendizagem. D’Ambrósio (2001) diz que a 

Educação Matemática no mundo moderno deve valorizar o raciocínio qualitativo com grande 

apelo conceitual, respeitando as culturas, os contextos sociais e a complexidade dos saberes 

humanos e os problemas do mundo, pois aprendemos a separar, mas não aprendemos a 

relacionar. Concepção que deve se fazer mais presente nas discussões e reformulações de 

currículo e na formação de professores que ensinam matemática de forma que possibilitem 

produzir uma identidade docente ressignificada e condizente com o cenário contemporâneo.  

 Enquanto sujeito social e político pode-se dizer que a identidade se constitui das 

experiências de sociabilidade das várias relações familiares e extrafamiliares (escola, igreja, 

trabalho,...) de afetividades, coletividade e trabalho colaborativo, característicos de seu 

comportamento individual e que irá possivelmente reverberar na sua formação docente, ou 

melhor, co-formação (BARBIER, 2004, p. 123) docente, de si com o outro, professor-aluno, 

professor-professor, aluno-aluno, pesquisador-sujeito.  

 A construção de uma identidade docente é um desafio, diria até de incompletude, no 

que concerne ao conteúdo desta identidade, ser docente é estar aprimorando continuamente 

seus saberes. Ter uma identidade docente, fornecida e reconhecida pelos diplomas 

acadêmicos, é apenas um título comprobatório e de licença para ensinar nas instituições 

educacionais. A  identidade docente é formado por um repertório de saberes constituídos 

antes, durante, após a formação acadêmica, mas principalmente, no exercício da função 

docente. É na Formação em Exercício que o professor em formação continuada dará mais 

consistência a sua identidade docente, refletindo na ação e sobre a ação (SCHÖN, 1992), na 

ação pelo efetivo exercício da prática docente e sobre a ação ampliando seu campo de saberes. 

 No âmbito da Formação em Exercício, o professor tem um espaço aberto e que deve 

ser aproveitado criticamente sobre os diferentes aspectos de sua prática pedagógica, em que 

seu trabalho “dialoga” com diversos interlocutores: a própria sociedade (famílias dos alunos), 

o sistema de ensino (MEC, Secretarias de Educação), a categoria docente (cujo campo de 

trabalho é a escola), a instituição escolar (em que vivencia relações hierárquicas vinculadas 

aos papéis institucionais), a escola em funcionamento (em cuja organização trabalha com seus 

pares) e a sala de aula (em que interage com os alunos). Esse conjunto de relações, que se 

mesclam e se conformam mutuamente, resultam na dinâmica do processo de formação da 

identidade do professor como profissional (SALGADO, 1999). 
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 Poderemos considerar atualmente uma tipologia modal de identidade docente 

instituída pela formatação que tomou a sociedade da era da informação, a saber: o professor 

presencial e o professor à distância, e suas mais diversas facetas, o professor multisseriado, o 

professor inclusivo, o professor disciplinar, o professor transdisciplinar, o professor reflexivo 

e pesquisador. Como disse, são categorias modais, que ocupam os espaços e hiperespaços 

criados, enfim, todos os professores que se querem educadores e que se adequem ao seu 

tempo e espaço geo-histórico.  

 

Aleph V: Poiésis dos saberes docentes e profissionais  

 A entrada como docente da Universidade Federal do Pará ocorreu em 1993 

por conta de um convênio entre o Governo do estado do Pará, a Universidade 

Federal do Pará e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa, ou seja, 

não se tratava ainda de um concurso para cargo efetivo, pois haviam sido proibidos 

pelo Governo do Presidente Fernando Collor, o convênio findou em 1996, sendo os 

professores incorporados como professores substitutos, porém no final do ano de 1996 

foram liberadas vagas, sendo desta vez aprovado como professor efetivo da 

Universidade Federal do Pará, curiosa ou cuidadosamente seu contrato como 

substituto terminou em 30 de julho de 1997 e em 01 de julho deste ano iniciava sua 

carreira como professor efetivo. Apenas com a graduação precisava ampliar seus 

conhecimentos, iniciou-se daí sua itinerância na pós-graduação.  

 Primeiramente, em 1999, fez um curso de Aperfeiçoamento em Matemática no 

próprio Campus Universitário onde trabalhava, na época estava assumindo a vice 

coordenação do Campus, e por sua influência conseguiu que a mesma turma do 

aperfeiçoamento desse continuidade em uma Especialização em Matemática, em 

2001, chegara a limitação do que se podia oferecer no Campus. Partiu em seguida 

para o Mestrado, e sob recomendação do professor Ducival, fez o curso de verão na 

cidade de Campina Grande na Paraíba, em Álgebra Linear, sendo aprovado para o 

Mestrado em Matemática Pura na Universidade Federal da Paraíba, mas devido a 

problemas de saúde de sua filha não conseguiu dar devida dedicação ao curso 

permanecendo apenas um semestre no curso. Retornou à Marabá certo de que 

haveria outras oportunidades.  

Em 2004, foi selecionado pelo Programa de Mestrado em Ciências e 
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Matemáticas do Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico - 

NPADC da UFPA, através do Programa Institucional de Qualificação Docente – 

PIQD
6
, no qual pesquisou e defendeu em 2006, dissertação sobre a constituição dos 

saberes docentes de formadores de professores de Matemática. 

Sua ida para este programa de mestrado, não foi algo premeditado, embora 

tivesse planos de fazer o mestrado no NPADC, pois suas linhas de pesquisa iam ao 

encontro do trabalho que desenvolvia, na época, no curso de matemática do Campus 

de Marabá como formador de professores de matemática e como coordenador do 

curso, e não poderia deixar passar essa oportunidade. 

A seleção para cursar o mestrado no NPADC já havia acontecido, mas um 

encontro coincidente em Marabá com a professora Teresinha Valim, coordenadora do 

NPADC na época, mudou os rumos da história. Teresinha estava em Marabá para 

uma reunião com a representação local do Núcleo, Narciso havia participado da 

reunião e ao final despediu-se de Teresinha dirigindo-se em seguida a sua sala, na 

coordenação do curso de Matemática. Uma chamada da sala da Coordenação do 

Campus foi providencial, pois ao deslocar-se de sua sala para a sala da Coordenação 

encontrou novamente com Teresinha e teceram um diálogo a respeito de seu 

mestrado: 

- E o mestrado como foi em João Pessoa? Perguntou ela. 

- Foi bom, aprendi muita matemática, mas não deu para concluir, tive alguns 

contratempos com um repentino problema de saúde de minha filha caçula, primeiro 

ela teve uma inflamação na cabeça do fêmur, e depois devido a forte medicação, se 

acometeu de baixa imunidade, então um tipo de bactéria impediu seu cabelo de 

crescer, ocasionando a queda do mesmo. Tivemos que nos dedicar a ela, o mestrado 

poderia vir em outra hora. Com o tratamento feito na Paraíba, ficou boa, o que 

dificilmente teria acontecido em Marabá, tinha de ser. 

- É, Deus sabe o que faz, você tinha que ter ido à Paraíba para cuidar de sua 

filha. 

Foi então que Teresinha lembrou-se do PIQD e lhe fez o convite para 

participar da seleção, bastando para isto que fosse indicado pelo Pró-Reitor de 

Pesquisa. No mesmo final de semana Narciso foi a Belém, conversou com o Pró-

                                                 
6
  O PIQD é um programa desenvolvido na UFPA, com objetivo de qualificar seus docentes em programas de 

mestrado e doutorado da própria instituição. 
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Reitor sobre suas intenções e ele encaminhou seu nome para a seleção. Na semana 

seguinte houve a seleção, carta de intenções, entrevista e currículo, no sábado desta 

semana saiu o resultado e na segunda-feira seguinte já estava em Belém como aluno 

do Mestrado do NPADC. 

Nesta nova jornada de desenvolvimento profissional, enveredando pelos 

caminhos da Educação Matemática, se inseriu na linha de pesquisa: Formação de 

Professores. E no processo da formatação de sua pesquisa, na qual se considerava 

também como sujeito, como formador de professores de matemática que era e por 

perceber que seus saberes foram construídos ao longo de sua formação e 

desenvolvimento profissional, acabou por se engajar efetivamente na área da 

educação. 

A partir de sua inserção no mestrado foi que começou a escrever vários 

artigos, todos voltados para a área de Educação Matemática com direção à linha de 

Formação de Professores, publicados em encontros e congressos nacionais e 

internacionais, relevantes na área. Ainda de sua passagem pelo mestrado, publicou 

juntamente com seu orientador Tadeu Gonçalves e Arthur Gonçalves colega do 

mestrado pelo NPADC o livro intitulado, “Introdução a pesquisa no/do Ensino de 

Matemática”, pelo programa EDUCIMAT, da rede de formação de professores do 

Ministério da Educação. 

 

 Não se espera que o percurso formativo seja um processo apenas de encantos, a 

estética do belo da formação docente tem a forma representativa de um expressionista com 

um conteúdo arduamente construído. Embora se tenha garantido por lei uma educação de 

qualidade, as licenciaturas estão longe de oferecer tais condições. Ainda que haja um alto 

investimento na formação docente no Brasil, estes recursos têm chegado com bastante 

dificuldade nas faculdades de educação pública, principalmente, em sua estrutura física, seu 

aparelhamento tecnológico e ampliação de acervo bibliográfico. Há um interesse político e 

econômico pela formação quantitativa, uma emergência pública, no entanto, esta formação, 

oferecida nas modalidades presencial e a distância requer um esforço maior por parte da 

união, de qualidade estrutural.  

 A proposição de currículos inovadores, criativos, ousados, diferenciados não tem 

recebido apoio financeiro nem logístico, necessário a sua execução plena, por parte dos 
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Institutos responsáveis. As universidades estão culturalmente engessadas em sistemas de 

controle acadêmicos informatizados, com raízes profundas nos blocos de disciplinas fixos, o 

que facilita o trabalho acadêmico, mas se fecha aos currículos abertos e suas potencialidades 

pedagógicas, sem a necessária compreensão, talvez porque não tenha interesse, de que o 

currículo é maior do que seu conjunto de disciplinas, melhor, de componentes curriculares,  

que ele precisa dialogar com os problemas da sociedade, dando-lhes soluções satisfatórias, ou 

não, que dialogue com o sujeito que está em formação, seus interesses e anseios, seus 

contextos, das relações com os “espaços” da escola, do movimento de dentro para fora e de 

fora para dentro da pesquisa e extensão universitária, da indissociabilidade entre teoria e 

prática ampliado ao campo da multirreferencialidade e multiculturalidade e do processo 

indubitável de mudança pela práxis pedagógica, ou ainda, como propõe Galeffi (2001, p. 

418), uma “práxis pedagógica em ato, uma experiência radical da possibilidade de 

construirmos uma revolução cultural de grandes proporções”. 

 A práxis segundo Colonnelli (2009, p. 20) com base na obra de Aristóteles “é um tipo 

de ação que pode ser vista de algo, porém apenas como atividade pura, não gerando nenhuma 

obra além de si mesma”, nos dando ideia de completude da ação em ato, ou seja, uma ação 

que alcançou o seu limite, em determinado tempo e espaço, a exemplo, a conclusão dos níveis 

de ensino, fundamental, médio e superior (graduação), os anos cursados em cada nível, que 

aqui podem ser entendidos como Alephs da formação estudantil e acadêmica, que iniciam e se 

concluem em torno de si mesmo, numa reflexividade da ação, como mostrado na figura 02. 

Para além de sua finalidade imanente, considerarei a existência de um processo de construção 

da ação, a poiésis, “que gera algo outro além de sua atividade, gerando um produto diferente 

dela mesma” (Idem). Tomarei o mesmo exemplo dado anteriormente, para com base no 

esquema da figura 03, ilustrar minha acepção de poiésis, onde f, g, h, i, z,..., potencialidades 

produzidas, são os movimentos processuais aplicados, tais movimentos são entendidos aqui 

como a forma com que o currículo age sobre a práxis, uma ação sob a ação, produzindo uma 

nova práxis, uma reflexão da ação sob a ação, e assim continuamente, numa construção da 

formação continuada. 

 O que pude verificar é que há uma dinâmica da práxis. Recorro novamente a Galeffi 

(2001, p. 509) que para expressar esta dinâmica, fala de uma Práxis Pedagógica vivida e 

almejada, isto é, “do fazer cotidiano da liberdade e do fulgurar do instante eterno que nos abre 

diante da clareira iluminante”. E para de certa forma, cumprir-se esta Práxis, ele menciona 
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que ela se concretiza na forma de poiésis de primeiridade, secundidade e de terceiridade. 

 

                 Práxis                                Poiésis               

                         

                                                     

                                                                 

 

  

                                                                     

 

 

  

 

 A poiésis de primeiridade relaciona-se à singular formação do sujeito, o início do 

processo formativo do ser humano, diz respeito ao processo da práxis pedagógica que 

“privilegia o individuo na sua singularidade sensível, única e indivisível, o que requer novos 

instrumentos pedagógicos, construídos para atender à ordem dessa complexidade pulsiva que 

é o sujeito humano em formação” (Ibidem, p. 510). Na poiésis de secundidade evidencia-se “o 

movimento vivo do fazer pedagógico cotidiano” (Ibidem, p. 511), num tensionamento deste 

fazer com a relação professor-aluno-contexto e suas múltiplas instâncias relacionais. Já em 

poiésis de terceiridade no crivo da práxis pedagógica, professor e aluno podem ser levados, se 

assim forem ou se sentirem motivados, “ao desenvolvimento de habilidades cognitivo-

afetivas, que implicam na produção do conhecimento de forma não linear”. Importa ressaltar 

que uma pessoa pode passar por vários estágios e graus de poiésis de secundidade e 

terceiridade, respectivamente, o que vai ao encontro do que propomos na figura 03, sendo f o 

processo de poiésis de primeiridade, a formação inicial, e os demais movimentos, alternâncias 

entre poiésis de secundidade e terceiridade. 

 De certo este Aleph V encontra-se nos alternados estágios e graus de poiésis de 

secundidade e terceiridade, os estágios, aponto como as experiências de ações pedagógicas 

vividas, de criação e produção de conhecimento, enquanto que os graus, especificados pelos 

cursos realizados, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, do aprimoramento 

profissional de saberes docente. Observe que apesar de ter relacionado os estágios à poiésis de 
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secundidade e os graus à poiésis de terceiridade, eles não necessariamente devem acontecer 

separadamente, podendo ocorrer simultaneamente, inclusive com a poiésis de primeiridade. 

Na Formação em Exercício de Professores, isto pode ser claramente observado, pois enquanto 

os professores estão em pleno exercício da docência, poiésis de secundidade, também se 

encontram em formação acadêmica, poiésis de primeiridade, fazendo papel ora de aluno, ora 

de professor, ou ainda sendo aluno e professor, quando de suas ações reflexivas diante de sua 

prática de sala de aula. 

 Neste processo de formação docente saberes são constituídos, ou deveriam ser 

constituídos, para além dos saberes docentes teórico-didático-pedagógico-epistemológico, 

saberes relacionados às Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC, saberes 

relacionados aos problemas locais que afetam os globais, e aos problemas globais que afetam 

os locais, de se relacionar e unir o que o pensamento cartesiano separou, criando a 

hiperespecialização, isto é, a especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua 

integração com os problemas globais, e a fragmentação reducionista do conhecimento, 

gerando uma falsa racionalidade e quebrando o complexo do mundo. Nessa linha de 

pensamento, Morin busca esclarecer os significados dos conceitos de razão, racionalidade e 

racionalização. Para ele a razão corresponde à “vontade de ter uma visão coerente das coisas e 

dos fenômenos. Tem um aspecto incontestavelmente lógico” (2000, p. 101), é a concepção 

clara e consciente do jogo da vida, a ser jogado, é o que Morin chama de racionalidade 

construtiva, que constrói teorias de forma coerente com princípios e regras lógicas e 

adequação entre teoria e realidade empírica. Já a racionalidade “é o jogo, o diálogo incessante 

entre o nosso espírito que cria estruturas lógicas, que as aplica sobre o mundo e que dialoga 

com o mundo real.” (MORIN, 2000, p.102), é o jogo jogado, vivido, refletido, sem imposição 

doutrinária, decidido em dialogo aberto entre as partes na construção de estratégias solutivas 

aos problemas que surgem no jogo jogado, uma razão complexa. Neste sentido coloca que o 

pensamento complexo “[...] não tem nunca a pretensão de esgotar num sistema lógico a 

totalidade do real, mas tem vontade de dialogar com o que lhe resiste” (Ibidem). A 

racionalização consiste “em querer encerrar a realidade num sistema coerente. E tudo o que, 

na realidade contradiz este sistema coerente é desviado, esquecido, posto de lado, visto como 

ilusão ou aparência” (Ibidem), ou seja, é fechada ao diálogo e impõe processos racionais que 

levam a simplificação da realidade, e não considera as possibilidades do erro e da incerteza, 

trata-se de um jogo controlado. 
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 Com os avanços tecnológicos, os efeitos da globalização, os problemas ambientais e as 

constantes guerras religiosas e políticas por espaços, o ser humano precisou se entender, 

compreender esses fenômenos o qual está implicado e que se implicam nele. A educação, 

meio mais curto para esta compreensão precisou ser revista, repensada, os sistemas 

educacionais necessitavam de adequações. Então no final do século XX Jacques Delors, 

político francês, a pedido da UNESCO organiza o relatório da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, intitulado: Educação um tesouro a descobrir (1996), em que 

foram explanados os quatro pilares para da educação, a saber: 

 

- Aprender a conhecer: para despertar em cada aluno a sede de conhecimento, a 

capacidade de aprender cada vez melhor; 

- Aprender a fazer: refere-se à formação técnico-profissional do educando, aplicando-

se o saber na prática, reforçando-se aí a capacidade e formas de comunicação para 

interpretar e selecionar as informações; 

- Aprender a viver com os outros: atua no campo das atitudes e valores; 

- Aprender a ser: depende diretamente dos outros três, considerando que a educação 

deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo com relação ao espírito 

e corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, para 

formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, capazes de 

estabelecer relações interpessoais, de intervirem de forma consciente e ativa na 

comunidade. 

  

Mas, era preciso que as ideias propostas fossem mais bem delineadas quanto a quais 

saberes eram necessários para sustentar estes quatro pilares. Então em 1999, a UNESCO 

solicitou a Edgar Morin a sistematização de um conjunto de reflexões que servissem como 

ponto de partida para se repensar a educação do século XXI. Morin afirma que diante dos 

problemas complexos que as sociedades contemporâneas hoje enfrentam apenas estudos de 

caráter inter-poli-transdisciplinar poderiam resultar em análises satisfatórias de tais 

complexidades. "Afinal, de que serviriam todos os saberes parciais senão para formar uma 

configuração que responda a nossas expectativas, nossos desejos, nossas interrogações 

cognitivas?” (MORIN, 2003a, p. 116). 

Ciente e consciente dos problemas relacionados a mudanças dos sistemas educacionais 
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Morin apresenta sete aspectos que a cultura e a cientificidade dominante atualmente deixam a 

desejar quanto à formação do ser humano, o que chama de buracos negros, os quais 

constituem uma dívida social que o curso civilizatório precisa ressarcir à humanidade.   

Estes saberes são anunciados no livro intitulado Os sete saberes necessários à 

Educação do Futuro (MORIN, 2000). O texto elaborado por Edgar Morin tem o mérito de 

introduzir uma nova e criativa reflexão no contexto das discussões que estão sendo feitas 

sobre a educação para o Século XXI, aborda temas fundamentais para a educação 

contemporânea, por vezes ignorados ou deixados à margem dos debates sobre a política 

educacional. Busca realizar revisão das práticas pedagógicas da atualidade, tendo em vista a 

necessidade de situar a importância da educação na totalidade dos desafios e incertezas dos 

tempos atuais. Não estão centrados em nenhum nível escolar, no caso do Brasil, fundamental, 

médio e superior, mas aborda problemas específicos para um desses níveis que dizem respeito 

aos sete buracos negros que são ignorados, não recebendo devida atenção dos programas 

educativos e que, no entanto devem estar no centro das preocupações, principalmente dos 

jovens. 

Nesta obra expõe com certa clareza e simplicidade, na escrita, provenientes de suas 

experiências e andanças pelo mundo, de seus estudos sociológicos, filosóficos, e 

epistemológicos, e de seus contatos com a cibernética, teoria da informação e teoria sistêmica, 

portanto um saber abrangente e enciclopédico, que lhe permitem dialogar com exemplos que 

emergem da Biologia aos estudos da Cosmologia em relação a estes sete saberes, num texto 

dedicado aos educadores, em particular, porém acessível a todos que se interessem pelos 

caminhos a trilhar em busca de um futuro mais humano, solidário e marcado pela construção 

do conhecimento. Lista-se a seguir os sete saberes indispensáveis enunciados por Morin: i) as 

cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; ii) os princípios do conhecimento pertinente; iii) 

ensinar a condição humana; iv) ensinar a identidade terrena; v) enfrentar as incertezas; vi) 

ensinar a compreensão; vii) a ética do gênero humano. São eixos e, ao mesmo tempo, 

caminhos que se abrem a todos os que pensam e fazem educação e que estão preocupados 

com um futuro mais promissor. Estes saberes são o que Morin chama de inspirações para o 

educador ou os saberes necessários a uma boa prática educacional. 

 Apresento a seguir os sete saberes ou buracos negros necessários a serem discutidos e 

levados em conta na educação deste tempo, com base no livro Os Sete Saberes Necessários 

para a Educação do Futuro (2000), futuro nem tão distante assim, diria até que se trata de um 
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futuro presente, pois que na verdade abordam problemas que nos afligem hoje, e que aos 

poucos vêm sendo implementados em currículos mais ousados, inovadores e transgressores, 

ou já teriam sidos superados? 

 

I - As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão 

Morin se mostra impressionado de que a educação que visa a transmitir conhecimentos 

seja cega ao que é conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, 

tendências ao erro e à ilusão e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. 

Menciona que o conhecimento não pode ser considerado uma ferramenta "ready 

made", que pode ser utilizada sem que sua natureza seja examinada. Da mesma forma, o 

conhecimento do conhecimento deve aparecer como necessidade primeira, que serviria de 

preparação para enfrentar os riscos permanentes de erro e de ilusão, constantes a mente 

humana. Trata-se de situar cada mente no combate vital rumo à lucidez. 

Para Morin a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em 

algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. O conhecimento não é um espelho das coisas 

ou do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções 

cerebrais com base em estímulos ou sinais captados pelos sentidos (veja a fig. 04). Resultam, 

daí os inúmeros erros de percepção que nos vêm de nosso sentido mais confiável, a visão.  

 

       Fig.04: Ilusão e perspectiva: A está para dentro (baixo) ou para fora (cima)? 

                    

Como professor de Matemática aplicada, costumo dizer aos meus alunos que nenhuma 

medida por mais precisa que seja será exata, ou seja, sempre existirá uma mínima margem de 

erro, mesmo àquelas medidas resultantes de aparelhos eletrônicos de alta precisão. Vale 

informar que o relógio atômico pelo qual é baseado o padrão internacional de medição de 

tempo, já está prestes a ser substituído pelo relógio quântico que é 100.000 vezes mais 
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preciso. Daí, você leitor poderá tirar suas conclusões sobre a que estou me referindo, de como 

convivemos constantemente com o erro e a ilusão. Isto acontece em várias outras situações, 

como na leitura, quando cansado começamos a trocar as palavras, dando interpretações 

errôneas ao texto lido, ou em um acidente, que para cada depoente do ocorrido teremos uma 

versão diferente, devido posição e emoção na hora do ocorrido de cada depoente.   

Sobre o conhecimento, como palavra, ideia, de teoria, é fruto de uma 

tradução/construção por meio da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito 

ao erro. O conhecimento comporta a interpretação, o que introduz o risco de erro na 

subjetividade do conhecedor, de sua visão de mundo e de seus princípios de conhecimento. 

Daí, os numerosos erros de concepção e de ideias que sobrevêm a despeito de nossos 

controles racionais. A projeção de nossos desejos ou de nossos medos e as perturbações 

mentais trazidas por nossas emoções multiplicam os riscos de erro. A matemática foi o bem da 

verdade, o instrumento utilizado por filósofos e cientistas para se excluir o erro do 

pensamento racional e empírico, portanto um instrumento com função ilusória a se esconder 

por trás da verdade doutrinária imposta. Não estou a questionar aqui o uso da matemática para 

se explicar os fenômenos e como recurso para ajudar na solução e compreensão de problemas, 

mas ao fato de ter sido usada para se pregar verdades absolutas, mascarando-se a realidade 

social-cultural-política e científica. O efeito da comunicação global promovido pelo 

desenvolvimento, atualmente, da internet, nos permite ter contatos com os erros e acertos da 

ciência e a confirmação da quebra de paradigmas, ao mesmo tempo em que também nos 

permite perceber suas pertinências pontuais.  

O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção de erros 

e de luta contra as ilusões. Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência podem 

desenvolver ilusões, e nenhuma teoria científica está imune para sempre contra o erro. Além 

disso, o conhecimento científico não pode tratar sozinho dos problemas epistemológicos, 

filosóficos e éticos. Lembro que D’Ambrósio em conferência de abertura do X ENEM – 

Encontro Nacional de Educação Matemática, ocorrido em Salvador-Bahia, mencionava que 

embora aceitemos a Geometria Euclidiana em nossos currículos, temos que compreender que 

ela não abarca todas as culturas, todas as sociedades, na forma como foi concebida, pois, a 

exemplo, os indígenas que nunca tiveram contatos com a geometria euclidiana conhecem e 

aplicam formas geométricas diversas e as usam em suas construções e atividades práticas, 

mas não a usam da mesma forma como nós a concebemos matematicamente. Ou seja, não 
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podemos impor uma verdade universal, mas verdades locais que considerem as macro e as 

micro sociedades com suas culturas e relações de poder, mesmo que nos pareçam paradas no 

tempo, o que também não nos impede de que lhes seja permitido conhecer o novo (não tão 

novo assim), o diferente, que lhes permitam se adequar (ou não) as mudanças da atualidade, 

com liberdade de escolhas e decisão. Vale lembrar que existem outras geometrias não 

euclidianas, como a geometria hiperbólica e a geometria elíptica, sem considerar é claro, 

cientificamente, as geometrias de micro sociedades que viveram a muito isoladas e 

desenvolveram sua própria matemática.    

No tratamento sobre o erro Morin aponta que podem ser do tipo mental, intelectual e 

da razão. Os erros podem ser mentais, pois nenhum dispositivo cerebral permite distinguir a 

alucinação da percepção, o sonho da vigília, o imaginário do real, o subjetivo do objetivo. A 

própria memória é fonte de erros inúmeros. Nossa mente tende, inconscientemente, a 

selecionar as lembranças convenientes e eliminar as desagradáveis. Há também falsas 

lembranças, fruto de pura ilusão. Quanto aos erros intelectuais, os sistemas de ideias (teorias, 

doutrinas, ideologias) não apenas estão sujeitas ao erro, como protegem os erros 

possivelmente contidos em seu contexto. E em relação aos erros da razão, argumenta que a 

racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão. Mas traz em seu seio uma 

possibilidade de erro e de ilusão quando se perverte se transforma em racionalização. A 

racionalização, nutrindo-se das mesmas fontes da racionalidade, constitui grande fonte de 

erros e ilusões. A racionalidade não é uma qualidade da qual são dotadas as mentes de 

cientistas e técnicos e de que são desprovidos os demais. A racionalidade também não é 

monopólio ou uma qualidade da civilização ocidental. Mesmo sociedades arcaicas podem 

apresentar elementos de racionalidade em seu funcionamento. Começamos a nos tornar 

verdadeiramente racionais quando reconhecemos a racionalização até em nossa racionalidade 

e reconhecemos os próprios mitos, entre os quais o mito de nossa razão e do progresso 

garantido. 

Têm-se ainda os erros paradigmáticos, com já visto e discutido anteriormente, de 

concepção e de interpretação de conceitos. O paradigma cartesiano, por exemplo, se 

fundamenta em contrastes binários: sujeito/objeto, alma/corpo, espírito/matéria, 

qualidade/quantidade, sentimento/razão, existência/essência, certo/errado, etc, não encontram, 

no mundo de hoje, a fundamentação que parecia possuir no início do século XX. Novas 

situações e problemas não podiam mais ser pensados e/ou solucionados com base neste 
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paradigma que passaram a gerar erros em seus cômputos e que foram superados por novas 

formas de pensamento que também carregam consigo seus erros. 

Um termo que Morin usa para as impressões marcantes do ser vivo é o Imprinting,  

termo proposto por Konrad Lorenz para dar conta da marca imposta pelas primeiras 

experiências do animal recém nascido. O imprinting cultural marca os humanos desde o 

nascimento, primeiro com o elo da cultura familiar; depois da cultura da escola, prosseguindo 

pela universidade e na vida profissional. Esta ideia pode ajudar no entendimento a cerca da 

aprendizagem e construção de conhecimento que pode depender do contato com grupos 

sociais frequentados nos mais diversos ambientes de aprendizagem. As experiências 

familiares, a exemplo, podem ajudar ou atrapalhar na aprendizagem da pessoa, a se considerar 

que, experiências positivas podem levar ao aluno ter facilidade na aprendizagem e 

experiências negativas podem levar ao aluno a ter dificuldade na aprendizagem, quando ele 

não consegue lidar com os problemas familiares, ou facilidade, quando ele tenta superar tais 

problemas ao se trabalhar de modo consciente o espirito, então temos aqui duas possibilidades 

que podem decorrer do imprinting cultural. 

Morin cita Marx, ao dizer que "os produtos do cérebro humano têm o aspecto de seres 

independentes, dotados de corpos particulares em comunicação com os humanos e entre si". 

Está se referindo às crenças e ideias, muitas vezes reificadas, corporificadas, a ponto de 

afirmar que as crenças e ideias não são somente produtos da mente, mas também seres 

mentais que têm vida e poder; e assim, podem possuir-nos. O homem, na visão do autor, é 

prisioneiro, por vezes, de suas crenças e ideias, nos dias de hoje, assim como o foi, 

anteriormente, prisioneiro dos mitos e superstições. 

Essas ações são resultados do inesperado, que no dizer de Morin, é aquilo que 

"surpreende-nos"; pois nós nos acostumamos de maneira segura com nossas teorias, crenças e 

ideias, sem deixar lugar para acolher o novo, que é produto continuo destas ações. Quando o 

inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar 

o fato novo entrar à força num ambiente (ou instância, ou teoria) incapaz de recebê-lo. 

É preciso destacar, em qualquer educação, as grandes interrogações sobre nossas 

possibilidades de conhecer. Pôr em prática as interrogações constitui o oxigênio de qualquer 

proposta de conhecimento. E o conhecimento permanece como uma aventura para a qual a 

educação deve fornecer o apoio indispensável. 
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II - Os princípios do conhecimento pertinente 

Ao explanar sobre este saber Morin proclama a existência de um problema capital, 

sempre ignorado, que é o da necessidade de promover o conhecimento capaz de apreender 

problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais. Este é 

um problema que lentamente vem se inserindo na construção curricular que em geral, 

principalmente no Brasil, ainda concebe os saberes isoladamente, fechados em sistemas de 

matrizes (grades) curriculares que não dão possibilidade de abertura, e isto certamente leva a 

dificuldade de se apreender que problemas locais implicam em problemas globais e vice-

versa, pois variáveis deixam de ser consideradas, em situações que nos afetam diariamente, 

mas como mencionei anteriormente aos poucos propostas inovadoras (e nem tanto assim!) 

vem sendo apresentadas e postas em prática como exercícios de possibilidade. A supremacia 

do conhecimento fragmentado impede por força maior, política principalmente, de que se 

opere o vínculo necessário entre as partes e a totalidade, e este impedimento pode ser uma das 

causas do pouco interesse dos alunos pela escola, pelo ensino, na forma como se apresenta, 

ultrapassado, e que deve ser substituído por um modo de conhecimento capaz de apreender os 

objetos em seu contexto e sua complexidade. 

Neste sentido Morin diz ser preciso encontrar-se de pronta a se desenvolver a aptidão 

natural do espírito humano para situar todas essas informações em um contexto e um 

conjunto. Nosso espírito precisa se abrir para esta forma de pensar, pois mesmo que se resolva 

um problema em particular, seu complementar estará fragilizado, sem solução, enfraquecendo 

o problema que pensou ter resolvido, pois não considerou a complexidade sistêmica. É 

preciso ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências 

recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo. 

A pertinência do mundo enquanto mundo é uma necessidade, ao mesmo tempo, 

intelectual e vital. Morin aponta as seguintes questões como problemas a serem pensados e 

solucionados por todo cidadão do novo milênio: como ter acesso às informações e organizá-

las? Como perceber e conceber o Contexto, o Global (relação todo/partes) o 

Multidimensional, o Complexo? 

Para articular e organizar os conhecimentos e, assim, reconhecer e conhecer os 

problemas do mundo é necessário à reforma do pensamento. Entretanto, essa reforma não é 

programática, mais sim, paradigmática, é questão fundamental da educação, já que se refere à 
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nossa aptidão para organizar o conhecimento. Morin então coloca ser necessário para que o 

conhecimento seja pertinente que a educação ao enfrentar esses problemas, torne visível e 

evidentes: 

- o contexto: o conhecimento das informações ou dados isolados é insuficiente; é 

preciso situar as informações e dados em seu contexto para que adquiram sentido; 

- o global (relação todo/partes); é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes 

ligadas a ele de modo inter-retroativo ou organizacional; assim, uma sociedade é mais 

que um contexto: é o todo organizador de que fazemos parte; 

- o multidimensional: sociedades ou seres humanos são unidades complexas, 

multidimensionais; assim, o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico, psíquico, 

afetivo, social, racional; a sociedade comporta dimensões histórica, econômica, 

sociológica, religiosas; e o conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter 

multidimensional e buscar inserir todos os dados a ele pertinentes. 

- O complexo: há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 

constitutivos do todo e há um tecido independente, interativo e inter-retroativo entre o 

objeto de conhecimento e seu contexto, partes e todo, todo e partes, partes em si; 

assim, complexidade é a união entre unidade e multiplicidade. 

 

Em consequência a educação deve promover a Inteligência Geral, que possa referir-se 

ao complexo e ao contexto de modo multidimensional dentro da concepção global, pois o 

desenvolvimento de aptidões gerais da mente permite melhor desenvolvimento das 

competências particulares ou especializadas. Para Morin quanto mais poderosa é a 

inteligência geral, maior é sua faculdade para tratar de problemas especiais. A compreensão de 

dados particulares também necessita da ativação da inteligência geral, que opera e organiza a 

mobilização dos conhecimentos de conjunto de cada caso particular. 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver 

problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral. Este uso 

total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a 

infância e a adolescência, que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata 

de estimular, caso esteja adormecida. A educação, em sua missão de promover a inteligência 

geral dos indivíduos, deve ao mesmo tempo utilizar os conhecimentos existentes, superar as 

antinomias decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados e identificar a falsa 
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racionalidade. 

Para Morin, os sistemas de ensino são portadores de antinomias que criam e 

alimentam disjunções, com as disjunções entre as ciências e as humanidades, assim como a 

separação das ciências em disciplinas hiperespecializadas, fechadas em si mesmas, e, com 

isso permanecem no campo da racionalização do saber, o que dificulta a criação ou 

reestruturação de cursos com currículos abertos, que não são fechados a um grupo 

selecionado de atividades curriculares (disciplinas) que com frequência não correspondem ao 

contexto social-cultural local. Em suma os problemas fundamentais da humanidade e os 

problemas globais estão ausentes das ciências disciplinares; o enfraquecimento da percepção 

global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade (cada um passa a responder somente 

por sua tarefa especializada), assim como ao enfraquecimento da solidariedade (as pessoas 

não sentem mais os vínculos com seus concidadãos).  

 

III - Ensinar a condição humana 

Com relação a este saber Morin afirma que o ser humano é a um só tempo, físico, 

biológico, psíquico, cultural, social, histórico, e que esta unidade complexa na natureza 

humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado 

impossível aprender o que significa ser humano. Portanto, é preciso restaurá-la, de modo que 

cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de 

sua identidade complexa e de sua identidade comum a todos os outros humanos. 

A educação neste sentido para Morin deverá ser o ensino primeiro e universal, 

centrado na condição humana, pois conhecer o humano é, antes de tudo, situá-lo no universo, 

e não separa-lo dele. Afirma que todo o conhecimento deve contextualizar seu objeto para ser 

pertinente; "quem somos?" é inseparável de "onde estamos", "de onde viemos',  "para onde 

vamos?". Para ele, interrogar nossa condição humana implica questionar nossa posição no 

mundo. Para a educação, é necessário promover grande remembramento (consolidação) dos 

conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de situar a condição humana no mundo, 

dos conhecimentos derivados das ciências humanas para colocar em evidência a 

multidimensionalidade e a complexidade humanas. 

As ciências sociais em busca, também, de nos oferecer a compreensão da condição 

humana arquitetou categorias e não indivíduos sujeitos a emoções, paixões e desejos. 

Podemos, no entendimento de Morin, entender nossa realidade e diversidade por meio, por 
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exemplo, da literatura e da poesia, que não devem ser consideradas secundárias e não 

essenciais. A literatura é muito mais do que um passatempo, pois ela aborda o meio social, o 

familiar, o histórico e concreto das relações humanas com incrível poder de penetração, que 

nos possibilita refletir a complexidade do ser humano e sua multidimensões. A poesia por sua 

vez nos ensina a qualidade poética da vida, porque não é somente uma prosa que se deve fazer 

por obrigação, mas que se deve viver na paixão, no entusiasmo. Para tanto, as disciplinas 

devem convergir para a identidade e para a condição humana, observando a noção de homo 

sapiens.   

O homem na visão de Morin é um ser a um só tempo plenamente biológico e 

plenamente cultural, que traz em si a unidualidade originária. Exprime de maneira 

hipertrofiada as qualidades egocêntricas e altruístas do indivíduo, alcança paroxismos de vida 

em êxtases e na embriagues, ferve de ardores orgiásticos (de orgias), e orgásmicos (de prazer), 

e é nessa hipervitalidade que o "Homo Sapiens" é também "Homo Demens", ou seja, o ser 

humano não pode ser admitido apenas como sapiens, pois assim está a fugir e a não admitir 

seu lado de loucura, de demência. A criatividade de certo não provém somente da parte 

sapiens do homem, mas também de sua parte demens, devendo ainda ser considerado 

duplamente sapiens, pois apenas um sapiens o estaria colocando no nível dos primatas mais 

próximos, gorilas e chimpanzés, então considera o homem com homo Sapiens Sapiens 

Demens. E como parte deste homem há de se considerar o homo ludens, dado que o ele não se 

faz apenas pelo trabalho, mas também pelo jogo, não somente do interesse econômico, homo 

economicus. Há, também o homo mitologicus, pois vivemos em função de mitos e crenças, e, 

enfim o homem prosaico e poético que nos ensina a qualidade poética de se viver. 

Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto 

das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à 

espécie humana. Há uma unidade humana; e há uma diversidade humana. A unidade não está 

apenas nos traços biológicos da espécie; a diversidade não está apenas nos traços 

psicológicos, culturais e sociais. Existem outras unidade e diversidades perfilhando as 

características do ser humano em ser humano. Portanto, cabe à educação cuidar para que a 

ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a diversidade não 

apague a unidade. A educação deverá ilustrar este princípio de unidade/diversidade em todas 

as esferas do conhecimento. 
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IV - Ensinar a identidade terrena 

Morin argumenta que o destino planetário do gênero humano é outra realidade até 

agora ignorada pela educação. O conhecimento dos desenvolvimentos da era planetária, que 

tendem a crescer neste século, e o reconhecimento da identidade terrena, que se tornará cada 

vez mais indispensável a cada um e a todos, devem converter-se em um dos principais objetos 

da educação. 

Convém ensinar a história da era planetária, que se inicia com o estabelecimento da 

comunicação entre todos os continentes no século XVI com a colonização da América e a 

interligação do mundo, culminando com as conexões virtuais que modificaram as relações 

sociais vividas nos dias de hoje, e que derramam uma quantidade enorme de informações que 

não conseguimos processor e organizar e que podem nos ajudar a compreender os problemas 

do planeta que nos atingem individualmente, debates que estão distantes dos discursos 

educacionais. Será preciso indicar o complexo de crise planetária que marcou o século XX, 

mostrando que todos os seres humanos, confrontados de agora em diante aos mesmos 

problemas de vida e de morte, partilham um destino comum. 

O século XX deixou como herança contracorrentes regeneradoras. Frequentemente, na 

história, contracorrentes suscitadas em reação às correntes dominantes podem se desenvolver 

e mudar o curso dos acontecimentos. Devemos considerar, como movimentos importantes e 

atuantes: 

- a contracorrente ecológica que, com o crescimento das degradações e o surgimento 

de catástrofes técnicas/industriais, só tende a aumentar; 

- a contracorrente qualitativa que, em reação à invasão do quantitativo e da 

uniformização generalizada, se apega à qualidade em todos os campos, a começar pela 

qualidade de vida; 

- a contracorrente da resistência à vida prosaica puramente utilitária, que se manifesta 

pela busca da vida poética, dedicada ao amor, à admiração, à paixão, à festa; 

- a contracorrente de resistência à primazia do consumo padronizado, que se manifesta 

de duas maneiras opostas: uma, pela busca da intensidade vivida (consumismo); a 

outra, pela busca da frugalidade e temperança (minimalismo); 

- a contracorrente, ainda tímida, de emancipação em relação à tirania onipresente do 

dinheiro, que se busca contrabalançar por relações humanas e solidárias, fazendo 
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retroceder o reino do lucro; 

- a contracorrente, também tímida, que, em reação ao desencadeamento da violência, 

nutre éticas de pacificação das almas e das mentes. 

   

V - Enfrentar as incertezas 

As ciências permitiram que adquiríssemos muitas certezas, mas igualmente revelaram, 

ao longo do século XX, inúmeras zonas de incerteza. A educação deveria incluir o ensino das 

incertezas que surgiram nas ciências físicas (microfísica, termodinâmica, cosmologia), nas 

ciências da evolução biológica e nas ciências históricas. 

Será preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam enfrentar os imprevistos, 

o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento em virtude das informações 

adquiridas ao longo do tempo. A desordem caótica está aí e sempre esteve presente nos 

percursos históricos da humanidade, estudos sobre a incerteza precisam se fazer presentes no 

currículo de todos os níveis de escolaridade. Devido às inúmeras catástrofes humanas e 

planetárias, situações cotidianas imprevistas, para o bem ou para o mau, Morin propõe que se 

deve ensinar o que chama de Ecologia da Ação: a atitude que se toma quando uma ação é 

desencadeada e escapa ao desejo e às intenções daquele que a provocou, desencadeando 

influências múltiplas que podem desviá-las até o sentido oposto ao intencionado.   

Morin menciona a fórmula do poeta grego Eurípedes, que data de vinte e cinco 

séculos, nunca foi tão atual: "O esperado não se cumpre, e ao inesperado um deus abre o 

caminho". O abandono das concepções deterministas da história humana que acreditavam 

poder predizer nosso futuro, o estudo dos grandes acontecimentos e desastres de nosso século, 

todos inesperados, o caráter doravante desconhecido da aventura humana devem-nos incitar a 

preparar as mentes para esperar o inesperado, para enfrentá-lo. É necessário que todos os que 

se ocupam da educação constituam a vanguarda ante a incerteza de nossos tempos, levando-se 

em consideração que essa incerteza é uma incitação à coragem. E que conscientemente deve 

se tomar futuras decisões levando-se em consideração os riscos do erro, mas também de se ter 

construído estratégias que corrijam este erro no processo de ação, ou mesmo que o levem em 

consideração para percepção e aceitação de certos fenômenos. 

 

VI - Ensinar a compreensão 

A compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação humana. Entretanto, a 
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educação para a compreensão praticamente está ausente no ensino. Necessitamos, em todos os 

sentidos, de compreensão mútua. Considerando a importância da educação para a 

compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da 

compreensão pede a reforma das mentalidades.  

A compreensão mútua entre os seres humanos quer sejam próximos, ou não, é vital 

para que as relações humanas saiam de seu estado bárbaro de incompreensão. Daí decorre a 

necessidade de estudar a incompreensão a partir de suas raízes, suas modalidades e seus 

efeitos. Este estudo para Morin é tanto mais necessário porque enfocaria não os sintomas, mas 

as causas do racismo, da xenofobia, do desprezo, constituindo ao mesmo tempo, uma das 

bases mais seguras da educação para a paz, o que para ele nos liga por essência e vocação. 

Há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou objetiva e a 

compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa intelectualmente apreender em 

conjunto, compreendere em latim, abraçar junto (o texto e o seu contexto, as partes e o todo, o 

múltiplo e o uno). A compreensão intelectual passa pela inteligibilidade e pela explicação. 

Explicar é considerar o que é preciso conhecer como objeto e aplicar-lhe todos os meios 

objetivos de conhecimento. A explicação é necessária para a compreensão intelectual ou 

objetiva. 

A compreensão humana vai além da explicação, comporta um conhecimento de sujeito 

a sujeito. Por conseguinte, exemplifica Morin se vemos uma criança chorando, nós a 

compreendemos, não pelo grau de salinidade de suas lágrimas, mas por buscar em nós 

mesmos nossas aflições infantis, identificando-a conosco e identificando com ela. 

Compreender inclui, necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de 

projeção. 

No que se refere ainda à compreensão intelectual há múltiplos obstáculos exteriores a 

serem considerados: 

- o "ruído" que interfere na transmissão da informação, criando o mal-entendido e ou 

não-entendido; 

- a polissemia de uma noção que, enunciada em um sentido, é entendida de outra 

forma; 

- há a ignorância dos ritos e costumes do outro, especialmente os ritos de cortesia, o 

que pode levar a se ofender inconscientemente ou desqualificar a si mesmo perante o 

outro (diversidade cultural); 
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- existe a incompreensão dos valores imperativos propagados no seio de outra cultura - 

respeito aos idosos, crenças religiosas, obediência incondicional das crianças, ou, ao 

contrário, em nossa sociedade, o culto ao indivíduo e o respeito às liberdades; 

- há a incompreensão dos imperativos éticos próprios a uma cultura, o imperativo da 

vingança nas sociedades tribais, o imperativo da lei nas sociedades evoluídas; 

- existe a impossibilidade, enquanto visão de mundo, de compreender as ideias e os 

argumentos de outra visão de mundo, assim como uma ideologia/filosofia 

compreender outra ideologia/filosofia; 

- existe, enfim, a impossibilidade de compreensão de uma estrutura mental em relação 

à outra. 

É a arte de viver que nos demanda, em primeiro lugar, compreender de modo 

desinteressado demanda para tanto grande esforço, pois não se pode esperar nenhuma 

reciprocidade: aquele que é ameaçado de morte por um fanático compreende porque o 

fanático quer matá-lo, sabendo que este jamais o compreenderá, exemplifica Morin. A ética da 

compreensão pede que se compreenda a incompreensão. 

Por isso é importante compreender não só os outros como a si mesmo, de se auto-

examinar, de analisar a auto-justificação, dada a “ruina” do mundo pela incompreensão entre 

os seres humanos. 

 

VII - A ética do gênero humano 

A educação deve conduzir à "antropo-ética", levando em conta o caráter ternário da 

condição humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. Nesse sentido, a 

ética sobre o indivíduo/espécie necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do 

indivíduo pela sociedade, ou seja, a democracia, que em princípio deve controlar, e daí o 

controlado passa a controlar quem controlava tomando para si responsabilidade politico e 

social, consciente do contexto cultural local e das influências da globalização, e de que não 

existe democracia absoluta, dado que está é incompleta, por não satisfazer a totalidade.  

A ética não poderia ser ensinada por meio de lições de moral. Deve formar-se nas 

mentes com base na consciência de que o humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da 

sociedade, parte da espécie. Carregamos em nós esta tripla realidade. Desse modo, todo 

desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto 

das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer à 
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espécie humana. 

Partindo disso, Morin esboça duas grandes finalidades ético-políticas para este 

milênio: estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela 

democracia e conceber a Humanidade como comunidade planetária. A educação deve 

contribuir não somente para a tomada de consciência de nossa "Terra-Pátria", mas também 

permitir que esta consciência se traduza em vontade de realizar a cidadania terrena. 

Morin, conclui então sobre os sete saberes ou buracos negros da educação, que não 

possuí as chaves para abrir as portas de um futuro melhor, pois não conhecemos o caminho 

traçado, mas podemos, porém, explicitar nossas finalidades: a busca da hominização na 

humanização, pelo acesso à cidadania terrena. 

 

Aleph VI: Salvo pelo não horário de verão 

 Após retornar do Mestrado, Narciso teria que permanecer dois anos em 

serviço, para poder solicitar nova saída, agora para cursar o doutorado. Neste 

período voltou a assumir a coordenação do curso, momento em que o Campus 

passava por mudanças em suas estruturas físicas, política, administrativa e 

acadêmica. Começavam a se formar as primeiras Faculdades, era um passo 

significativo para a transformação do Campus em Universidade, que já em 2000 

havia conseguido sua autonomia administrativa, caminhando para se consolidar 

historicamente como a primeira Universidade Federal das regiões Sul e Sudeste do 

Pará.  

 Narciso, em 2008, começou uma espécie de peregrinação em busca de um 

lugar para realizar o doutorado, possíveis orientadores nas universidades federias do 

Ceará, Goiás, Uberlândia, Minas Gerais foram consultadas, recebeu como respostas, 

não vou oferecer vagas, estou me aposentando, estou saindo para o pós-doc. Com o 

tempo se esgotando para fazer a seleção decidiu inscrever-se no programa da 

Faculdade de Educação do Rio Grande do Norte-RN, a Bahia e o Pará estavam no 

roteiro.  

 Partiu rumo ao RN para fazer a prova escrita, o tema escolhido não lhe 

agradou muito, saiu da prova com poucas esperanças em sua aprovação, então 

aproveitou o tempo de sua estada no RN para concluir seu projeto e enviar sua 

inscrição para a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – 
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UFBA; faltavam apenas dois dias para o encerramento da inscrição. Travou-se uma 

corrida contra o tempo, dois dias e uma noite toda dedicados à conclusão do projeto 

e memorial e seus enquadramentos as normas do edital. Próximo das dezesseis horas 

do segundo dia, apenas quatro horas dormidas, trabalho concluído, ou quase, ainda 

faltava tirar cópias de toda a documentação e é claro imprimir o memorial e o 

projeto. 

 Decidiu ir ao Campus da UFRN para concluir os trabalhos e enviar pelo 

correio. Chegando a um dos espaços de copiadoras, passou a fazer a cópia e 

impressão do material, estava com uma boa sensação em relação ao programa da 

UFBA, mas preocupado com a hora; já passava das dezessete horas, foi então que se 

lembrou do horário de verão, perguntou ao funcionário da copiadora. 

- O horário aqui, é regulado pelo horário de verão? 

- Não sei lhe dizer. Respondeu o funcionário. 

- Então para tudo, acho que perdi a hora. Aguarde só um momento enquanto vou à 

agência dos Correios me informar se estão trabalhando de acordo com o horário de 

verão. 

 Correu até a agência dos Correios, e as portas em vidro transparente se 

encontravam aparentemente fechadas, nenhum cliente, apenas um faxineiro, 

limpando o local, e uma atendente, talvez fechando o caixa, foi o que Narciso 

imaginou, havia perdido esta oportunidade, todo o esforço teria sido em vão. Mas, 

como diz o ditado popular, “a esperança é a última que morre”, Narciso empurrou a 

porta, estava aberta, então perguntou à atendente. 

- Ainda está funcionando?  

  - Até as dezoito, com a benção de Deus. 

 A resposta soou como música aos seus ouvidos. Voltou à copiadora e com o 

peito a dilacerar de tanta alegria e angústia ao mesmo tempo, falou ao funcionário 

da copiadora: 

- Os ventos parecem soprar a meu favor, mas não podemos brincar com o tempo, 

então pode continuar a impressão, com cuidado para não faltar nada. 

 A primeira fase da seleção foi positiva, faltava ainda a entrevista. Viajou 36 

horas de ônibus, trouxe em sua bagagem alguns livros e textos para ler até o dia da 

entrevista. Narciso já em viagem ainda não sabia o dia de sua entrevista, sabia 
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apenas que as entrevistas seriam realizadas em três dias, de quarta a sexta-feira. 

Imaginou que por vir de longe, do Pará para a Bahia, sua entrevista ficaria 

provavelmente na sexta-feira. Sua previsão de chegada a Salvador era às dez horas 

da manhã da quarta-feira, com a estrada em boas condições chegou uma hora e 

meia, antes do previsto. Assim que saltou do ônibus no terminal rodoviário, buscou 

logo saber pela internet sobre os horários das entrevistas, e para sua surpresa sua 

entrevista seria às nove horas e vinte minutos daquele dia. Sem conhecer a cidade, 

não sabia se estava perto ou longe do local, se chegaria a tempo de sua entrevista. 

Com o coração a bater com maior intensidade, pegou um taxi e explicou a situação 

ao motorista, que sorridente e confiante lhe disse. 

- Não se preocupe, em quinze minutos chegaremos lá. Já eram quase nove horas. 

- Deus lhe guie, meu caro. Não vim de tão longe para perder esta oportunidade. 

 E como lhe havia prometido o motorista, chegou a tempo. As entrevistas já 

haviam começado e Narciso seria o próximo. Estava de bermuda como de costume, 

os candidatos que estavam aguardando também sua hora de entrevista lhe pediram 

que colocasse uma calça comprida, Narciso explicou-lhes a situação, e para não 

parecer deslocado colocou a calça como recomendaram, embora acha-se que não 

faria diferença. Chegou sua hora, explicou novamente a situação em que se 

encontrava, dizendo: 

 - Me desculpem, mas acabei de chegar de viagem e não sabia que minha 

entrevista seria agora, estou sem o café da manhã, não tomei banho, mas tudo bem, 

vamos lá. Esta situação acabou por lhe ser favorável, pois deu uma descontraída na 

banca, que o deixou menos tenso para a entrevista. 

 A entrevista durou cerca de vinte minutos, foram feitas perguntas pertinentes 

ao projeto e quanto a sua liberação para cursar o Doutorado. A banca era composta 

por duas professoras e um professor e Narciso não pôde deixar de observar que o 

professor estava confortavelmente de bermuda. Retornou de Salvador bastante 

confiante em sua aprovação. No dia do resultado, estava em sua sala, era o 

Coordenador do curso de Matemática do Campus Universitário de Marabá. A 

secretaria do curso Sheila não se encontrava neste dia, sábado, apenas o aluno 

bolsista Josiel, responsável pelos assuntos acadêmicos do Curso de Matemática à 

Distância estava em seus afazeres, Narciso coordenava também o polo de Marabá 
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relativo ao curso de Matemática à Distância. De seu computador acessou pela 

internet o resultado na página da Faculdade de Educação da UFBA, olhou 

diretamente na linha de pesquisa Currículo e (In)formação, seu nome não estava lá, o 

coração disparou, não seria possível, tudo parecia tão certo. Parou de frente a tela e 

em silêncio se pôs a pensar o que poderia ter acontecido, voltou em sua memória 

todo o percurso desta seleção, o que teria saído errado, esta era uma das 

possiblidades possíveis, só que os eventos vividos em suas previsibilidades e 

imprevisibilidades davam norte favorável. Voltou a si, olhou para a tela do 

computador, buscou seu nome em outras linhas, eram possibilidades, correu a tela 

até o início da listagem. Não podia acreditar no que estava vendo, melhor dizer 

lendo, a listagem que lhe causara todo este desconforto era a listagem do Mestrado. 

Correu novamente a lista para baixo, chegou na relação do Doutorado. Um silêncio e 

uma explosão, este foi o sentimento, e como num desabafo, com um largo sorriso no 

rosto e os olhos encharcados, compartilhou este momento primeiramente com Josiel, 

e em euforia disse: 

- Josiel, vou fazer minhas malas, vou morar na Bahia! 

 Entre abraços de felicitações, Narciso foi para casa dividir esta alegria com a 

família, sua esposa Ivana e suas duas filhas Brenda e Bruna, que lhe acompanham 

em todas estas idas e vindas na constituição da conformidade de sua formação. 

   

 Realmente não foi um percurso fácil chegar até o programa de Doutorado da 

Faculdade de Educação UFBA, depois de muitas respostas não positivas, digo desta forma, 

pois não houve negações a minhas solicitações, mas impedimentos profissionais e pessoais de 

possíveis orientadores aos quais entrei em contato. Quis os ventos oceânicos que eu viesse 

parar em Salvador, ventos “soprados” pela sensibilidade de minha orientadora, que na 

complexidade de seu pensar, vislumbrou um espaço para um educador matemático. 

 O projeto inicial apresentado tratava-se de uma continuidade de minha pesquisa de 

mestrado, constituição de saberes de formadores de professores de matemática. A proposta 

teve como tema: Aprimoramento profissional de saberes docentes na formação de formadores 

de professores de matemática a partir de uma mudança curricular, que foi indicada e aprovada 

na linha de pesquisa Currículo e (In)Formação de Professores, que teve ainda como problema 

central, a seguinte questão: Como e quais procedimentos estão sendo tomados pelas 
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Instituições Federais de Ensino Superior -IFES, assim como pelo próprio Formador de 

Professores de Matemática, para atuarem em sala de aula mediante as mudanças curriculares 

ocorridas nos cursos de Licenciatura em Matemática? Questão que ia ao encontro da linha de 

pesquisa, visto que abarcava discussões sobre o currículo, a formação docente e o tratamento 

da informação. Porém, a participação no grupo de Formação em Exercício de Professores – 

FEP me trouxe outras possibilidades, que estavam próximas de minhas ações pedagógicas, 

enquanto poiésis de secundidade, a formação de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, apresentado aqui sob o signo do Projeto Irecê e Projeto Tapiramutá.  

 E a coisa aconteceu de forma imprevisível, um encontro casual com minha colega de 

curso Ana Paula Moreira, a Paulinha, nos corredores da Faculdade de Educação, não sei se ela 

já havia pensado em meu nome ou se foi realmente casualidade, mas de fato foi ali, naquele 

encontro que tudo começou, ou melhor, recomeçou. E foi com a impossibilidade de 

comparecimento de um dos professores convidados a realizar uma mesa redonda sobre 

linguagem, no projeto Irecê, que Paulinha, de última hora me convidou para substituí-lo. 

Prontamente aceitei, pois precisava interagir com a comunidade e vi neste convite uma 

oportunidade singular e assim começou meus primeiros contatos com o ambiente do curso de 

Pedagogia oferecido pelos projetos Irecê e Tapiramutá. Posteriormente minha orientadora 

colocara sobre a possibilidade de desenvolver um trabalho maior no projeto, já havia cursado 

o primeiro semestre, e no entretempo de um semestre para outro, e diante de tantas atividades 

realizadas com professores dos anos iniciais ao longo de minhas experiências docentes decidi 

mudar o foco da pesquisa, passando agora a pesquisar a formação em exercício de professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental, mais especificamente sobre os saberes construídos 

por estes professores em sua formação em exercício, cuja metodologia será apresentada no 

tópico seguinte, mas antes o Aleph de meu encontro com o Grupo FEP. 

 

Aleph VII: Um encontro de multirreferências no Grupo FEP 

 A vinda para Salvador foi uma verdadeira aventura para Narciso e sua 

família. Decidiu vir em seu carro de Marabá para Salvador, fez o estudo do trajeto 

detectando alguns trechos em obras, mas de sorte, todos os trechos já haviam sido 

concluídos, levou três dias nesta viagem com paradas à noite para descanso. A 

viagem ocorreu sem transtorno; chegou a Salvador em tempo hábil para confirmar 

sua matrícula. Enfim, Salvador, novos ares, outras culturas e histórias, muitas 
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histórias! 

 Matriculado nas atividades curriculares pertinentes ao curso e aos seus 

interesses teóricos, não encontrou dificuldades, já que se assemelhavam em sua 

prática pedagógica com as atividades cursadas no mestrado. No entanto, participar 

do grupo de Formação em Exercício de Professores – FEP lhe trouxe um sentimento 

diferente, pois o grupo não lhe proporcionou apenas discussão teórica, comum nos 

grupos de estudos de programas de pós-graduação, mas a possibilidade de 

desenvolver atividade de extensão, ensino e pesquisa. Tais atividades foram 

desenvolvidas nos projetos Irecê e Tapiramutá por meio do curso de Pedagogia 

coordenado pelo grupo FEP e se revelam na diversidade de ações construídas de 

modo coletivo e colaborativo entre os professores e os cursistas. Como ações 

realizadas nos encontros tem-se o play list, que pode ser de música, poesia, vídeo, 

apresentado nos encontros por membros do grupo para acolhimento dos 

participantes. Narciso em seu primeiro play list não perdeu a oportunidade de 

mostrar um pouco da cultura paraense tocando a música Sabor açaí com uma mostra 

de imagens de Belém, comidas típicas do Pará como o tacacá e açaí e das praias de 

Salinas, Álter do Chão e Mosqueiro. Outro ponto alto do grupo são as leituras 

literárias, que de início não motivou Narciso, pois não pareciam se relacionar com 

sua pesquisa, mas que com o tempo foram se revertendo em considerável ponto de 

apoio para sua “produção textual”. Foi no FEP que passou a ter contatos com as 

ideias de pensadores como Heidegger, Nietzsche, Gadamer, Deleuse, John Dewey 

entre outros. Estes contatos teóricos são decorrentes da diversidade formativa dos 

membros do grupo: pedagogia, geografia, matemática, jornalismo, história, letras, 

biologia, são algumas das áreas de conhecimentos presentes no grupo através de seus 

membros participantes, o que traz ao grupo uma identidade multirreferencial. As 

experiências pessoais e profissionais do grupo são importante fonte de referência 

para várias das atividades desenvolvidas no currículo dos projetos Irecê e 

Tapiramutá. Como membro do grupo Narciso buscou contribuir com atividades 

voltadas à formação matemática dos cursistas dos projetos assim como nas 

discussões de outras atividades propostas.  

 Narciso, que já apresentava um olhar diferenciado para o ensino e a formação 

docente, viu no doutorado oportunidades de ampliações de seu saber-fazer com um 
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pensar compreensivamente filosófico de seu ser, de sua existencialidade e das 

existencialidade de outrem, de seu ser-com-o-mundo, de seu ser-no-mundo. 

 

Estes foram, portanto, alguns Alephs de minha história de vida, de certo que muitos 

deixaram de ser contados, e outros se formaram a partir do episódio final do Aleph VII desta 

narrativa (auto) biográfica, como veremos nos tópicos que se seguem. E para não parecer que 

esta tese foge completamente aos padrões acadêmicos, as seções seguintes se esforçam para 

parecer uma tese bem comportada, mas não dou garantias disso. Neste aspecto, a seção 

seguinte traz a metodologia adotada para esta pesquisa de tese, seus percursos e percalços, 

uma metodologia de fato construída no processo.   
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UM PERCURSO METODOLÓGICO CONSTRUÍDO NO PROCESSO 

 

 Neste cenário de possibilidades formativas de professores, esta pesquisa está 

relacionada com o currículo formativo de professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental - EF, mais especificamente, se deteve em compreender o 

cenário criado por um Currículo em movimento, que se quer inovador, e as ações 

matemáticas formativas que emergem deste cenário e suas implicações casuais com o 

pensamento complexo, tendo em vista, a grande dificuldade que ocorre no ensino e 

aprendizagem desta matéria neste nível de ensino, fato este notório, assistido nos noticiários 

das mais diversas mídias, revelados pelos baixos índices em exames, e em algumas pesquisas 

acadêmicas voltadas para este tema, embora por meu olhar tenha ocorrido uma sensível 

melhora, nos materiais didáticos e principalmente nas possibilidades oferecidas pela 

tecnologia, que não necessariamente reflete na formação docente. A implicação casual se 

apresenta pela casualidade do projeto se conformar, a meu ver, com o arcabouço teórico do 

pensamento complexo de Edgar Morin, embora as referências bibliográficas do projeto não as 

utilizem como base teórica. Portanto, nosso campo de investigação foi o curso de Pedagogia, 

responsável atualmente pela formação em exercício de professores dos anos iniciais do EF, 

ofertado pela Faculdade de Educação da UFBA nos municípios baianos de Irecê e Tapiramutá.    

 Minha proposta inicial era pesquisar sobre a formação dos formadores de professores 

de Matemática, no entanto, de minha participação no grupo de estudos e pesquisa, Formação 

em Exercício de Professores – FEP, foi que conheci as ações desenvolvidas no âmbito dos 

Projetos Irecê e Tapiramutá, e após ter participado de uma mesa redonda no projeto Irecê, 

percebi que estava diante de um amplo campo de investigação, o Currículo do curso de 

Pedagogia ofertado pelos projetos.  

Assim, decidi buscar compreender tal cenário curricular me norteando pela seguinte 

questão de pesquisa: Como um Currículo em movimento, que se quer inovador, 

possibilita ações formativas ao professor dos anos iniciais do ensino fundamental para 

ensinar matemática, considerando as possibilidades proporcionadas pelos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia/Ensino Fundamental Séries Iniciais da Faculdade de 

Educação/Universidade Federal da Bahia, nos municípios de Irecê e Tapiramutá? E 

como desdobramento pertinente a esta questão maior se fez inerente considerar ainda o 

seguinte questionamento: Como o professor-cursista dos projetos Irecê e Tapiramutá 



86 

 

 

concebe e articula os saberes constituídos pelas demais atividades curriculares com as 

atividades voltadas para o ensino de matemática?  

Na busca por compreender este cenário, foram desenvolvidos de forma colaborativa 

com os professores-cursistas, ações didático-pedagógicas na formação matemática do curso 

de Pedagogia, de modo que a matemática fosse vista como simples, em meio a sua 

complexidade, e fácil de ser ensinada. Detive-me ainda em mostrar que o currículo dos 

projetos Irecê e Tapiramutá se apresenta como uma proposta que satisfaz os Sete Saberes para 

“Educação do Futuro” anunciados por Edgar Morin. Portanto, três eixos de discussão 

sustentam esta tese:  

1) O Curriculo;  

2) A Formação; e 

3) Os saberes (docentes - para ensinar Matemática). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa optei por utilizar a abordagem qualitativa. De 

acordo com Bogdan e Biklen
7
 (1982, citados por LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.11-13) a 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e tem no próprio 

pesquisador o principal elemento de coleta de dados. Ou seja, o pesquisador deve estar atento 

ao maior número possível de elementos presentes na situação estudada, aproveitando dados 

que outrem poderiam considerar irrelevantes para a pesquisa. Nesta perspectiva esta pesquisa 

se vale ainda desta abordagem por apresentar: 

Um enfoque investigativo, cuja preocupação primordial é compreender o 

fenômeno, descrever o objeto de estudo, interpretar seus valores e relações, 

não dissociando o pensamento da realidade dos atores sociais e onde o 

pesquisador e pesquisado são sujeitos recorrentes, e por consequência, ativos 

no desenvolvimento da investigação científica. (LIMA, 2003, p. 7) 

Associada a essa abordagem, o método adotado foi o estudo de caso, que é a 

expressão do pensamento sobre uma situação concreta e que, pelo seu significado, atraiu 

minha atenção e mereceu devida reflexão, pois no estudo de caso as descrições são 

devidamente contextualizadas, é complexo e sujeito a interpretações.  

Então, o estudo de caso, se adequou a meus interesses e tomou os moldes de uma 

pesquisa-formação-docente, ou seja, uma pesquisa com intervenções no currículo formativo, 

                                                 
7
 BOGDAN, R., BIKLEN, S.K.. Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon, 1982. 
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de contato direto entre pesquisador e sujeito, constituindo uma formação colaborativa e em 

cooperação, numa aproximação entre sujeito e objeto e da teoria e prática, tanto por parte do 

pesquisador como do sujeito da pesquisa, considerados complementares na práxis pedagógica, 

que aqui se centrou no caso particular do Currículo do curso de Pedagogia no âmbito dos 

Projetos Irecê e Tapiramutá da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia - 

FACED/UFBA, com devida atenção para o saber matemático que emerge dos cenários 

formativos deste currículo.  

Segundo Shulman (1986), os casos só são casos (e não meros incidentes) porque 

representam conhecimento teórico e assumem um valor explicativo que vai para além da mera 

descrição. Não se trata de um apanhado de informações, mas de um adentrar-se numa situação 

particular tornando-a um referencial compreensivo a outras pesquisas. João Pedro da Ponte 

(s.d.) em artigo intitulado “Estudos de Caso em Educação Matemática” apresenta uma visão 

abrangente sobre estudo de caso, quando diz que: 

 

Um estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida como uma 

pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, 

uma política ou qualquer outra unidade social. O seu objetivo é compreender 

em profundidade o “como” e os “porquês” dessa entidade, evidenciando a 

sua identidade e características próprias, nomeadamente nos aspectos que 

interessam ao pesquisador. É uma investigação que se assume como 

particularística, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 

aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenômeno de interesse. 

 

Com relação à Educação Matemática, Ponte, no mesmo artigo citado acima, menciona 

que os estudos de caso têm sido usados para investigar questões de aprendizagens dos alunos 

bem como do conhecimento e das práticas profissionais de professores, programas de 

formação inicial e continuada de professores, projetos de inovação curricular, novos 

currículos, entre outros. O pesquisador apresenta neste sentido dois exemplos de estudos de 

caso que só reforçam e consolidam o método escolhido para esta pesquisa de tese. 

O primeiro exemplo é de estudo de caso realizado pelo próprio Pedro da Ponte em 

1991, com objetivo de investigar o processo de introdução de um novo programa de 

Matemática, que surgiu no meio de grande controvérsia sobre as suas virtudes e seus defeitos. 

Este estudo permitiu ver como os professores embora se empenhassem na aplicação das novas 

orientações curriculares, também faziam fortes criticas ao Ministério da Educação como este 
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conduzia a experimentação de novos programas. Outro exemplo foi o estudo de caso feito por 

Garnica e Martins em 1999 com objetivo de fazer uma avaliação global de um curso de 

licenciatura em Matemática constituído como uma inovação pedagógica. A análise permitiu 

compreender as ambiguidades e tensões entre os projetos didático e pedagógico, e possibilitou 

uma reflexão mais aprofundada por parte dos atores envolvidos. 

Ambos os exemplos tratam de ações curriculares inovadoras, mas isto não é garantia 

de sucesso. Isto não quer dizer que não devam ser insistentemente propostos, pois a incerteza 

e imprevisibilidade são certezas que devemos ter consciência de ocorrer. Isto leva à 

necessidade em determinado caso ser dada uma atenção especial à sua história e seu contexto, 

assim como aos subcasos previstos e decorrentes do caso geral, ou que surgiram no processo, 

do acaso. 

Esta pesquisa se aportou principalmente na perspectiva da narrativa descritiva dos 

cenários, pois se confrontou como parte da pesquisa, o campo em investigação com a teoria 

do pensamento complexo em consonância com seu objetivo principal. Tal perspectiva foi 

utilizada também para se compreender a contextualização da pesquisa, sem o qual não seria 

possível constituir as situações preliminares que motivaram os avanços na pesquisa. 

Estar implicado no projeto, sem dúvidas favoreceu minha análise e compreensão dos 

dados. Barbier (2004, p. 14) diz que o pesquisador percebe que está implicado “pela estrutura 

social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e de interesse dos outros” implicando 

também os outros “por meio de seu olhar e de sua ação singular no mundo”, ou seja, as ações 

não se dão sobre o outro, mas com o outro.  

Quanto à minha presença como pesquisador, no campo de investigação, não se deu 

pontualmente, mas contínua, e isto se coaduna com minha inserção nos projetos o que me 

possibilitou realizar diversas atividades curriculares relacionadas com a Educação 

Matemática. 

No estudo de caso, a área de trabalho é delimitada e os produtos se constituem 

progressivamente, dos aspectos mais gerais para os mais pontuais, podendo começar com 

observações e avançar para as entrevistas individuais, por exemplo. No caso desta pesquisa, 

não optei pela entrevista, mas pela análise dos diários e memoriais elaborados pelos 

professores cursistas, por serem estes produtos obrigatórios dos projetos Irecê e Tapiramutá, e 

por serem autobiográficos não apresentam a indução discursiva provocada pela técnica da 

entrevista. Para Walter Benjamin a narrativa é “uma forma artesanal de comunicação. Ela não 
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está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma informação ou um 

relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele” 

(BENJAMIN, 1994, p. 205).  

Portanto, esta pesquisa está calcada, entre outras, na perspectiva epistemológica da 

pesquisa-formação com histórias de vida, como definidas por Gaston Pineau e Le Grand 

(1993), Pierre Dominicé (2000) e Christine Josso (2002), que aqui se tornam os produtos de 

investigação, constituídos sem muito esforço de minha parte, visto que os professores 

cursistas dos projetos Irecê e Tapiramutá já produzem estas narrativas de seu percurso 

acadêmico. Souza (2004, p. 313) menciona que “lembrar e narrar possibilita ao ator 

reconstruir experiências, refletir sobre dispositivos formativos e criar espaços para uma 

compreensão de sua própria prática”.  

 Como um movimento da pesquisa-formação na perspectiva da abordagem biográfica 

fiz uso das escritas narrativas que “remetem o sujeito para uma dimensão de auto escuta de si 

mesmo, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e as aprendizagens que 

construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si” (SOUZA, 2004, p. 72). Tais 

escritas tomam a forma aqui nos diários de ciclos semestrais e nos memoriais que são 

desenvolvidos nos ciclos pares do curso culminando no último ciclo, como trabalho 

conclusivo de curso. Produtos que não devem ser considerados apenas para se compreender 

como os professores-cursistas se formam ao longo da vida e da formação acadêmica, mas para 

mostrar como estão conscientes de suas experiências formadoras, dos sentimentos de 

pertença, das valorizações, desejos e dos imaginários nas oportunidades socioculturais 

(JOSSO, 2002, p. 65).  

Como forma de ampliar meu olhar sobre as experiências formativas outras dos 

professores-cursistas e seu entrelaçamento com as novas experiências na formação em 

exercício e, destas com as que foram proporcionadas pelas atividades do campo da Educação 

Matemática, utilizei também as postagens feitas nos ambientes que chamei de Grupo Focal 

Virtual – GFV, através dos fóruns no moodle, listas de e-mails e blogs. Estas postagens, em 

minha compreensão, são registros de experiências vividas pelos sujeitos, que foram 

interpretados e analisados com base em aportes teóricos, que foram constituídas ao longo de 

minhas vivências formativas, pessoal e profissional, no Doutorado em Educação, assim como 

do meu Mestrado (2006) em Ciências e Matemáticas. 

 Um Grupo Focal - GF é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com 
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o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade. É uma técnica 

rápida utilizada para avaliação e produção de dados e informações qualitativas, fornecendo ao 

pesquisador uma grande riqueza de informações sobre o desempenho de atividades 

desenvolvidas ou outras questões, que se encaixarem nesta técnica. Permitem ainda segundo 

Gatti: 

Compreender processos de construção da realidade por determinados grupos 

sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 

comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o 

conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, 

restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de 

uma dada questão por pessoas que partilham algumas trações em comum, 

relevantes para o estudo do problema visado (2005, p. 11). 

 

 Ao se utilizar da técnica do grupo focal, devem ser levados em conta: os membros do 

grupo; sua preparação para a entrevista; as condições de tempo; lugar do encontro; a 

qualidade da mediação ou do entrevistador em termos de domínio da temática a ser trabalhada 

e da dinâmica grupal, que aqui por se tratar de um momento da pesquisa onde as relações e 

contatos se dão em ambiente virtual, terão algumas modificações, ou adequações necessárias. 

 Macedo menciona que o Grupo focal se configura “numa entrevista coletiva aberta e 

centrada” (2004, p. 178), ou seja, aberta a intervenção espontânea de seus participantes e 

centrada em um tema de interesse comum. Aconselha-se geralmente que o quantitativo de 

participantes gire em torno de 8 a 12 membros, no entanto, o GFV em questão está localizado 

(reunindo-se) em ambiente virtual e, portanto aberto a todos os participantes da atividade 

curricular, sendo a movimentação no GFV acompanhada virtualmente pelo moderador do 

ambiente, aqui no caso, o professor formador. Quanto à dinâmica do GFV, se trata de um item 

de grande vantagem em relação ao grupo focal presencial, pois o participante pode acessar o 

ambiente virtual, o Moodle, neste caso, e dar suas respostas às questões propostas para 

discussão no tempo em que ache mais conveniente, ou no momento em que se sinta mais a 

vontade ou preparado a participar.  

A composição do projeto político-pedagógico dos projetos Irecê e Tapiramutá, me 

norteou pelos caminhos complexos da elaboração de cada ciclo de estudos. Uma proposta 

curricular que se mostrou desafiadora, tanto para o pesquisador, como para os professores-

cursistas e os municípios que toparam tal desafio.  

 Os cenários constituídos me permitiram observar, discutir, participar interativamente 

da proposta curricular que se apresentava. A fim de mostrar ser possível uma formação 
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matemática simples e que atenda às necessidades teóricas, práticas e reflexivas na graduação 

em Pedagogia, que compõe o corpo complexo do curso. Propus atividades curriculares, com 

base em minha larga experiência na formação continuada de professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental e nos diálogos abertos por ocasião do convívio com estes professores pela 

realização dos diversos cursos ministrados em vários municípios do estado do Pará. A 

situação dos professores cursistas de Tapiramutá e Irecê não é muito diferentes das 

experiências que vi e vivi no Pará. Irecê, apresentou uma melhor situação de parceria entre o 

FEP e a Secretária de Educação Municipal, o que possibilita melhores condições estruturais 

na formação oferecida, com uma biblioteca que atendia satisfatoriamente às necessidades do 

curso, recursos tecnológicos e de informática, espaço físico próprio (salas de aula, sala de 

informática, secretaria, espaço para reuniões e realizações de apresentação dos professores 

cursistas,...), logística, e o apoio aberto da secretaria de educação do município, o que 

facilitou o trabalho dos formadores e das ações do grupo FEP. Tapiramutá, por sua vez, 

embora seja uma cidade pequena, é bem organizada, apresentou uma perceptível 

indisponibilidade de parceria política com o FEP, o que dificultou a realização de diversas 

ações no projeto.  

Ambos os projetos, Irecê e Tapiramutá, eram financiados com recursos das respectivas 

prefeituras, no entanto, era basicamente aí a limitação de parceria em Tapiramutá, a presença 

da UFBA no município foi um diferencial na formação dos professores, com ações que 

chegavam à escola, mas não eram perceptíveis no município como um todo, o espaço do 

curso fica nas dependências de uma escola, conta com um laboratório de informática, uma 

pequena biblioteca, no entanto, o esforço e interesse dos professores cursistas em se manterem 

firme ao que o currículo proporcionava, com raras exceções, foi o grande trunfo deste curso. 

Em Irecê, o projeto se ampliou de tal forma na cidade, a ponto de receber honrarias da 

Câmara Municipal, resultado do trabalho realizado.  

Então, as atividades foram concebidas e pensadas com base nos contextos sociais, 

políticos, culturais e econômicos dos cursos, e apesar de ser apresentada previamente a 

programação, às atividades são abertas contratualmente as necessidades e interesses dos 

professores cursistas.  

A primeira atividade que desenvolvi, realizada em Tapiramutá, serviu como um piloto 

para a pesquisa que se desenhava, momento em que me apresentei como pesquisador e 

expliquei meus interesses de pesquisa. A boa receptividade desta atividade deu o tom 
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necessário para compor outras atividades. Assim passei efetivamente a me colocar na posição 

de professor e pesquisador, observando e participando ativamente nos projetos, e contando 

com a colaboração dos professores cursistas no desenvolvimento de ações formativas 

aportadas no campo da Educação Matemática. Assim, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades curriculares. 

Em Tapiramutá foram produzidas e ofertadas quatro atividades curriculares: 

  

 Oficina de Alfabetização Matemática I: realizada no segundo ciclo do curso; 

 Oficina de Alfabetização Matemática II: realizada no terceiro ciclo; 

 Grupo de Estudos Acadêmicos – GEAC: Educação Matemática: realizada no quarto 

ciclo; 

 Oficina Software Livre e Ensino de Matemática: realizada no quinto ciclo. 

 

 Em Irecê foram produzidas e ofertadas duas atividades curriculares: 

 Oficina Software livre e Ensino de Matemática I: realizada no quarto ciclo; 

 Oficina Software Livre e Ensino de Matemática II: realizada no quinto ciclo. 

 

É importante lembrar que nem todos os professores-cursistas cursam as atividades, 

pois as matriculas são livres, ou seja, os alunos escolhem as atividades que querem cursar, 

entre as várias oferecidas, atendendo a um mínimo de carga-horária estabelecida 

curricularmente, mas caso seja de interesse dos cursistas, as atividades podem ser ofertadas 

novamente. Os formadores definem um número máximo de vagas em sua atividade, e caso 

haja um excesso de procura por determinada atividade, após a matrícula é realizado um ajuste 

e redistribuição dos alunos, levando-se em consideração o quantitativo de créditos a ser obtido 

nos eixos. 

 Observe que as atividades realizadas em Irecê, não seguem o mesmo caminho das 

atividades oferecidas em Tapiramutá, isto ocorreu, porque a turma de Irecê estava um ciclo 

adiantado, já tendo sido oferecida uma atividade com o nome de Tópicos de Educação 

Matemática e como os cursistas de Irecê já haviam cursado outras atividades que envolviam a 

cibercultura e educação, e o uso das tecnologias de informática, decidi então propor a oficina 

Software livre e Ensino de Matemática. No entanto, não necessariamente as atividades 

cursadas em Irecê deveriam se repetir em Tapiramutá, a não ser que fosse conveniente, como 
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foi o caso.  

  O sujeito situou-se nesta pesquisa como aquele que está preocupado em melhorar sua 

ação em sala de aula, no que diz respeito ao ensino de matemática, buscando em sua formação 

em exercício, aprimorar seus saberes docentes, trocar experiências e refletir sobre sua prática 

docente. Ao todo foram quarenta professores-cursistas do Projeto Tapiramutá e seis do projeto 

Irecê. 

A seleção dos sujeitos se deu com relação a sua participação nas atividades 

curriculares, considerando: afinidade com a problemática, interesse e que tenham aceito 

participar da pesquisa, convite feito a partir de uma carta convite (apêndice A). 

A análise, por se tratar de um estudo de caso, o caso do currículo dos projetos Irecê e 

Tapíramutá, onde observei e participei como formador e pesquisador do processo formativo, 

de professores em exercício, se deu no sentido de compreensão deste currículo formativo, 

considerando esta compreensão como entendido por Galeffi “apontando para o modo de ser 

do homem no mundo, pressupondo a anterioridade de tal modo de ser próprio ao homem 

como condição a priori da sua própria capacidade interpretativo-formativa” (2001, p. 248), 

isto é, o ser humano só se torna aquilo que é ao compreender sua existencialidade, tornando-

se capaz de interpretar o seu próprio estado de ser-no-mundo-com, sua cultura e suas ações e 

relações sociais, desenvolvendo suas potencialidades em seu tempo e espaço vivido e 

experienciado. Refiro-me a interpretação no sentido de tradução na forma como concebida 

por Gadamer (1999) que para ele já é uma interpretação inerente a qualquer ato de 

compreensão, que acontece na e pela linguagem, meio pelo qual o ser humano compreende o 

mundo nas suas mais diversas formas de se relacionar com ele. A interpretação é tomada 

ainda como a demonstração expressa da compreensão na concretude do próprio sentido dado 

a ela, por meio de seus signos, sua forma e conteúdo, cabendo à compreensão colocá-la de 

acordo com a linguagem. Compreensão que para Morin é o início e o fim da comunicação 

humana.  

Portanto, a analise foi desenvolvida com intuito de se compreender como os cenários 

produzidos pelo currículo, que se quer inovador, a partir, principalmente, mas não 

exclusivamente, das ações matemáticas que emergem neste currículo. Assim, foram 

analisados: 

 Projeto Tapiramutá  

 treze diários de ciclo, 
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 cinco memoriais, e, 

 postagens de trinta e sete professores cursistas no GFV. 

 

 Projeto Irecê 

 Dois diários de ciclo. 

 Três memoriais, e, 

 Postagens de quatro professores-cursistas no GFV. 

 

 Os memoriais de formação e os diários de ciclo dos professores-cursistas foram 

analisados na perspectiva do método auto-biográfico, pois que a biografia é subjetiva, 

individual, única, particular, própria do sujeito, exposta sob a realidade do ponto de vista de 

um indivíduo historicamente constituído, considerando o fato de que esse sujeito é um 

“sujeito-objeto que se observa e se reencontra” (FERRAROTTI, 2010, p. 36) com ele mesmo 

em seu processo formativo. Dei atenção especial à análise dos diários de ciclo dada sua 

posição temporal e espacial, sendo pontuais aos cenários curriculares produzidos com relação 

às ações formativas do campo da Educação Matemática e por se mostrarem como potenciais 

recursos de reflexão e de mudanças dos professores cursistas em suas concepções e acepções 

no processo de formação de uma identidade docente para ensinar matemática. 

O GFV foi analisado por meio de comentários das postagens dos professores-cursistas, 

em acordo com as proposições discursivas apresentadas pelo professor formador. Assim, 

foram formados grupos de postagens e em seguida realizados os comentários. 

A seção seguinte nos reserva um espaço de maior discussão sobre o currículo dos 

Projetos Irecê e Tapiramutá e a imersão do saber matemático. Currículo este apontado como 

inovador e do qual elegi a âncora Centros Instáveis como um dos grandes diferenciais do 

curso. Pensando ainda nas possibilidades de se discutir o hibridismo deste currículo para 

mostrar como um currículo caótico e pós-moderno é capaz de satisfazer os Sete Saberes para 

uma “Educação do Futuro”. 
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Por falta de um prego, perdeu-se a ferradura; 

Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo; 

Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro; 

Por Falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha; 

Por falta da batalha, perdeu-se o reino! 

(George Hebert – Poeta do séc XVI) 

 

 

  

 

 

 
Logomarca do curso de Pedagogia da turma de Tapiramutá 

produzida por professores cursistas na atividade Logomarca  
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CENÁRIOS DE UM CURRÍCULO QUE SE QUER 

INOVADOR: OS PROJETOS IRECÊ E TAPIRAMUTÁ 
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UM CURRÍCULO INOVADOR DE CENTROS INSTÁVEIS E O 

SABER MATEMÁTICO 

 
 

Quando assisti ao seminário de abertura fiquei toda arrepiada com o 

discurso dos professores e o programa apresentado por eles, bastante 

moderno, aulas semipresenciais, um currículo, que segundo o projeto 

para responder à mediação entre o indivíduo e a sociedade, precisa ser 

hipertextual, capaz de dar conta da multiplicidade cultural e étnica 

sem perder de vista a qualificação para o trabalho. Enfim, um 

currículo que atenda às especificidades da multiplicidade cultural, 

racial, religiosa, fazendo-as dialogarem entre si. Ele é construído a 

partir das demandas da área docente e das escolhas que cada cursista 

faz no início de cada ciclo. Possui também uma aliança com as 

tecnologias da informação e comunicação. (VALÉRIA, MF-T8, p. 30, 

2012) 

 

O cronograma dos cursos foi passado pelos professores e eu fiquei 

indagando dentro de mim, como era diferente, nome de cursos 

estranhos, nunca tinha visto nada igual. Levou-me a curiosidade de 

como seria o percurso do curso e isso só trazia entusiasmo e novas 

expectativas. (THIANNE, MF-T, p. 25, 2012) 

 

O primeiro desafio seria a escolha das atividades. É interessante 

quando penso como tudo aquilo era novo e confuso. Escolhi as 

atividades olhando apenas para as horas que eu precisava contemplar. 

Achando que precisaria alcançar em média de três mil e duzentas 

horas por semestre, não entendia como que eu iria conseguir isso, em 

tão pouco tempo. Com muito perguntar e indagar compreendi essa 

distribuição das horas. Depois vieram as oficinas. Aí sim, foi uma 

loucura! Nunca me senti tão perdida. Sentia-me insegura. Apesar de já 

ter um razoável conhecimento com “as máquinas”, parece que eu não 

sabia sequer manusear o mouse. A minha dificuldade não foi para 

entender os princípios básicos da informática (esses eu já tinha), mas 

mexer com o Moodle e suas informações complexas, além de ter que 

entender todas as peculiaridades do curso, como Oficinas, GEAC, 

GECI, GELIT, Orientações..., era muito para minha cabeça! Eu olhava 

para os colegas, analisando-os. Eram olhares de medo, dúvidas e 

insegurança. Estar no mesmo barco confortava-me. Iríamos juntos 

superar os medos, o obscuro... (ELETICIA, MF-I, p. 42, 2012) 

 

 

 
 

                                                 
8
 Uso das seguintes legendas para indicar a origem dos dados: MF-T: Memorial de Formação – Tapiramutá, MF-

I: Memorial de Formação – Irecê, DCX-T: Diário de Ciclo X – Tapiramutá, DCX-I: Diário de Ciclo X – Irecê, 

GFV-T: Grupo Focal Virtual – Tapiramutá, GFV-I: Grupo Focal Virtual – Irecê. 
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 O novo causa estranheza, Você está habituado a uma forma de ver o mundo que se 

apresenta ou se quer que assim o seja, um mundo organizado, estruturado, onde o erro é um 

não-saber e a verdade é a certeza do saber, fechada ao imprevisível. O que não está de acordo 

com critérios pré-estabelecidos, não é aceito de imediato, um estado de condicionamento 

àquela forma. Faço de antemão alguns questionamentos, aos quais ainda não temos respostas: 

Teria sido o universo criado de forma planejada? O que teria provocado sua origem? Para 

onde caminha o universo? Mas o que esses questionamentos têm a ver com a discussão sobre 

o currículo em questão? As citações iniciais mostram que tem muito a ver. Paira nos registros 

a curiosidade sobre um currículo apresentado que foge aos padrões. “Olhares de medo, 

dúvidas e insegurança”, como colocado por Eletícia, o que deixa implícito a curiosidade sobre 

como este currículo fora concebido, como teriam sido produzidas as atividades curriculares 

propostas, “como seria o percurso do curso”, mencionado com certa ansiedade por Thianne, 

por querer começar logo a cursar as atividades “estranhas” propostas pelo curso. 

Os problemas que envolvem nossa existência são de ordem planetária como coloca 

Morin (1977), e, portanto são problemas complexos, sistêmicos e caóticos envoltos pela 

ordem e pela desordem. Uma desordem que organiza, e que busca uma ordem em si mesma. 

O currículo aberto, pós-moderno, converge para este pensamento. Um currículo que não se 

prende a uma única realidade, que valoriza e respeita o sujeito e seus saberes, seus 

questionamentos, sua cultura e sua história de vida. Apresenta uma estrutura básica (a ordem), 

porém flexível, que permite a partir dela o construto das componentes curriculares, que estão 

a depender do contexto sócio-cultural dos cursistas e do momento vivido (a desordem), que 

depois de concebidas vão se conformando, se organizando na base estrutural, num movimento 

autônomo pelo seu espaço no currículo (a ordem na desordem), num trabalho cooperativo dos 

cursistas com os formadores. Um currículo preocupado com a formação do professor e que 

possibilite a reflexão sobre sua existência, a compreensão de si sobre o tornar-se o que se é, e 

a tomada de consciência de seu papel enquanto ser neste mundo. Um currículo que busque 

religar, unir o que foi separado pelo método “cartesiano”, que apesar de ter possibilitado 

muitas descobertas científicas, também provocou suas dissociações, reduções e isolamentos 

entre elas. Esta, a meu modo de ver, é o que eu poderia chamar da composição básica do 

cenário que constitui o Currículo dos Projetos Irecê e Tapiramutá.  

Este sentimento de estranhamento também me ocorreu. Foi difícil entender no 

começo, embora tivesse desenvolvido uma boa impressão pela ousadia da proposta curricular. 
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Como ofertar uma atividade curricular em um currículo que parecia não ter ordem? Estava 

acostumado a ofertar componentes curriculares, dispostas num tempo e espaço “bem 

arrumados”. Trabalho com formação de professores de Matemática, nos cursos de licenciatura 

em Matemática como já registrado nos Alephs IV e V, e, a cada nova turma, sabia exatamente 

quando a atividade seria ofertada e o que iria ofertar, a partir de uma programação já definida. 

A atividade era pensada para qualquer turma, não importava o lugar onde seria ofertada. É 

assim até hoje! Se um município solicitasse a oferta do curso em sua localidade, depois de 

tudo acertado, pronto! Feito os acertos legais, íamos ao município e fazíamos o curso 

acontecer, era simples, a Matemática é universal; seja onde for sua linguagem não muda. Opa! 

Linguagem. Esse era o problema. A linguagem abstrata, não se conformava com a linguagem 

da cultura local. Não havia contextualização do conhecimento, sem falar da falta de ligação 

com outras áreas do conhecimento. A coisa ficava muito na ideia de que o conhecimento 

matemático é importante para outras ciências, da Sociologia à Física, mas não se avançava no 

sentido de se provocar na prática, o ligamento existente entre essas outras áreas. É claro, não 

posso deixar de mencionar aqui o esforço de alguns professores em fazer esta 

contextualização acontecer pedagogicamente, levando em consideração a cultura local e suas 

limitações para um fazer docente diferenciado.  

Avanços lentos vêm ocorrendo nos currículos de Matemática, mas há ainda uma forte 

resistência por parte dos professores, em particular, com as atividades ditas pedagógicas, 

Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, Fundamentos da Educação, Prática 

Pedagógica. Sobre esta última, me vem à lembrança minhas tentativas de aproximar as 

atividades de cunho “estritamente” matemático com a Educação Matemática e o tratamento 

didático pedagógico para o ensino de matemática. Enquanto coordenador do curso de 

Matemática do Campus de Marabá da UFPA, inseri nas atividades de matemática, carga 

horária que contemplasse a prática pedagógica da atividade, 34 horas. A lógica era simples, se 

o formador ensina Geometria Analítica, cabe a ele ensinar a ensinar, trabalhar de modo crítico 

e reflexivo como ensinar, e isto deveria ser feito em colaboração com formadores da área da 

Educação. Para tanto, coloquei em cada semestre, atividades voltadas à área da educação e da 

prática pedagógica. Não tive êxito com este currículo, pois não havia colaboração dos 

formadores da área da matemática específica, eles impunham certa resistência à cooperação 

oferecida pela equipe pedagógica. Mesmo com estes contornos, de alguma forma, a ideia 

filosófica da proposta atingiu os alunos, que passaram também a desenvolver seus trabalhos 



100 

 

 

de conclusão de curso voltados para a Educação Matemática, e não mais apenas da área da 

matemática específica. Resultado de esforços colaborativos dos professores de Estágio, 

Prática de Ensino e de componentes curriculares do campo da Educação Matemática do qual 

passei a fazer parte. Quero deixar registrado que para compor essa proposta, tomei como base 

ideias apresentadas por diversas instituições de ensino superior do Brasil, que a meu ver, 

apresentavam algo diferente para a formação de professores de matemática. 

Dentre os vários cursos de graduação em que trabalhei, estava o curso de Pedagogia 

com sua já tradicional Metodologia do Ensino de Matemática. Neste curso busquei nas 

minhas experiências em cursos de aprimoramento profissional para professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, construir componentes curriculares que de fato, pudessem 

auxiliar os alunos no “aprender fazendo”. Foi uma experiência positiva, mas pairava a dúvida 

se essa atividade era o suficiente para o trabalho em sala de aula. Dúvida não, era uma 

certeza. Na forma como ela era pensada no curso, isolada das demais atividades, era mais um 

componente curricular a ser cumprido.  

Pesquisas apontam que egressos dos cursos de Pedagogia se formam sem 

conhecimento de conteúdos matemáticos com os quais irão trabalhar (CURI, 2004) e, mesmo 

que tenham estudado alguma atividade relacionada com o ensino de Matemática, alguns 

professores sentem insegurança ao ensiná-la, devido à falta de domínio nos conteúdos, não 

conseguindo relacioná-los com a realidade, o que influencia negativamente a aprendizagem 

das crianças (BULOS e JESUS, 2006). 

Trabalhei e coordenei no final da década de 1990, o projeto da UFPA intitulado 

“Projeto Gavião” em parceria com Secretaria de Educação do estado – SEDUC e as 

Secretarias Municipais de Educação. Esse projeto era destinado à formação de professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. O contexto era agravante, pois havia situações nas quais 

o professor em questão, em algumas localidades, havia cursado somente até a 4ª serie. Eram 

os professores da zona rural e também ruralista, que corajosamente se aventuravam na vida 

docente, para que seus filhos e os filhos dos demais trabalhadores rurais não ficassem sem 

estudar. Então, o Projeto Gavião ficou dividido em Gavião I, que formava da 5ª a 8ª série, e o 

Gavião II, que era o curso de Magistério para professores de 1ª a 4ª séries, este era destinado 

aos professores que já possuíssem o 2º Grau (atual Ensino Médio) ou que tivessem o Ensino 

Fundamental e em exercício da docência e ainda para os egressos do Gavião I. O projeto 

permanecia no município enquanto houvesse demanda de professores leigos, sem formação 
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no Magistério. Minha função enquanto coordenador da regional sul e sudeste do Pará era 

fazer o acompanhamento, supervisão pedagógica e acadêmica nos municípios e lotar 

professores para ministrar os componentes curriculares, o curso funcionava em período de 

recesso escolar.  

Como professor de Matemática me lotei para atuar em alguns municípios. No Gavião 

I, trabalhei com Matemática de 5ª a 8ª série e no Gavião II, com a Metodologia de Ensino de 

Matemática e Matemática Básica. Era comum ouvir dos cursistas reclamações e 

manifestações do tipo: “não consigo aprender matemática”; “nunca aprendi matemática e não 

vai ser agora com a idade avançada que vou aprender”. É claro, havia também aqueles 

professores cursistas confiantes, que participavam e estavam seguros de que só tinham a 

ganhar com aquelas atividades voltadas para o conhecimento matemático. Mas como era 

possível que professores que ensinavam matemática nas séries iniciais não tivessem vontade 

de aprender, de aprimorar seus conhecimentos? Essa situação só me encorajou a querer fazer 

algo realmente diferente: ensinar matemática de forma prazerosa me utilizando de diversos 

recursos disponibilizados para esse aprender e respeitando as limitações locais, mas sem 

acomodar-me com elas, quase sempre tirando proveito das situações culturais e dos espaços 

possíveis do aprender.  

Costumo dizer aos meus alunos que quase tudo que ensino está nos livros. Os 

conteúdos teóricos, os métodos, as tendências de ensino, mas as estratégias de como fazer, 

como ensinar a ensinar, essas são pensadas para cada contexto, com uma programação 

flexível, ou seja, podem mudar no decorrer do curso, a depender das necessidades da turma, 

que é livre para opinar sobre mudanças. Para isso é preciso que o formador tenha um 

repertório de saberes que contemplem as diversidades locais e as diversas formas e conteúdos 

do saber matemático que permitam construir novas matemáticas a partir do contexto social e 

cultural vivido pelos alunos. O professor-cursista Gervásio, ao registrar em seu memorial, 

uma reflexão de uma atividade de matemática que desenvolveu com seus alunos faz os 

seguintes comentários: 

 

Foi gostoso trabalhar medidas de comprimento, leitura e montagem e 

interpretação de gráficos, além de usar com frequência a soma, subtração, 

multiplicação e divisão. Percebi que por trabalhar com situações 

interessantes vividas por eles, tornou as aulas bem mais atrativas e até 

algumas meninas que falavam ter medo da matemática deixaram de ficar 

assombradas com a disciplina. 
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Lembrei muito bem meu professor Narciso, UFBA, ao inferir que o 

conteúdo escolar não precisa ser necessariamente aquele referendado no 

livro didático. Num encontro em sala ele pontuou a importância de trabalhar 

matemática apoiando-se nas culturas locais, ou seja, da necessidade de cada 

povo ou determinado grupo social. Essa metodologia de ensino necessita 

envolver situações didáticas que na maioria das vezes não estão nos livros 

escolares. (GERVÁSIO, MF-I, p. 8, 2011) 

 

Essa experiência no projeto Gavião, entre outras, me levou a aceitar o desafio de 

formular atividades curriculares para o ensino de Matemática, que dessem conta e que se 

adequassem a proposta curricular dos Projetos Irecê e Tapiramutá. Um currículo confuso, 

caótico, com nomes estranhos, uma nova ótica de educação, imerso no campo literal das 

tecnologias de informação e comunicação, que respeita e valoriza a história de vida dos 

professores cursistas para que estes possam compreender o seu momento presente de modo a 

construírem e ressignificarem seus saberes profissionais para a docência e para a vida na 

sociedade do conhecimento e da comunicação. 

 

Tinha que escolher as atividades do primeiro ciclo. O interessante que 

ao término das escolhas me deparei com uma carga horária absurda, 

ou seja, tinha ultrapassado o valor real do ciclo. Valeu a pena, assim 

provaria um pouco de cada atividade, iria conhecer todos os 

professores e orientadores. Os nomes GELIT, GEAC E GECI me 

confundiam a cabeça, uma paranoia total. Normal, porque tudo era 

muito novo, aos poucos fui me habituando às atividades e à rotina 

maravilhosa. (THIANNE, MF-T, p. 26, 2012) 

 

O curso oferece uma nova ótica de educação, onde os alunos cursista 

constroem seus próprios percursos nas escolhas das atividades durante 

os ciclos. Foi a primeira vez que ouvi falar de currículo aberto. De 

cara percebi que o forte do projeto seria as tecnologias, a interação 

literária e a auto-produção, numa perspectiva critico/reflexiva e 

formativa. (ELETICIA, MF-I, p. 25, 2012) 

 

Conhecer o currículo de Formação de Professores UFBA/Irecê é uma 

oportunidade ímpar, participar dele, como foi meu caso, foi superior a 

isto. Ele partia da valorização da história do indivíduo e permitia fazer 

uma ligação do intelecto de antes com o atual. História que nos leva a 

viajar por espaços nunca vistos e fantasiosos, que nos proporciona 

abrir novos horizontes em busca de conhecer o novo e refletir, na 

tentativa de ressignificar o que fora construído. (GERVÁSIO, MF-I, p. 

8, 2011) 
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 Este currículo que conquistou sua legitimidade e reconhecimento na academia, ainda 

continua, em minha impressão, sendo um exercício experimental que levará algum tempo 

para se firmar numa universidade ancorada em currículos fechados. Nóvoa (1992) já apontava 

que as universidades se deparavam, e ainda se deparam, com resistência de setores 

conservadores que continuam a desconfiar da formação de professores. O que nos leva a 

pensar e refletir um pouco mais sobre o percurso histórico dos estudos sobre currículo. 

 

Currículo: um campo historicamente construído 

Como fazer o currículo? Está era (e talvez ainda seja!) provavelmente a principal 

pergunta feita com base nos modelos tradicionais de currículo. A técnica, um padrão, um 

modelo fabril. Este movimento surge em maior profusão, nos Estados Unidos, com a 

institucionalização da educação de massa, é a partir dele que surge o campo de estudos em 

currículo, com base no livro The Curriculum de John Franklin Bobbitt, publicado em 1918, 

um livro com teor pedagógico voltado para uma formação de encaixe, sem muita preocupação 

com a formação mais humanista, social e cultural do sujeito. 

 O sistema educacional brasileiro já há algum tempo vem trabalhando com base em 

currículos estruturados, com início e fim bem definidos, ou seja, os alunos sabem exatamente, 

ou ao menos deviam saber, pois se trata de um currículo explicito com base disciplinar, o que 

vão estudar, sem ao menos lhe terem perguntado, se ele tem interesse em estudar aquele 

determinado conteúdo. A coisa é demasiadamente colocada como “conteúdos” importantes 

para sua formação cidadã, sem levar em consideração, em geral, as relações sociais internas e 

externas do espaço escolar. O como e o quê se vai estudar, já é previamente estabelecido. 

Uma clara imposição do sistema educacional, dos controladores do sistema, e de como as 

relações de poder e controle estão implicadas culturalmente e são reproduzidas pelos 

professores, consciente ou inconscientemente, na grande maioria dos espaços escolares, sejam 

eles públicos ou privados (GOODSON, 1997; MOREIRA & SILVA, 1999). 

 Daí a importância social e histórica do currículo para nos ajudar a compreender e 

elaborar novos currículos que possam dar conta das demandas atuais, tomando como base os 

recentes movimentos culturais, artísticos, tecnológicos, das mesclagens entre o moderno e o 

pós-moderno, das formações estruturalistas e pós-estruturalistas, e porque não dizer entre o 

pós-modernismo e pós-estruturalismo, que embora tenham objetos teóricos distintos, possuem 

aproximações filosóficas e históricas (PETERS, 2000), tomando ainda como referência as 
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complexidades globalizantes (internet, redes sociais,...) nos processos formativos. Estes são 

alguns dos pontos (de tensões) a serem postos em pauta para produção de políticas públicas de 

currículo que se adequem as singularidades locais culturais, sociais e políticas da escola. 

 Mediante essas questões, Goodson (2008) fala que a crise da mudança dos currículos 

provocada pelas mudanças globais são mediadas em níveis nacionais e locais, e a amplitude 

dessas mudanças se dá em níveis de produção econômica, com a crise da modernidade e a 

necessidade de se explorar e investigar a condição de pós-modernidade, a nível de produção 

cultural, marcada pela crise de posicionalidade, do local que é global e do global que é local, 

nível este ao qual se deve dar maior atenção na composição de novos currículos escolares. 

Apresento um exemplo sobre a questão da crise de posicionalidade: ao longo do texto desta 

tese, tenho chamado os elementos que compõem as matrizes curriculares dos cursos 

universitários, no caso, o curso de Pedagogia, de atividades curriculares, uma orientação de 

cima para baixo, desta vez acertada, e que já vem sendo adotado por quase todas as 

universidades públicas federais. No entanto, essa mudança local não atinge a globalidade 

escolar da Educação Básica e as universidades públicas, que ainda tem em seus currículos, 

muito forte a disciplina, termo que designa as matérias de estudo, como meio de aquisição do 

conhecimento. Sobre esta questão, Goodson (2008, p. 31) é enfático ao dizer que “um modelo 

de ensino segmentado e centrado em disciplinas tem o poder de efetivamente silenciar ou 

marginalizar modelos alternativos”, é claro que não se trata apenas da mudança do termo, mas 

de se adequar a um novo pensar filosófico. Isto de fato ocorre em projetos como os de Irecê e 

Tapiramutá, que encontra muita dificuldade em sua aceitação pelo sistema acadêmico da 

UFBA por apresentarem um currículo circunstanciado como mencionado por Maioli (2008), 

referindo-se às circunstâncias próprias, diversas e únicas que o constituem. 

O currículo tem um campo historicamente construído, onde se produz o seu argumento 

e seu jogo de compreensões mediadoras (MACEDO, 2008), o que fertiliza e amplia suas 

potencialidades discursivas, campo que avança em tensões pelo atual espírito do tempo 

(MAFESOLI, 1997), um tempo de discussões híbridas. De modo acentuado, nos dias atuais, o 

hibridismo tem sido foco dos estudiosos nas análises de produção práticas e políticas públicas 

de currículo (MATOS & PAIVA, 2007, p. 186; LOPES, 2005, p. 51). Esta ideia fica evidente 

no movimento estabelecido pelas redes sociais, onde estão presentes as mais diversas 

possibilidades de pensamentos e tendências, dialogando umas com as outras, distantes e ao 

mesmo tempo próximas. Fica quase impossível não se ver em tempos e espaços proximais, se 
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trabalhar com ideias pós-modernas e modernas em tempos síncronos, e neste mesmo tempo 

sendo ou pós-moderno ou moderno em ações cotidianas. Este movimento pode ser visto ainda 

nas mais diversas relações de gênero, pela mistura e entrecruzamento de culturas e suas 

tradições. 

 Para Matos e Paiva (2007, p. 187) com base em Dussel (2002 apud MATOS & PAIVA, 

2007) “analisar o currículo, em termos de hibridação que o constitui, oferece novas  

possibilidades para se refletir sobre a complexidade dos processos culturais, políticos e sociais 

que o configuram”, o que é emergente para a composição de currículos que fogem aos  

padrões tradicionais. Felizmente o Brasil já se apresenta com disposição para tal, 

possibilitando que as escolas elaborem seus próprios currículos, mas ainda há um longo 

caminho a ser percorrido para que esta produção e prática curricular cause transformações 

sensíveis nas  escolas, tendo em vista que as escolas ainda estão amarradas aos currículos 

fechados, disciplinares, e muito timidamente, avançam na direção de novas propostas. Os 

autores mencionam ainda que o conceito de hibridismo “permite vislumbrar novas 

perspectivas de análise para a compreensão dos processos de reconhecimento, de legitimação, 

de interpretação e de apropriação das políticas curriculares nas diferentes instâncias pelas 

quais transitam até à sua efetiva implementação na instância da prática” (MATOS e PAIVA, 

2007, p. 187). 

 Não pretendo realizar um estudo sobre as teorias de currículo, que na minha 

concepção, se trata de um estudo extenso e demasiadamente exaustivo. No entanto, não 

deixarei de apresentar alguns conceitos sobre currículo que circulam nas discussões 

acadêmicas e nas formações inicial e continuada de professores. Então vejamos alguns 

conceitos, ou modos de conceber o currículo:  

 

 O currículo tem que ser entendido como a cultura real que surge de uma série de 

processos, mais que como um objeto delimitado e estático que se pode planejar e 

depois implantar; aquilo que é, na realidade, a cultura nas salas de aula, fica 

configurado em uma série de processos: as decisões prévias acerca do que se vai fazer 

no ensino, as tarefas acadêmicas reais que são desenvolvidas, a forma como a vida 

interna das salas de aula e os conteúdos de ensino se vinculam com o mundo exterior, 

as relações grupais, o uso e o aproveitamento de materiais, as práticas de avaliação etc. 

(SACRISTÁN, 1998, p. 86-87). 
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 Currículo é o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se aprende, de acordo com 

uma ordem de progressão determinada, no quadro de um dado ciclo de estudos. Um 

currículo é um programa de estudos ou um programa de formação, mas considerado 

em sua globalidade, em sua coerência didática e em sua continuidade temporal, isto é, 

de acordo com a organização sequencial das situações e das atividades de 

aprendizagem às quais dá lugar. (FORQUIN, 1993, p.188).  

 

 O currículo representa muito mais do que um programa de estudos, um texto em sala 

de aula ou o vocabulário de um curso. Mais do que isso, ele representa a introdução de 

uma forma particular de vida; ele serve, em parte, para preparar os estudantes para 

posições dominantes ou subordinadas na sociedade existente. O currículo favorece 

certas formas de conhecimento sobre outras e afirma os sonhos, desejos e valores de 

grupos seletos de estudantes sobre outros grupos, com frequência discriminando certos 

grupos raciais, de classe ou gênero. (McLAREN, 1977, p. 216) 

 As concepções de Sacristán e Forquin se voltam para modelos de currículo do tipo 

fechado, e representam de fato o que se vive no ambiente escolar, com ações delimitadas, 

estáticas e de progressões determinadas, que objetiva transmitir o conhecimento científico, 

que busque formar um sujeito racional e autônomo, ambas concepções, estão assentadas no 

pensamento epistemológico fundacional (baseada em princípios fundamentais) da 

Modernidade e não correspondem ao que se espera de um currículo pensado para a 

contemporaneidade, não linear, que privilegia a mistura, o hibridismo de culturas, com 

inclinações para a incerteza e a dúvida, ou seja, um currículo pós-moderno. Por sua vez 

McLaren, apresenta concepção voltada a críticas consistentes às formas de relações sociais e 

de poder, pertinente para a época atual, mas se trata de uma visão pontual. 

   

 Processo social, que se realiza no espaço concreto escolar, com o papel de dar àqueles 

sujeitos que aí interagem, acesso a diferentes referenciais de leitura e relacionamento 

com o mundo, proporcionando-lhes não apenas um lastro de conhecimentos e de 

outras vivências que contribuam para sua inserção no processo da história, como 

sujeito do fazer dessa história, mas também para a sua construção como sujeito (quiçá 

autônomo) que participa ativamente do processo de construção e de socialização do 
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conhecimento e, assim, da instituição histórico-social de sua sociedade. (FRÓES-

BURNHAM, 1993, p. 4) 

 Fróes-Burnham, em sua concepção, me parece ser complementar a visão crítica de 

McLaren, mas vai além, rompendo com as diferenças, e repassando para o sujeito a 

responsabilidade pela construção de seu conhecimento com enfretamento ativo no fazer e na 

socialização de sua história, possibilitado pela constituição complexa de um currículo de 

espaços multirrefenciais de aprendizagem, que envolve dinamicamente os sujeitos. Contudo, 

há de se pensar em um currículo de fato transformador, mutante, aberto às possibilidades. 

Então, me vejo a concordar com Ana Paula Moreira (2011, p. 19) ao “pensar o currículo como 

um cenário: espaço - concreto, abstrato, imaginário e simbólico - do a-con-tecer dos processos 

de formação institucionalizados. Um cenário mais dinâmico do que estático; mais flexível do 

que rígido; mais colorido que monocolor. Um campo de possibilidades e de atualizações”. 

Um pensamento embebido dos estudos de Fróes-Burnham (1993), Inez Carvalho (2001), 

entre outros, e que reflete a dinâmica curricular dos projetos Irecê e Tapiramutá. 

 O campo atual de estudos do currículo é amplo, suas possibilidades discursivas se 

coadunam com a ideia dos estudos híbridos. Embora esta pesquisa abrace um pensar pós-

moderno, embasado na teoria do caos e suas raízes no campo das incertezas, conformado 

entre a ordem e a desordem na teia da complexidade, tem-se de se considerar que há vários 

pensares sobre currículo sendo vivenciados, inovadores ou não; currículos vedados que não se 

permitem olhar para os lados, ou para trás e nem se possibilitam rever e atualizar sua ações; 

currículos de fato inovadores, que são reféns de sistemas educacionais conservadores, que 

bloqueiam sua expansão, seja na academia ou na escola da Educação Básica. 

 A figura 2 foi construída para ilustrar a dimensão do campo de alcance dos estudos do 

currículo. Para Silva (2007, p. 150), ao concluir estudos sobre teorias de currículo “o currículo 

é lugar, espaço território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, 

percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa 

identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade”.    

E foi assim, como apresentado a seguir, que concebi o alcance do currículo e o apresentei em 

seminário realizado por ocasião da disciplina Currículo, cursada no segundo semestre de 2009 

no Doutorado.  
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Fig. 2: Mapa elaborado e apresentado na disciplina Currículo cursada no Doutorado 
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Tendências consideradas distintas e divergentes ganham com o conceito de Hibridismo 

aproximações e possibilidades de dialogarem sobre um mesmo assunto de modo convergente. 

Assim, me proponho agora discutir alguns aspectos sobre o Currículo dos Projetos Irecê e 

Tapiramutá, tomando como apoio denominador uma de suas âncoras, Centros Instáveis, 

buscando por meio da noção de hibridismo compreensão da organização estrutural deste tipo 

de currículo, assim como nas discussões sobre políticas curriculares. 

 

O currículo dos Projetos Irecê e Tapiramutá: inovador e de centros instáveis 

 O projeto curricular implantado no Brasil é, em geral, aquele em que o currículo se 

mantém fiel ao formato disciplinar, o que ocorre em todos os níveis de ensino (fundamental, 

médio e superior). No entanto, a proposta curricular desenvolvida nos municípios de Irecê e 

Tapiramutá, Bahia-Brasil, na forma do projeto de Formação em Exercício de Professores dos 

anos iniciais, Licenciatura em Pedagogia, que tem como um de seus diferenciais, ser 

considerado um currículo de centros instáveis e ter por base a Pedagogia do A-con-tecer, 

“inspirada nos estudos prigoginianos da Teoria das Possibilidades/atualizações, na vertente 

defendida pelo Professor Felippe Serpa de que o mundo funciona como um jogo em que se 

vão precipitando (atualizando/emergindo) as diversas possibilidades postas” (SALES, 

CARVALHO e SÁ, 2007, p. 3) se apresenta com potencial característica de um currículo 

inovador, não disciplinar, de componentes curriculares não-linear. 

A proposta curricular está dividida em ciclos. Em cada ciclo será oferecido um 

conjunto de Atividades Curriculares, criado especificamente para aquele ciclo. Cada 

professor-cursista escolherá no ciclo, com o auxílio da equipe de orientação, as Atividades 

Curriculares de suas necessidades e interesses, tanto acadêmicos-pedagógicos como 

burocráticos, construindo assim seu próprio percurso de aprendizagem. Os ciclos não são pré-

estabelecidos, sendo cada ciclo organizado em função do anterior. 

A proposta pedagógica está ainda pautada em âncoras que norteiam todo o 

desenvolvimento do processo formativo, a saber: processos horizontais, processos coletivos, 

centros instáveis, currículo hipertextual, participação efetiva, formação permanente e 

continuada, cooperação, simultaneidade entre a escrita e a oralidade, e sincronicidade na 

aprendizagem.  

A carga horária total do curso é de 3.200 horas, contemplando a orientação do artigo 

1° da Resolução 01 CNE/CP 02/2002, que estabelece um mínimo de 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas para integralização de cursos de licenciatura em nível superior. Estão 
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incluídas, neste total, 800 horas de atividades vinculadas ao exercício profissional dos 

professores-cursistas, que contemplam, por sua vez, o requisito legal expresso no artigo 1° da 

Resolução referida acima. 

 A Formação em Exercício de Professores tornou-se uma verdadeira “febre” nos 

últimos anos, dada a existência de professores sem formação adequada para ensinar nas séries 

iniciais. A formação adequada aqui, se refere à formação em Licenciatura em Pedagogia, pois 

principalmente fora dos grandes centros urbanos, ainda há necessidade de formação superior 

deste profissional; muitos dos quais possuem somente a formação em Magistério para as 

séries iniciais. Chamo atenção para o cuidado e vigilância que se deve ter com relação a esta 

febre formativa, calcada principalmente em currículos fechados, e com pouca ou nenhuma 

relação articulada no movimento de “cima” para “baixo” para estruturação do currículo, e da 

possibilidade de se pensar em currículos inovadores.  

 Nos currículos de centros instáveis, indicador basilar como proposto nos Projeto Irecê  

e Tapiramutá - PIT, os processos formativos têm uma centralidade instável. Conforme essa 

condição, “ora o professor é o centro, ora o aluno, ora outro ator ou mesmo um elemento 

físico que possa ocupar o lugar central de um dado momento pedagógico” (UFBA, 2008). 

Podemos dizer que o currículo com essa característica apresenta o contexto comunicativo 

hora regulado pelo formador, hora regulado pelo professor-cursista, ou ainda por outros 

elementos formativos artístico, literário, cinematográfico, teatrais, que são elementos 

transversalizantes ao percurso formativo do PIT, com ações transformadoras na prática 

pedagógica dos professores-cursistas. Com relação a estas outras situações, pode-se perceber 

como os professores cursistas vão se adequando a um novo formato de formação, que não 

apenas o disciplinar, centrado ou no professor ou apenas no aluno, como pode ser percebido 

no seguinte relato: 

Na verdade, via essa faculdade como uma “caixinha de surpresas”, de onde a 

qualquer ciclo poderia sair novidades. No ciclo quatro, por exemplo, a 

novidade foi o sentido dado à produção livre, que até o ciclo anterior vinha 

como atividade obrigatória, mas sem disponibilização de informações 

consistentes que norteassem o cursista. No ciclo quatro, esse norteamento 

veio através da atividade Laboratório Existencial. Como parte do processo 

do mesmo, foram oferecidas oficinas de dança, artes plásticas e teatro, cujo 

principal objetivo era estimular nosso pensamento e ampliar nosso olhar 

sobre a função da Produção Livre
9
 (ELENILZA, MF-T, 2011).  

 

                                                 
9
 Atividade obrigatória no curso, na qual o cursista apresenta de forma livre o significado do curso e do ciclo 

para ele. 
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 Essa forma diferenciada de possibilitar a escolha também é refletida na prática 

docente, visto que os cursistas são professores em formação em exercício. O professor escolhe 

a atividade que quer cursar de acordo com suas necessidades pessoais e profissionais, e 

percebe, ao refletir conscientemente, sobre a formação que teve enquanto aluno(a) da 

educação básica e sobre a relação que faz com sua formação de múltiplas possibilidades de 

escolha, que há uma flexibilidade visível, real de que o diálogo entre professor e aluno se 

estabeleça na escola, também ancorado na ideia de centros instáveis, gerando autonomia 

docente e discente na produção do conhecimento: 

Enquanto vivenciei boa parte do ensino da forma tradicional, estou diante de 

múltiplos recursos para fazer diferente da época em que estudava. O curso de 

Licenciatura em Pedagogia tem me proporcionado fazer essa reflexão dando-

me a oportunidade de mudar o meu fazer pedagógico. Para me ajudar a 

pensar a respeito, contei com uma equipe especializada em Psicanálise que 

me ajudou através de um mergulho existencial a trabalhar com a dificuldade 

e com o sonho. E uma das coisas que eles exploraram muito foi fazer fluir 

minha comunicação oral, através de relatos orais, descrição de cenas, criação 

de objetos, exercício de expressão corporal para aprender lidar com o novo e 

ao mesmo tempo, vencer os obstáculos. Hoje em dia, o diálogo é uma das 

formas as quais utilizo constantemente com meus alunos e vejo o quanto 

essas trocas são importantes para a construção da identidade dos mesmos, 

pois a confiança é um elo que devemos estabelecer em sala de aula. Afinal, 

somos seres sociáveis e aprendemos uns com os outros. (ELIZABETE, MF-

I, 2011) 

 

De acordo ainda com o que é proposto pelo PIT: 

A hierarquia e a verticalidade, próprias de uma certa cultura 

pedagógica, são incompatíveis com a lógica e as pedagogias 

contemporâneas favorecidas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, em virtude, basicamente, do seu funcionamento em 

rede. Ter-se ia o que se pode chamar de profundidade horizontal em 

intercruzamentos incessantes, com momentos de verticalidade 

relativa, intercambiáveis. Os processos pedagógicos, tendo uma 

centralidade instável, permitem que os implicados nesses processos 

atuem de forma diferenciada ao longo de todo o tempo (UFBA, 2008).  

 

 O currículo em questão não se trata de um currículo de movimento linear, e muito 

menos se espera que cada professor cursista tenha o mesmo percurso formativo, a partir da 

teia de possibilidades curriculares. Assim, “é importante que sejam estabelecidas conexões 

múltiplas, laterais e não apenas sequenciais, isto é, trata-se da presença de relações de sentidos 

simultâneos, do espaço sincronizado e do tempo especializado” (UFBA, 2008, p. 30). Nessa 

perspectiva, afirma-se o papel do professor centrado permanentemente nas diferenças. Trata-
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se de um currículo de possibilidades onde o formando possa ser ouvido, quanto ao seu 

percurso de formação e “seja construtor de seu próprio percurso de aprendizagem” (Idem), o 

que lhe possibilitará gerar sua identidade docente e contextualizada, ou seja, de acordo com 

suas necessidades sociais e culturais, sem perder de vista os agentes externos globais 

hiperconectados à situação local. A inovação curricular apresentada aos professores cursistas 

ficou marcada pelo diferencial proposto. Eles esperavam encontrar uma matriz bem definida e 

estruturada, estavam preparados para a matriz disciplinar, o que não ocorreu. Vejamos o que 

diz uma das professoras-cursistas a respeito da proposta apresentada:  

 

A recepção da equipe da UFBA também foi marcante. Era um curso 

novo, uma proposta bastante atraente, pois o seu currículo era 

diferenciado dos outros cursos, sendo que ele nos permite a 

construção do nosso próprio currículo, quando nos permite escolher as 

atividades que farão parte da matriz curricular, além disso, se 

diferencia em propor uma formação continua, ao permiti que o 

professor cursista vá além do que ele imagina, oportunizando-nos 

educação e formação diferenciadas. No início, eu nem pensava no que 

estava por vir, acho que os outros também não. Estávamos todos 

ansiosos, com vontade de buscar mais conhecimentos, de conhecer os 

professores da Universidade, de levar as descobertas para sala de aula. 

(CRISTIANA, MF-T, 2011). 

  

 A proposta apresentada se assenta sob a perspectiva de um currículo do aberto, pois as 

áreas de conhecimento são menos marcadas, já que os cursistas não cursavam disciplinas e 

sim, componentes curriculares híbridos, corroborados pelas diferentes possibilidades de 

linguagens, conforme se pode observar no registro a seguir: 

O curso de pedagogia, posso afirmar que oferece a continuidade de 

estudos, este acontece não de forma sequencial, porém em rede e isto 

nos permite ter formação continuada que se entrelaça com a práxis, o 

que nos subsidia na atuação em sala de aula. A cada ciclo quando as 

atividades nos são apresentadas para fazermos a escolha e matrícula, 

percebemos que as ementas das atividades se emaranham e uma vem 

apoiando a outra para que a compreensão sobre o conteúdo seja a 

melhor possível (TAISE MACHADO, MF – T, 2011). 

 

Embora seja um curso que se constrói no a-con-tecer formativo, existe uma base 

estruturante, denominadas de um lado, Eixos Temáticos, onde se agrupam os conteúdos 

conceituais/temáticos a serem trabalhados durante o curso, a saber: Educação e Conhecimento 

ao longo da história; Educação e práticas de ensino/pesquisa; Educação e linguagens; 
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Educação e práticas docentes e Educação e políticas públicas; de outro, no conjunto 

denominado Eixos dos Tipos de Atividades, elencam-se os diversos tipos de atividades 

previstos para integrar o percurso de aprendizagem de cada professor-cursista: palestras, 

seminários, oficinas, grupos de estudos literários e cinematográficos, cursos, projetos, prática 

pedagógica, produção de diários de ciclo e produção livre. O quadro a seguir, nos dá uma 

ideia da movimentação dinâmica e complexa em cada ciclo. 

Observe no quadro a seguir, como a atividade de matemática intitulada Alfabetização 

Matemática II está ligada a rede de saberes no quadro apresentado. Quadro este singular, 

único, construído especificamente para este ciclo do curso. Como já se sabe, as atividades são 

construídas a partir das demandas sugeridas pelos professores cursistas (no Seminário de 

Encerramento
10

 do ciclo anterior) e pela equipe de orientação e coordenação, ou ainda por 

formadores convidados, uma ou outra atividade pode ser reproduzida, ou no mesmo curso (de 

Pedagogia), caso se entenda ser necessário, e havendo demanda para tal, ou em cursos 

diferentes, se ele couber na proposta temática do ciclo. Após esta etapa as atividades são 

apresentadas no Seminário de Abertura
11

. No caso específico da atividade de matemática 

deste ciclo
12

, trata-se de uma Atividade Temática na forma de Oficina. Ela encontra ligada ao 

eixo temático Educação e Práticas Docentes, e este, por sua vez, liga-se a Atividade em 

Exercício, que se refere à prática pedagógica, ponto alto deste curso de formação, tendo em 

vista que é um curso de formação de professores em exercício. A socialização do movimento 

dinâmico entre teoria e prática se dá por diversas formas: pelo ambiente virtual de 

aprendizagem, em feedback  presencial, mas principalmente, e aí como atividade obrigatória, 

porém de livre elaboração, pela Atividade de Registro e Produção (diário de ciclo, memorial 

de formação e produção livre). Portanto, mesmo com o encerramento da atividade, ela 

continua a circular pelo Ciclo, seja por meio da prática pedagógica, seja pelas atividades de 

registro e produção ou pela rede virtual de socialização. Este movimento não é um privilégio 

apenas da atividade de matemática, mas de todas as atividades do Ciclo, que estão imersas e 

ao mesmo tempo se entrelaçando e compondo o percurso formativo.  

 

                                                 
10

 O Seminário de Encerramento é o momento de avalição do ciclo e apresentação das produções livres 

realizadas pelos professores cursistas. 
11

 O Seminário de Abertura é destinado à apresentação e inscrição nas atividades curriculares e palestra 

temática do Ciclo. 
12

 O caminho da atividade está marcada no quadro pela linha de maior espessura, em negrito. 
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Fig. 4: quadro de atividades curriculares do Ciclo Três/Tapiramutá 
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 O que se pode perceber a partir do exposto, é que a proposta apresentada como 

currículo inovador e de centros instáveis se acomoda às concepções de um currículo aberto, 

pois as atividades curriculares são constituídas de forma que elas se entrelacem hibridamente, 

sem perder suas singularidades, levando-se em conta a produção colaborativa do 

conhecimento. Uma proposta que abraça um caminhar curricular formativo de possibilidades, 

em rede, deixando o professor cursista “livre” para a escolha de seu percurso formativo.  

 Os fios que compõem a teia de saberes em algum momento irão se cruzar com os 

saberes matemáticos, diria que esta é uma possibilidade previsível neste complexo curricular. 

Apresento a seguir outros cenários que de alguma forma estão ligados ao conhecimento 

matemático, e aumentam as possibilidades pedagógicas para se ensinar matemática.  

Outros cenários: saberes que se compõem em rede para se ensinar 
matemática  

 

Ao professor contemporâneo, mesmo o de séries iniciais, não basta conhecer 

os conteúdos curriculares. O educador pós-moderno, depara com o desafio 

de incorporar as novas técnicas, promover a capacidade de leitura crítica das 

imagens e das informações transmitidas pela mídia. Com as redes de 

telecomunicações e a troca de informações e de conhecimento, a necessidade 

de atualização está presente em todos os níveis da educação. É importante 

também, que se busquem as diversas linguagens para ampliação de 

conhecimento e para transformar as aulas monótonas em aulas mais 

dinâmicas. (DUCENALVA, MF – I, 2011) 

 

 O grande diferencial do currículo proposto pelos projetos Irecê e Tapiramutá em 

relação aos demais currículos de formação de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a Licenciatura em Pedagogia, é sem dúvida a possibilidade de produzir 

atividades curriculares com autonomia, e muitas dessas atividades vem do próprio interesse 

dos professores cursistas em querer estudar sobre determinada área do conhecimento, o que 

depende também e muito, da criatividade dos formadores, que precisam ter sensibilidade 

estética para conceber a atividade curricular, que sem dúvidas é de causar estranhamento 

àqueles acostumados com o currículo fechado. 

 Os registros tomados para este tópico foram relativos aos diários do Ciclo Dois, pois 

percebi com base nas leituras destes, que os professores cursistas já não se encontravam mais 

em estado de estranhamento com o ato de registrar, ler, comunicar-se (pelos meios 

tecnológicos); enfim, já estavam inseridos culturalmente no curso. De certo ainda tinham 

muito a aprender com relação a sua escrita, principalmente do memorial de formação, pois 
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escrever sobre si, sobre sua história de vida não é algo tão comum. Do infinito de histórias 

vividas, o que selecionar para colocar em um memorial? Assim, era preciso exercício de 

leitura literária, que embora seja uma obrigação profissional, poucos professores o fazem; de 

leitura de mundo pela arte plástica, cinematográfica, teatral, musical, estas ainda mais distante 

se encontram do perfil docente que está aí, ausente e longe dos novos modos, dos novos 

tempos e lugares, por motivos como o excesso de carga de trabalho por um salário melhor, e 

então, mesmo que se tenha um salário melhor, não consegue encontrar tempo para outros 

fazeres, ou seja, ele precisa ser incentivado, provocado, estimulado, motivado a estes novos 

hábitos. E o professor que ensina matemática, sendo polivalente, multidisciplinar, caso dos 

sujeitos desta pesquisa, não pode se colocar à margem destes cenários sem os quais, se verão 

incomunicáveis diante do hibrido sócio-cultural e de suas linguagens. 

 Os diários sendo pontuais para cada Ciclo do curso têm suas limitações, então para 

perceber o quanto os Ciclos formativos e as experiências de vida possibilitou aos professores 

cursistas a construção crítica, reflexiva e consciente de saberes que se compusessem ao saber 

matemático constituído, recorri ao memorial final para explicitar um comparativo temporal do 

processo formativo.      

 

Da consciência pelo Registro (Diários e memoriais) 

 Depois que concluí as atividades voltadas para o saber matemático dos professores 

cursistas, achei que já tinha encerrado minha participação no Projeto, mas já no quarto ciclo 

do Projeto Tapiramutá, estava fazendo leituras de diários e dando parecer da escrita destes, me 

pareceu ser bem conveniente, pois seriam dados de minha pesquisa. Sendo assim, me 

aventurei na leitura dos diários e posteriormente dos memoriais. Este exercício de leitura me 

aproximou mais ainda dos professores cursistas, estava me apropriando de algo muito íntimo 

deles, sua própria história de vida, seu dia a dia no curso, as dificuldades encontradas, as 

conquistas, as decepções. O mesmo aconteceu em Irecê, ao que fui ensinar a ensinar 

matemática e me vi às voltas orientando a escrita do Memorial de Formação dos professores-

cursistas; estava de fato imerso no currículo do Projeto vivendo e experienciando uma 

formação em rede e complexa. 

 Para Fabrizia Pires Oliveira (2010) discutir memória na formação do professor é tornar 

possível sua intervenção na construção de seu espaço pedagógico, de modo que ele não seja 

mais um produto do saber, mas construtor de seu próprio saber. É isto que percebemos nos 
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registros a seguir, em que professores cursistas tomam consciência da importância de se fazer 

o registro de sua história de vida, de seu processo formativo, se posicionando como docente e 

discente, professor em exercício, no desafio de se tornar a professora que se é: 

 

O registro é um dos materiais de apoio que não podemos deixar faltar porque 

estimula o exercício da imaginação, pois é fundamental pensar no ato de 

escrever as experiências vividas, às dúvidas, os dilemas enfrentados no 

cotidiano da sala de aula. É uma tarefa complexa, pois exige que se possa 

tornar objeto de reflexão e ao mesmo tempo documentar essas ideias por 

escrito […] nunca tinha vivido essa experiência, foi um grande desafio falar 

e escrever sobre minha vida pessoal. (ISABEL, DC2 -T, 2009) 

 

O ato de registrar envolve-me numa viagem de escrita e reflexão, em que as 

experiências passam por um processo de (re) significação de caminhos não 

lineares, e o que parecia pronto e acabado precisa então ser lapidado. É um 

processo de descobertas que nos leva a (re) pensar nossas ações e atitudes 

pela busca insaciável da sabedoria na arte de ensinar. (IZANETE, DC2 - T, 

2009) 

 

Penso que toda prática pedagógica deve ser acompanhada de reflexões 

cotidianas. Escrever implica refletir sobre o que nos angustia, nos instiga, o 

que nos deixa felizes ou até mesmo pensar sobre prováveis caminhos de 

sucesso em sala de aula. O universo escolar, especificamente a sala de aula é 

um verdadeiro laboratório pedagógico. A cada situação vivida há uma 

oportunidade de se pensar a prática em sua essência. Aprendemos com os 

acertos e com os erros... Ao passo que erramos temos grandes oportunidades 

de (re)inventar formas, buscar caminhos, elaborar novas perspectivas de 

ação. (ELETICIA, DC2 – I, 2009) 

 

 Esse era um passo importante a ser dado pelos professores cursistas: trabalhar a escrita 

pelo exercício de leitura transformadora para a construção não de um modelo de professor, 

mas de um professor autônomo, reflexivo e singular em suas práticas, que tenha no aprender 

de suas memórias o poder criativo de inventar e re-inventar. Não basta apenas ler, é preciso 

que essa leitura seja impactante na ação docente. 

  

Do gosto pela leitura 

 Uma das atividades curriculares que acabou por se tornar condição sine qua non para o 

curso, foi o Grupo de Estudos Literários – GELIT. Nos seminário de abertura, se percebia no 

ar, certa curiosidade dos professores por quais livros seriam apresentados para aquele Ciclo. A 

cultura da leitura literária pegou. Em minha experiência como docente, nunca vi nada igual 
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em um curso de graduação, que não fosse em  cursos voltados para tal. As leituras iam de 

obras da literatura brasileira a obras de autores estrangeiros, passando pelas que versavam 

sobre o conhecimento científico e seu desenvolvimento histórico a coisas do cotidiano, da 

vida comum, de pessoas comuns, porém, não menos importantes que a dos grandes cientistas 

e pesquisadores. Eram leituras para se descobrir a si mesmo, se descortinar o mundo, e que o 

levassem a pensar sobre o seu lugar nesse mundo. A falta deste exercício de leitura na 

graduação contribui efetivamente para a formação de um profissional sem capacidade de 

produzir seus próprios textos, sua própria voz em sala de aula. Foi assim que me senti ao sair 

da graduação, sem o hábito da leitura, que não fosse de textos matemáticos e alguns poucos 

textos sobre Educação Matemática. Não havia incentivo do curso e muito menos dos 

professores. 

 Os professores-cursistas motivados com isto que parecia novidade, logo fizeram 

ressoar em sua prática pedagógica atividades voltadas para mostrar a seus alunos a 

importância e despertar o gosto pela leitura. O exercício da leitura possibilita ao leitor 

argumentos para o discurso dialético e dialógico, tornando mais fácil a articulação das ideias e 

a solução de proposições. Aos professores cabe um texto melhor elaborado, com o qual 

apenas a aula expositiva conduzida pelo bom discurso seria o suficiente para chamar atenção 

dos alunos, mas é preciso antes, que o professor esteja convencido de que o caminho da 

leitura é capaz de fazer a diferença nas aulas de matemática, como na da própria língua 

portuguesa.    

 

… fui a cada dia despertando meu gosto pela leitura e a curiosidade em saber 

o que estava por vir nos próximos capítulos. Dessa forma, levei para meus 

alunos o conhecimento adquirido nessa atividade e como eles podem ter 

acesso a esse romance e o que representa para nossa sociedade. (ISABEL, 

DC2 - T, 2009) 

 

 Izabel se refere à obra de Graciliano Ramos “Vidas secas”, e não tardou a levar a ideia 

para sala de aula e tentar contagiar e convencer seus alunos da importância da leitura: 

 

Fizemos pesquisa sobre alguns contos que eles conheciam e a importância 

desses contos em sua vida, de seus familiares e em que eles contribuem com 

nosso aprendizado. (ISABEL, DC2 - T, 2009) 

 

 Vejamos um pouco do que Genicélia leu no GELIT do Ciclo Dois e de como ela está 

convencida de que a leitura é transformadora e poderá ajudar o aluno a desvendar o mundo e 
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suas complexidades, desde que ele consiga interpretar seus significados:  

 

No Ciclo Dois, o Gelit está sendo praticado com a leitura do romance O 

leitor que tem como autor Bernhard Schlink. A história se passa na 

Alemanha nazista e gira em torno de dois personagens: Michael e Hanna. 

Ele um adolescente de quinze anos, perdidamente apaixonado por Hanna, 

uma mulher misteriosa e cheia de segredos, dentre eles um considerado 

muito grave: era analfabeta (nada diferente de milhões de brasileiros). 

Durante seus encontros amorosos Hanna se deleitava sentindo enorme prazer 

em ouvir leituras feitas pelo seu amante. 

 

Na escola, nada mais prazeroso para iniciar uma aula que uma leitura, seja 

ela para deleite, seja para o ler para estudar […] A leitura é um ato que 

possibilita ao aluno desvendar o mundo. O ato de ler e de compreender o que  

lê dá significado à leitura, cabendo ao professor intervir no momento certo 

fazendo uso de consignas para favorecer o entendimento do texto lido. A 

leitura deve proporcionar prazer para quem lê, é esse prazer que estimulará 

às crianças a reconhecer os sentidos da leitura. (GENICÉLIA, DC2 - T, 

2009) 

 

 Da mesma forma que Isabel, a professora cursista Genicélia relata sobre um projeto de 

leitura que desenvolve com seus alunos, o projeto é dinâmico, e procura desenvolver com este 

o comportamento leitor do seu aluno, lhe possibilitando autonomia em sua interpretação, e 

provocando em cada aluno o respeito pela forma de ler de cada um em sala de aula:  

 
Ao trabalhar projeto de leitura com o gênero textual previamente definido, 

faço uma sondagem sobre o conhecimento prévio dos alunos sobre o tipo de 

texto; outro ponto importante é o fornecimento de dados  e com isso propor 

uma comparação com outros gêneros. 

[…] 

No decorrer do projeto, proponho leituras permanentes e compartilhadas 

(professor e aluno). Para iniciar, chamo a atenção dos alunos para o 

momento, buscando reforçar a leitura dando ênfase à fala dos personagens e 

com isso além de prender a atenção dos alunos, também dá mais vida ao 

texto. Durante a aula, pratico as estratégias de leitura para instigar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre o texto como também a criatividade, 

pois os que não conhecem a história, certamente na hora das inferências 

procurarão dar um seguimento para a mesma. 

 

Prosseguindo, combino com a turma outro momento de leitura no qual o 

aluno será o leitor de uma fábula. Oriento-o para a escolha do texto e alerto-

o para a necessidade de uma prévia leitura antes da apresentação e que após 

executada é aplaudida por todos independente de como foi feita (bem ou 

mal). A leitura feita pelo aluno desenvolve os comportamentos leitores, 

possibilita a autonomia e a responsabilidade. (GENICÉLIA, DC2 - T, 2009) 

 

 Vou tomar de uma ousadia para dizer que a leitura é um dos elementos da 

aprendizagem, na forma como é desenvolvido nos GELIT dos projetos Irecê e Tapiramutá, 
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que acredito ser capaz de cobrir de uma só vez, os sete buracos negros, os sete saberes, para 

uma educação que não é mais do futuro, mas sim do presente. No GELIT a leitura não é 

apenas para se deleitar com belas (ou não) palavras e textos, mas para não se cair nas 

cegueiras do conhecimento, com leituras que nos permitam compreender o mundo e não cair 

nas armadilhas da ilusão, aceitando o erro como parte do processo de se aprender sobre o 

conhecimento pertinente, pois, a leitura do todo (o universo, o mundo, o homem) nos ajudará 

a compreender as partes pertinentes da dimensão humana, enfrentando e aprendendo a 

conviver com as incertezas. Daí, aprender a ensinar que as experiências vividas devem ser 

respeitadas em sua plenitude, e assim, humanizar a humanidade sobre a vida terrena. 

 Como se pode perceber fiz um mosaico textual com os sete saberes, que digo serem 

pertinentes a educação do presente, pois experiências curriculares já atendem boa parte, ou a 

totalidade dos saberes anunciados por Morin. Espera-se que sejam realizadas novas 

discussões a respeito destas experiências, como o que faço nesta tese, e que desdobramentos 

sejam produzidos e proporcionem mudanças conscientes e transformadoras na educação 

escolar mundial, respeitando as diversidades culturais e sociais, e que essas diversidades 

possam ser conhecidas e aprendidas para se tornar possível a ética do gênero humano: a antro-

poética, e alcançarmos uma unidade de mundo que dê sentido e guie nossas vidas, na forma 

de uma cidadania democrática e planetária. 

 

Da Tecnologia de Informática 

 O curso de Pedagogia dos Projetos Irecê e Tapiramutá está imerso ao mundo 

tecnológico. Uma de suas âncoras é o currículo hipertextual, com o qual “os sujeitos do 

conhecimento podem/devem construir seus percursos de aprendizagem em exercícios de 

interação com os outros atores do processo, com as máquinas e com os mais diversos textos” 

(UFBA, 2008). Mas esta ambientação não foi tão fácil quanto os formadores esperavam, 

principalmente em Tapiramutá: 

 

As aulas de Ambiente de Rede estão aos poucos nos permitindo inserir nesse 

mundo virtual, no intuito de nós professores-cursista buscarmos aperfeiçoar 

e explorar esses ambientes, que nos possibilita saberes nas mais diferentes 

esferas. Nesse ciclo, houve um aproveitamento maior em relação às aulas, o 

que foi possível, graças as constantes lutas para procurar solucionar os 

problemas com a conexão da internet. Gradativamente, estamos avançando. 

Embora, temos deixado muito a desejar, quanto à inserção dos ambientes, 

estávamos ainda acomodados, perante as múltiplas possibilidades que as 
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listas e moodles são para o desenvolvimento do nosso curso. Isso, até a vinda 

de Maria Helena Bonilla, especialmente, para nos alertar mais uma vez da 

importância de estarmos constantemente, em articulação e colaboração na 

construção de conhecimentos no mundo da cibercultura. (IZANETE, DC2 -

T, 2009) 

 

 
Sobre a aula de Ambiente de Rede, só em lembrar sinto medo, pois continuo 

com esse desafio de aprender mais sobre a utilização do computador. Sei que 

já melhorei bastante, por que não sabia nem pegar no mouse e hoje, estou 

aqui digitando meus trabalhos, mesmo com minhas limitações. Preciso 

avançar nessa atividade, pois é um das mais interessantes nesse curso e será 

através dela que irei aprender como utilizar a tecnologia no meu cotidiano e 

entrar no mundo. (ISABEL, DC2 - T, 2009) 

 

  

 Mesmo apresentando dificuldades em lidar com os recursos de informática as 

professoras cursistas estão cientes de que precisam aprender a lidar com recursos para uso em 

seu cotidiano docente. As dificuldades foram aos poucos, sendo superadas: e-mails, chats, 

blogs, ambiente virtual de aprendizagem (moodle), facebook e listas de grupo, em pouco 

tempo já faziam parte do cotidiano, provocando mudanças de comportamento, na forma de se 

relacionar e na maneira de escrever nos ambientes de tecnologia digital: 

 

No primeiro ciclo, ainda estava meio tímida e insegura para articular minhas 

opiniões. Hoje, sinto-me mais confiante, pois já tenho mais habilidade em 

explorar e trazer possíveis discussões para serem debatidas com o grupo. 

Um dos ambientes que mais gosto, é o blog. Tenho mais facilidade em 

expressar-me, talvez por ser um espaço mais individual, ou seja, devido a 

sua flexibilidade e privacidade que temos sobre ele. Dessa forma, podemos 

organizar e alimentar a nosso modo. Além de funcionar como nosso 

“cantinho de refugio,” comentamos nossas dificuldades e descobertas do 

cotidiano. (IZANETE, DC2 - T, 2009) 

 

 Em Irecê as atividades se deram de modo mais intenso. Projetos como o Tabuleiro 

Digital e o Ponto de Cultura estavam relacionados ao curso, e auxiliavam na mediação do 

saber tecnológico, e ainda os trabalhos desenvolvidos no curso por meio das atividades 

curriculares voltadas aos estudos da tecnologia digital ressonaram positivamente para além 

das limitações físicas do curso. Apesar do trabalho educativo dos professores formadores da 

área tecnológica, o curso não estava em sua plenitude, imerso no campo tecnológico, pois 

nem todos os formadores utilizavam-se dos recursos tecnológicos disponibilizados. É o que 

afirma Joseilda Souza em sua pesquisa de mestrado, ao dizer que: 
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Apesar de esse programa formativo, ao longo dos anos, vir incorporando a 

presença das tecnologias nas suas reflexões e ações – com dinâmicas que 

foram se solidificando, transformando contextos, se adequando a diversas 

possibilidades e explorando as potencialidades advindas da cultura digital –, 

ainda falta desenvolver um trabalho mais fortalecido de mobilização também 

entre os professores formadores convidados a atuar no curso, a fim de 

melhor esclarecê-los sobre sua proposta e sua estrutura e a importância de 

desenvolvê-las a partir do uso dos diversos ambientes virtuais, com o 

objetivo de favorecer e provocar a vivência desta cultura de forma 

permanente. (SOUZA, 2011, p. 95) 

 

 Souza (2011) constata em sua pesquisa que a primeira turma de Pedagogia em Irecê 

conseguiu uma articulação mais intensa com projetos parceiros, o que já ficou fragilizado na 

segunda turma, embora tenham se fortalecido outros programas e espaços responsáveis pela 

cultura digital.  

 As tecnologias de informática atuam hoje, ou deveriam atuar, como potencializadoras 

do processo de ensino e aprendizagem. A cultura digital presente fora da escola precisa entrar 

urgentemente como aparato pedagógico na ação docente. A internet permite acesso ao 

conhecimento em poucos segundos, que precisam ser transformados em saberes. Experiências 

pontuais, principalmente em escolas particulares, já se utilizam de recursos tecnológicos 

mediadores na construção desse saber. É preciso investimento ativo por parte do Governo 

para que a cultura digital seja de fato, uma realidade na escola pública. Apenas colocar 

computadores nas escolas, sem setores de manutenção e professores especializados, não 

permitirá alcançar os efeitos esperados. 

 A cultura digital se torna assim, outro elemento indispensável para cobrir os buracos 

negros. Sua potencialidade e alcance junto à população poderão ser capazes de dispor os 

recursos para produção de conhecimento pertinente à compreensão do ser humano e sua 

relação com o mundo, aproximando os diversos povos e suas culturas.  

 

O Cinema como proposta de reflexão sobre a práxis docente 

 A sétima arte, que agrega a si, a música (1ª), a dança (2ª), a pintura (3ª), a escultura 

(4ª), o teatro (5ª), a literatura (6ª), e, ainda, a fotografia (8ª), e que nos projetos Irecê e 

Tapiramutá se apresenta sob a nomenclatura GECI – Grupo de Estudos Cinematográficos foi 

para os professores cursistas muito mais que um assistir, mais que um recurso didático 

pedagógico, que na escola é voltado ao pensamento moderno de racionalização do saber, com 

diálogos fechados a outros pensares reflexivos diferentes daquele já planejado pelo professor, 
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de uma voz que não se ouve, tolhida pelo medo da racionalidade dialógica, aberta, pelo 

desconforto que poderia causar, pela voz do aluno, o imaginário confrontante do real com o 

ficcional, mas o que é a narrativa memorialística se não uma ficção das experiências vividas. 

O cinema, aglutinador de vários conhecimentos, é a própria expressão artística do que nesta 

tese se entende por complexo, o que liga os saberes. É com este pensar que me apoio em 

Rosane Vieira de Jesus que constitui a expressão “a-con-tecer da experiência fílmica”, para 

“dar conta da interação entre a obra e o espectador, entre o leitor implícito e o leitor real” 

(JESUS, 2011, p. 65) e chama ainda atenção que nesta interação, não há garantias de que de 

fato o filme poderá provocar uma experiência. 

 Para um curso que tem a escrita narrativa do memorial de formação como trabalho de 

conclusão de curso, viver o a-con-tecer da experiência fílmica foi para os cursistas, a 

oportunidade de se repensar, refletir e analisar suas ações, suas relações com o mundo e sua 

posição existencial neste mundo, catando sentidos à sua vivência e à sua profissionalidade, 

aprendendo a viver conscientemente a contingência das ocorrências imprevisíveis, do acaso 

acidental do vivido, da experiência “mergulhada num campo de forças que são/estão dispostas 

para precipitar um processo formativo ao (re/a)presentificar um mundo”(Ibidem).   

 Este a-con-tecer da experiência fílmica se revela, em meu entender, no registro de 

Izanete, ao disparar seu aprender da experiência vivida sobre a ação docente. Num movimento 

de mão-dupla, analisa o filme e espelha esta análise sobre o sistema educacional e suas 

deficiências, então, neste caso o filme provocou uma experiência:  

'Pro Dia Nascer Feliz', foi um documentário, que relatou os problemas da 

educação de diversos estados e aspectos. Retrata uma realidade que ao 

assumirmos o papel de telespectadores, parece-nos distante, mas mostrou 

que a defasagem educacional é um problema, que atinge todas as regiões. 

Em algumas, a precariedade da infraestrutura, em outros, falta de 

compromisso por parte dos pais e até mesmo dos professores. Enfim, o filme 

mostrou o total descaso com a educação pública, principalmente nas cidades 

do interior, onde as pessoas não têm informação e por sua vez não sabem 

reivindicar seus direitos de cidadãos. O filme retrata ainda, para pensarmos o 

verdadeiro papel da educação, que tem como função estimular o 

conhecimento, bem como a construção de identidades pessoais, social e 

cultural. Onde velhos paradigmas precisam ser adequados as reais 

necessidades dos alunos, que, embora a educação ainda não seja a que 

idealizam, é o único espaço que eles ainda acreditam como possibilidades de 

integração na sociedade. Existem muitas escolas com ensino de faz de conta, 

onde os alunos também aprendem de faz de conta. Acredito que, se os 

professores e a escola, não têm expectativas, não acreditam no aluno e não 

buscam aperfeiçoarem-se, os alunos sentem-se desestimulados e acabam por 

não levar a escola a sério. Porém o mesmo acontece com os professores, que 
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por sua vez, anseiam uma valorização, por parte dos governantes e dos 

próprios pais dos alunos, para juntos, vencerem as barreiras e entraves, para 

viabilizar inúmeros problemas educacionais. A educação não só é direito, 

mas também uma obrigação de todos. (IZANETE, DC2 - T, 2009) 

 

 Como membro (colaborador) da equipe, e com um toque de ousadia, me aventurei 

também no GECI. Trabalhei com os filmes “Big Fish” e “Tomates Verdes Fritos”.  Ambos 

foram tematizados, o primeiro, O Enredo na Narrativa Memorialística: Big Fish, realizei tanto 

em Irecê (Ciclo 7) quanto em Tapiramutá (Ciclo 6), e teve como ementa: possibilidades de 

enredo em narrativas memorialísticas. Discussões sobre o ser o que se é a partir de 

experiências vividas, contadas e recontadas, e ainda assim singulares e suas implicações na 

Formação Docente. No a-con-tecer desta experiência em Irecê não ocorreu da maneira como 

foi planejado, a tecnologia não me foi favorável, falhou o disco de DVD, e assim, passei a 

rodar o filme pela internet, que também não suportou realizar o download completo. Tentei 

ainda a locadora, mas não tinham o filme disponível. Este é o movimento da 

imprevisibilidade, para o bem ou para o “mau”. A viagem não foi de toda perdida, assistimos 

metade do filme, fiz a analise de um dos Alephs de minha história de vida, e discutimos sobre 

a escrita memorialística. Foi indicado que todos assistissem ao filme completo em suas casas 

e enviassem suas considerações pelo e-mail do grupo Tapiramutá. Esta experiência me 

ensinou que devo estar mais prevenido no campo do caos, para dar conta dos desvios 

inesperados. Em Tapiramutá a experiência foi o que se pode chamar de sucesso, sessão lotada, 

o filme rodou sem problemas, empolgou, emocionou. Olhos lacrimejados era o que se via ao 

final do filme e por conta da leitura de um de meus Alephs, fiquei marcado pelos professores-

cursistas como o professor Big Fish. 

 Este GECI parece que nos aproximou ainda mais, minhas histórias, as histórias dos 

professores cursistas, nossas histórias, com a expectativa de que o filme tenha ajudado a 

despertar o peixe em cada um e que nesta ambição de nos tornarmos um peixe grande, se 

possam ampliar as possibilidades de escrita do memorial de formação, foi o recado que 

enviei a todos por e-mail. Seguem relatos de alguns eventos e textos que retirei do filme para 

que os professores refletissem sobre sua escrita, recomendo ao leitor que assista ao filme13 e 

também faça este exercício de análise reflexiva das histórias dentro de sua história de vida: 

  

                                                 
13

 Filme disponível no CD em anexo. 
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“Para contar a história da vida de meu pai os fatos não podem vir separados da ficção, nem 

o homem do mito” 

 

“este lugar é pequeno demais para minha ambição” 

 

“Você era um peixe grande num pequeno lago, mas no oceano se afoga” 

 

“as histórias diretas não tem graça” 

 

“ o destino tem um jeito estranho de enredar as pessoas” 

 

“a história termina onde começou” 

 

“um homem conta suas histórias tantas vezes que ele se mistura a ela e é desse jeito que ele 

se torna imortal” 

 

 O e-mail do grupo foi um espaço para que todos se manifestassem sobre elementos 

que enredam o filme, a destacar: apresentação, complicações, clímax, desenlace e o(s) 

desfecho(s) das histórias contadas dentro da história, a lembrar de como se dá o circulo 

hermenêutico, fazendo, se possível, menção às implicações nas histórias da história de cada 

um. E assim se passou este GECI. 

 No GECI Tomates Verdes Fritos, realizado no ciclo sete da primeira turma de 

Tapiramutá, segui a mesma tônica do Big Fish, tratamento da narrativa memorialística, mas 

agora preocupado com os movimentos espacial e temporal do vivido. Ficou então com a 

seguinte ementa: os espaços e tempos na narrativa memorialística, o fio da narrativa na 

contação de histórias de vida. Rendeu boa discussão, apontando caminhos para como e o que 

selecionar de sua história de vida para o memorial de formação, encontrada na subjetividade 

singular de cada um, do que se vê, se sente e se pensa sobre si mesmo, sem padrões pré-

definidos, porém, tocado pela cultura e experiências adquiridas pelo convívio no meio social e 

das relações com o outro.  

 Neste sentido me reporto novamente a Rosane Vieira de Jesus quando diz que: 

 
O a-con-tecer da experiência fílmica abarca três atividades primordiais, que 

embora distintas, relacionam-se entre si: a poiésis, a epistefilia e o mergulho 

diegético. A poiesis compreende o prazer do espectador ao sentir-se co-autor 

da obra fílmica que representa um mundo cheio de vazios. A epistefilia é o 

prazer advindo de uma ampliação racional de horizonte de mundo, 

proporcionada pela dimensão da linguagem fílmica de apresentar o registro e 

a revelação do mundo visível diretamente relacionado ao sóciohistórico. E o 

mergulho diegético mobiliza o prazer de uma ampliação sensível de 

horizonte de mundo, possível pela dimensão da linguagem fílmica de 

representar uma mise em scéne própria de um construto artístico. (JESUS, 
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2011, p. 65) 

 

 O prazer é o elemento revelador de que a experiência fílmica ocorreu, “a-con-teceu”, 

pois ele altera o sujeito, co-autor da obra, e seu modo de ver as coisas, implicando em seu 

processo formativo, atualizado seu horizonte de mundo, dado que “o encontro com os 

horizontes de mundo (filme-expectador) ilumina o próprio horizonte e leva a 

autocompreensão, num momento de revelação ontológica, através da linguagem” (Ibidem). 

Então, entendo que o a-con-tecer da experiência fílmica por meio da atividade curricular 

GECI, é mais um elemento a compor e a cobrir os sete saberes para a “educação do futuro” 

 

O saber pela arte 

 Em se tratando o currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá de base filosófica pós-

moderna, a arte em suas mais diversas formas transversaliza as atividades curriculares. Digo 

com certeza, que a própria formação, na forma como é concebida, já é obra de arte e sem 

dúvidas, se trata de uma experiência a ser experienciada. Criar, produzir cada atividade, 

pensando cada uma delas como uma provocação ao fazer docente, foi um desafio aos 

formadores, não tanto para os membros da equipe, mas principalmente para os alunos da pós-

graduação convidados a participar do projeto como formadores. Este foi o meu caso. Quando 

participei pela primeira vez do Seminário de Encerramento, fiquei encantado com o que vi: a 

atividade curricular Produção Livre, que acontece em todos os Seminários de Encerramento, 

independente de que elas tenham sido bem avaliadas, ou não, pela equipe, para mim era 

surpreendente, era a expressão artística dos saberes constituídos pelo Ciclo. Nunca tinha 

presenciado algo parecido em minhas andanças pelos diversos cursos de graduação em que 

trabalhei. Os professores tinham uma preparação, passavam por oficinas intituladas Mergulho 

Existencial, momentos de reflexões em que o professor cursista tinha a liberdade de expressar 

seus sentimentos, seja pela fala narrativa, seja pelas artes plásticas ou corporais. Nem todos os 

professores se sentiam preparados a participar deste mergulho. Essa era uma atividade 

incomum, afinal em quê aquilo ajudaria na prática pedagógica deles? Muitos se faziam este 

questionamento. Izanete foi uma das professoras-cursistas que não teve dúvidas da 

importância do mergulho, a ponto de atribuir o seguinte titulo ao seu memorial de formação: 

Mergulho existencial e formação. Em seu primeiro registro no memorial, ela apresenta o 

seguinte depoimento: “escrever é uma arte que requer paciência e dedicação, e sobretudo, 

inspiração”. É isso, a arte em seu processo de criação requer paciência, dedicação, muita 
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criatividade e prazer no que se está fazendo.  

 Uma boa descrição de como a arte está presente em nosso fazer cotidiano docente 

pode ser percebida no registro a seguir, no qual a professora cursista ao tomar conhecimento 

da importância da arte como mediadora do saber, vê prontamente a necessidade em levar esta 

discussão para sala a de aula: 

...descobri como a arte se faz presente em nossa vida desde os sinais gráficos 

a desenhos, sons, fotos, as modelagens feitas pelos artistas a partir de suas 

imaginações. Dessa forma o homem privilegia o pensamento por meio da 

arte ou de um marco histórico de um povo que viveu alguns fatos e que 

tenha grandes representações.  

 

Relacionei esse episódio em minha sala de aula de forma que entendessem o 

conceito de arte e marco histórico. Então, compreenderam que arte é saber 

fazer qualquer coisa diferente da outra, como: pintura, crochê, tricô, 

bordado, cantar e marco histórico seriam as festas, os feriados, no entanto, 

relacionamos uma coisa com a outra e concluímos que arte não tem função 

imediata, ela surge e tem função de utilidade ou de inutilidade e marcos 

históricos são acontecimentos que surgem e de alguma forma, causando 

mudança em uma determinada sociedade e são registrados como fatos 

marcantes desses casos. (ISABEL, DC2 - T, 2009) 

 

 A arte é sintomática, pois, sua atualização temporal e espacial revela e retrata o 

momento presente, causando sentimentos de rejeição e/ou de aceitação. À priori de rejeição, 

pelo estranhamento da sociedade pelo novo, e com frequência à posteriori, na atualidade, é 

pelos jovens que se dá a proliferação cultural de novas formas de arte, hoje, articulada com a 

cultura digital.  

 Na contemporaneidade as artes expressam verdades locais, por experiências estéticas 

locais, que desestruturam paradigmas, melhor dizendo experiências estéticas que manipulam 

estes paradigmas. São representações caóticas que mesclam hibridamente o moderno e o pós-

moderno, o real e o abstrato, mas que em sua essência, objetiva o entendimento ontológico do 

ser, num movimento que “descreve o momento estrutural ontológico da compreensão do 

círculo existencial-hermenêutico” (JESUS, 2011, p. 58), que se busque compreender a 

natureza comum e momentânea do ser humano. Esse movimento pode acontecer segundo a 

relação dialógica entre ordem-desordem-organização, pois que a arte como processo se dá em 

meio caótico de criação e enquanto produto busca uma organização que dependerá do olhar 

diferenciado e interpretativo de cada pessoa. 

 Como não poderia deixar de ser, a arte se configura como elemento mediador a cobrir 

os sete saberes para a “educação do futuro”, recurso que aos poucos, vai tomando cada vez 
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mais espaços no currículo escolar, porém muito diferente da concepção de arte estática como 

a disciplina Educação Artística apregoa nas escolas e sim, se afirmando como elemento 

constituinte do saber, que se deseje transdisciplinar.  

  

Relações com o pensamento Complexo 

 A proximidade do currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá com os princípios do 

pensamento complexo são perceptíveis, isso pode ser visto pelo caminhar nas atividades 

curriculares (apêndice B) produzidas para os projetos. O discurso da rede de saberes que 

compõe o curso é base estruturante também do pensamento complexo. O registro a seguir 

sobre uma das atividades cursadas é um exemplo claro deste pensamento em rede: 

No primeiro Seminário de Abertura, tivemos uma palestra cujo tema era 

justamente a História de Formação, onde Emanuele Dourado contou-nos um 

pouco da sua formação e da importância que cada um tem como parte de um 

todo, numa sociedade. E como cada um, de alguma maneira, contribui para a 

história também da sua cidade, que por sua vez, fará história no seu estado e, 

consequentemente, no mundo. (IZANETE, DC2 - T, 2009)  

 

 O projeto é sistêmico, pois, se tomarmos a produção do memorial, tomando-o como 

parte do todo, conjunto de memoriais produzidos pelos professores cursistas, pode-se ver 

claramente que o todo é maior que a soma das partes, maior que soma de todos os memoriais 

juntos, pois que ele enquanto produto organizacional pode produzir discussões que um único 

memorial não seria capaz de fornecer; ao mesmo tempo em que o todo é menos que a soma de 

suas partes, devido a qualidades que estão implícitas em cada memorial, que suportam as 

qualidades do todo em si mesmo. 

 O relato de Izanete acima trata da forma como se desenvolve um sistema 

hologramático, em que cada parte está no todo, “cada um, de alguma maneira, contribui para a 

história também de sua cidade, que por sua vez, fará história no seu estado e, 

consequentemente no mundo”, assim como o todo está inscrito na parte. A história de cada 

pessoa pode ser um reflexo do estado político e social do mundo e hoje muito mais, na era das 

tecnologias digitais. O memorial é como se fosse o DNA de cada professor cursista, carrega as 

informações básicas de cada um, é o todo na parte, e que possui elementos (atividades 

curriculares) ligantes comuns a outros memoriais. 

 O princípio do circuito retroativo, penso estar na base conceitual do projeto, formação 

em exercício de professores, teoria e prática articuladas, causa e efeito atuam sobre si 

mutuamente, rompendo com o efeito de causalidade linear e sofrendo efeitos externos ao 
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longo do processo de produção de conhecimento. O professor aprende (causa) e em seguida 

coloca em prática o que aprendeu (efeito), o movimento deste processo é registrado no diário 

de ciclo, que pode ser comparado aos processos reguladores, que em sua forma negativa, 

permite reduzir os desvios, ou seja, na socialização do diário com os demais professores, 

pode-se observar ações que podem ser melhoradas, mas em sua forma positiva, a regulação é 

amplificada. Se o professor aceitar as observações, suas aulas podem melhorar ainda mais, 

porém se persistir no erro, sua aula tende a se tornar cada vez pior. Isto acontecia de fato com 

os diários e memoriais. Alguns professores cursistas não aceitavam bem os pareceres, e o 

produto ou retornava da mesma forma ou pior, enquanto que aqueles que aceitavam melhor os 

pareceres tendiam a melhorar suas produções. Só para esclarecer, a entrega dos memoriais aos 

professores-cursistas, não era direta, uma instalação era preparada para que os professores 

cursistas pudessem aos poucos, se ambientar ao processo e refletirem sobre suas escritas. 

 Somos produtos de nossa própria relação com o outro, e nossa espécie depende deste 

relacionamento reprodutivo, esse é o princípio recursivo. Transpondo para o projeto, vejo que 

cada ciclo só foi possível porque a equipe se permitia produzir, criar novas atividades, a partir 

de ideias não muito convencionais. Este movimento contrário ao que acontece na escola, que 

não se renova, que não se atualiza ao tempo contemporâneo e vive sempre pelo mesmo ciclo 

de atividades, está fadada ao seu fim em si mesmo. Não há quase nenhum interesse por parte 

dos alunos em frequentarem a escola que está aí. Há mais uma obrigação do que um querer 

autônomo e democrático. Neste sentido comungo com Inez Carvalho que em seu artigo 

intitulado “Para que escola? Opiniões acadêmicas” faz a seguinte citação em relação a 

situação da existência institucional da escolar: 

 

O que se deve compreender é que toda instituição tem em si um princípio 

falsificador. Ou seja, no seu estabelecimento institucional ela acaba 

falseando os objetivos primeiros, fundadores da própria instituição em prol 

de sua sobrevivência na perenidade. Isso acontece com a universidade e com 

a escola. Elas enquanto instituições modernas estão mortas. No entanto, no 

jogo institucional da tensão instituído e instituinte, ela é outra coisa, outra 

coisa concreta que se dá no labirinto das contingências. É preciso admitir 

algo novo que não se ache contido nas possibilidades pensadas, pois de outra 

forma não há como existir realidade. E o novo não é/está em si, mas em 

relação com outros, o que aborta os projetos modernos do ser entificado e 

das ‘grandes’ narrativas para estabelecer e verificar os fundamentos últimos. 

(CARVALHO, 2011, p. 124-125) 

 

 As atividades oferecidas pelo currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá não foram 
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produzidas apenas com o propósito de que o professor pense uma escola atual, situada em seu 

tempo, mas da compreensão de mundo, de que o professor cursista possa se perceber como 

sujeito que faz parte deste mundo, é um ser-com-o-mundo. Neste sentido o princípio de auto-

eco-organização se contempla em toda extensão curricular do curso.  

 Como a relação com o princípio dialógico já fora comentada na discussão do saber 

pela arte, me resta tecer a relação existente com o princípio da reintrodução do conhecimento 

em todo o conhecimento. As atividades curriculares eram compostas de forma que os 

professores cursistas tomassem conhecimento tanto dos saberes científicos, como da 

importância dos saberes do senso comum. O Brasil, em particular, é constituído de uma vasta 

diversidade cultural. Num mesmo estado é possível se perceber culturas fortes, com saberes 

constituídos em séculos, e que ao mesmo tempo se relacionam de algum modo com outras 

culturas. Apenas este motivo já basta para justificar o respeito legitimado que a escola deve 

conferir em seu currículo ao saber do senso comum, e não por menos deve-se deixar de lado 

os saberes da ciência, transformadores da sociedade. Assim, estaremos aglutinando os saberes 

que se movimentam entre as certezas e incertezas, a ordem e a desordem, buscando construir 

um currículo equilibrado e que dê conta das imprevisibilidades socioculturais do tempo e 

espaço vivido e da formação de uma consciência política esclarecida, como se pode perceber 

no registro de Izanete: 

E nós, será que estamos em busca de melhorias para mudar a realidade da 

educação do nosso município? Somos idealizadores de uma educação de 

qualidade, com salários dignos, redução da carga horária, formação em fim. 

Mas será que não falta em nós, como tapiramutaenses e professores, deixar 

de reclamar, culpar um e outro e ir à busca daquilo que almejamos? Sonhar é 

necessário, mas procurar realizá-lo é preciso. Cobra-se muito dos alunos, 

atitudes, perseverança quando nós no papel de cerne da função social do 

aluno, muitas vezes nos intimidamos e deixamos de exercer nosso poder de 

cidadão atuante. Aí nos perguntamos como cobrar do aluno? Se o bom 

exemplo é o melhor método de ensino, uma vez que ocorre espontaneamente 

e inconsciente?  

Se o professor não se tornar inerte diante da conquista pessoal e social e 

entender que sua função no mundo vai além de simplesmente, encher as 

cabeças das crianças, com conteúdos, certamente iremos ter crianças, jovens 

e adultos mais ativos. Ou melhor, vamos ter adultos autônomos e 

preocupados com si mesmos e com os outros. Haja vista que a personalidade 

do professor se sobrepõe ao método adotado. Para fazer história, é preciso 

envolver-se, idealizar mas com o desejo de realizar. (IZANETE, DC2 - T, 

2009) 

 

Não aponto este projeto como modelo a ser seguido, ou que seja comparado a outras 
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propostas, mas como uma possibilidade curricular diferenciada, em meio a tantas outras, na 

tentativa de oferecer uma formação de qualidade, considerando-se erros e acertos na 

itinerância formativa dos professores-cursistas, e que esta possa ser interpretada numa 

perspectiva hermenêutica fenomenológica, sendo analisada e compreendida. Mas ainda pela 

possibilidade que este formato de curso oferece para se realizar intervenções didático-

pedagógicas junto aos professores cursistas, e aqui o fiz com intuito de mostrar a 

possibilidade de desenvolvimento de um ensino de Matemática simples, eficiente e de 

qualidade nos anos iniciais do EF, ou seja, mostrar que a Matemática não é complicada, mas 

se faz complicada, pela dificuldade que os professores apresentam em lhe darem o tom da 

simplicidade. 

 Com respeito à simplicidade Tourinho (2004, p. 45) afirma que: 

Simplicidade e complexidade se integram, não sendo uma solução 

simplista, reduzida, mutilada, nem definitivamente configurada visto 

que as simplicidades são provisórias, podendo criar outras 

complexidades que se movimentam conectadas a múltiplas 

referências. 

Isto demonstra o grau de dificuldade deste trabalho, pois mediante o atual cenário do 

ensino de matemática, me parece ser muito mais complexo construir uma pedagogia da 

matemática que traga a simplicidade de sua natureza epistemológica, dado que historicamente 

se produz matemática para simplificar e facilitar sua compreensão e aplicabilidade e não para 

complicar, para Dewey (1979, p. 19) “simples e fácil não são termos idênticos. Descobrir o 

que é realmente simples e agir na base da descoberta é tarefa excessivamente difícil”. 

 Há muito ainda a se discutir quanto à estrutura curricular de tal proposta, anunciada 

aqui como currículo inovador. Espero continuar este trabalho, assim como propor a outros que 

tenham interesse em investigá-lo, que se sintam à vontade e apontem novas possibilidades de 

construtos curriculares inovadores que visem a melhoria do ensino e aprendizagem tanto na 

formação inicial e continuada, quanto na escola da Educação Básica. 

 Na seção seguinte darei um breve panorama histórico do curso de Pedagogia e de 

como a matemática se faz presente no currículo do curso, chamando atenção para pesquisas 

voltadas aos problemas pertinentes à formação de professores que ensinam matemática nos 

anos iniciais. Considerando que as experiências vividas se compõem ao processo formativo, 

trago ainda reflexões sobre a importância de considerá-la nas discussões sobre a formação 

docente.  
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A FORMAÇÃO MATEMÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 Em geral, quando se discute sobre a formação de professores de matemática, logo se 

pensa naqueles que estão em formação ou foram formados em curso de Licenciatura em 

Matemática, com formação rigorosa e intensa na área específica de conteúdo matemático. No 

entanto, quando nos referimos ao professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

professor polivalente (ou multidisciplinar), nem sempre este é reconhecido como professor de 

Matemática nem de Ciências, Língua Portuguesa, ou Estudos Sociais, talvez porque nesta 

formação, se incorram os mesmos problemas que nas demais licenciaturas, a intensa oferta de 

atividades curriculares de formação pedagógica, e pouco espaço no currículo voltado à 

formação específica, desconsiderando saberes de precisão do professor polivalente. De acordo 

com esta concepção, o que parece haver é um desequilíbrio curricular. A este respeito, 

Nacarato, Mengali e Passos dizem que: 

As futuras professoras polivalentes têm tido poucas oportunidades para uma 

formação matemática que possa fazer frente às atuais exigências da 

sociedade e, quando ela ocorre na formação inicial, vem se pautando nos 

aspectos metodológicos. (2009, p. 22) 

 

 Ou seja, em geral os saberes matemáticos no âmbito curricular deste curso (de 

Pedagogia) se resumem a atividade curricular Metodologia do Ensino de Matemática, o que 

dificilmente lhe possibilitará construir conhecimentos de conteúdo matemáticos (específicos) 

que possam dar conta do que propõe o currículo escolar para o ensino de Matemática. Não 

estou me referindo ou defendendo uma escolarização da Matemática no curso de Pedagogia, 

mas estudos consistentes das teorias da Educação Matemática e sua tessitura na rede de 

formação docente que possam estimular os saberes constituídos na formação escolar e ligá-los 

ao saber trabalhado em sala de aula. 

 A fim de situar historicamente a questão, seguem alguns aspectos sobre como a 

matemática foi estabelecida e instituída no currículo do curso de Pedagogia, o que consolidou 

a identidade docente de seus egressos como Professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que entre outras, ensinam matemática. 

A Formação Matemática no Curso de Pedagogia 

 A história da educação mostra que a formação de professores para os anos iniciais, ou 

ainda conhecida como séries iniciais, acontecia nas escolas denominadas Normais. Com a 

publicação da Lei 5692/71, a escola Normal é desativada, e a formação destes professores 
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passa a acontecer no 2° Grau (atual Ensino Médio), como habilitação ao Magistério. Este foi 

um grande golpe para a educação, pois o curso que já não vinha bem estruturalmente, visto 

que a formação oferecida não era a mesma de outrora, acabou ainda por perder os recursos 

financeiros que provinham suas necessidades físicas e logísticas, “transformando-se, assim, 

em uma habilitação fragmentada, de segunda categoria, procurada apenas por alunos que não 

apresentam condições para habilitações consideradas mais nobres” (VIANNA, 2004, p. 42). 

Esta posição de nobreza de certos cursos é uma cultura equivocada, que foi implantada nas 

Faculdades e Universidades, principalmente, com respeito aos cursos ditos “nobres” de 

Medicina, Direito e Engenharia. As mudanças ocorridas trouxeram perdas significativas ao 

curso de formação de professores dos anos iniciais, mas também por via deste movimento lhe 

foi permitida que com o tempo se fosse revisada tal decisão e acertadamente se chegasse ao 

curso Licenciatura em Pedagogia, que vem se transformando curricularmente para se adequar 

aos cenários formativos de Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 Mesmo diante de tal situação, a disciplina de Matemática no curso de Magistério tinha 

uma posição privilegiada entre os demais componentes curriculares, contando, em geral, com 

268 horas de teoria matemática e mais 80 horas para a disciplina de Metodologia de Ensino de 

Matemática, distribuídas entre os três anos de curso. Porém, a forma como era desenvolvida, 

sem motivação por parte dos formadores, com a falta de uma política de plano de carreira 

clara, a começar pelos baixos salários, com práticas pedagógicas que não proporcionavam 

estímulo aos alunos, e sem objetividade de como e para quê ensinar Matemática. Esta situação 

proporcionou efeitos danosos na formação dos professores e sua atuação nas séries iniciais. 

Os professores chegavam despreparados para atuar nas séries iniciais, provocando uma 

avalanche de despreparo discente que de certo, refletiam nos níveis posteriores de ensino. 

 As décadas de 1970 e 1980 foram degradantes para a educação, mas também 

provocadoras, e como resultado destas provocações e intensas mobilizações da sociedade civil 

organizada foi elaborada, aprovada e promulgada em 1988 a nova Constituição Brasileira, que 

permite a formulação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, 

9394/96, que proporciona mudanças na educação brasileira e na formação docente, e 

consequentemente nos currículos dos cursos de formação de professores. 

 Embora proporcione mudanças, necessárias, a nova LDBEN também gera equívocos, 

como a criação do curso Normal Superior, que junto com o curso de Pedagogia, passaria a ser 

responsável pela formação de professores das séries iniciais, provocando certo clima de 
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insatisfação no meio acadêmico, por parte principalmente dos professores do curso de 

Pedagogia, por não conceberem a possibilidade de dois cursos terem a mesma finalidade de 

formação docente, gerando uma tensão na identidade do professor dos anos iniciais. É um 

normalista ou um pedagogo? Em alguns casos, acontecia do normalista ingressar no curso de 

Pedagogia, para complementar seus estudos, enquanto professor dos anos iniciais. Nesta 

pesquisa, mediante tal impasse, considerei apenas o curso de Pedagogia na problemática em 

questão. 

 Diferentemente do curso de Magistério, a formação matemática no curso de 

Pedagogia, em geral, se limitava, ou se limita, a atividade curricular Metodologia de Ensino 

de Matemática, com carga-horária de 36 a 72 horas, em alguns cursos na forma obrigatória, 

em outros na forma optativa (CURI, 2004). Coube aqui fazer o seguinte questionamento: 

como ensinar métodos de ensino de matemática, a alunos que não tem uma boa base de 

conhecimentos matemáticos? Se é que é possível ensinar a ensinar a docência, que não seja 

pelo exercício da prática em sala de aula, ambiente mais favorável para se aprender em 

exercício de docência na plenitude da práxis pedagógica. Penso não ser possível, no atual 

formato curricular, que nos cursos de Pedagogia se implementem atividades curriculares 

voltadas ao conhecimento específico de matemática, mas acredito ser possível se construir 

atividades em que se possa trabalhar os conhecimentos pertinentes aos anos iniciais, 

articulando-se com base no conhecimento matemático constituído no percurso escolar, 

conhecimento este que pode ser reconstituído na formação continuada. 

 A partir da década de 1970 se desencadearam várias discussões a respeito do ensino de 

matemática. Movimentos motivados pela situação apresentada no ensino-aprendizagem de 

matemática, surgem e/ou passam a ter mais consistência pedagógica. Tendências de ensino 

como: Modelagem Matemática, Etnomatemática, Resolução de Problemas, História da 

Matemática, Jogos no Ensino de Matemática e mais recentemente Informática no Ensino de 

Matemática, tomam um lugar de destaque na Educação Matemática, todas com inúmeras 

pesquisas, encontros nacionais e internacionais, porém com pouca penetração nos cursos de 

Pedagogia. 

 No caso específico desta pesquisa, mas que de forma alguma se trata de um caso 

isolado, lidei com professores que se encontravam em formação em exercício, portanto, 

professores que já ensinam matemática nos anos iniciais, ou seja, já fazem o exercício prático-

docente do saber matemático, saber este constituído em sua formação escolar, a partir de 
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estudos baseados em livros didáticos disponibilizados a esses professores, enfim, um 

aprendizado autônomo. Curi e Pires (2008, p. 32) apontam que para professores já atuantes no 

ensino de matemática, que se encontram em formação continuada,  “há maior possibilidade de 

estabelecimento de relação entre o conhecimento do conteúdo matemático e as atividades em 

que esse conhecimento é usado na educação básica”. Este estado de formação em exercício na 

formação continuada é o mesmo dos projetos de formação inicial sobre os quais desenvolvi 

esta pesquisa. As autoras apontam ainda, que professores participantes da formação 

continuada apresentam melhores possibilidades de aproximação de conhecimentos 

matemáticos, didáticos e curriculares, pois estes possibilitam reflexões, relações entre teoria, 

prática, pesquisa e o tratamento articulado das diferentes vertentes do conhecimento do 

professor. 

Parece-me inevitável, ao se tratar da área de Educação, falar de formação de 

professores e não pensar em discutir currículo, duas temáticas que tem sido muito 

investigadas e debatidas, tanto no cenário nacional como internacional. No entanto, mesmo 

que grande número de pesquisas na área da educação tenham sido desenvolvidas, poucos são 

os trabalhos direcionados para a temática do currículo e da formação de professores que 

ensinam matemática nas séries iniciais (SILVA, 2008). 

Fiorentini et al (2002) mostraram que neste período, no Brasil, ainda era pequeno o 

número de investigações efetivadas por educadores matemáticos que envolvessem a formação 

inicial de professores para ensinar matemática nos anos iniciais. Na pesquisa que 

desenvolveram com base na análise de 112 teses e dissertações, apenas 10 tratavam deste 

nível de formação. 

Em pesquisa realizada na Universidade de Campinas - UNICAMP, Melo (2006) 

analisou 186 teses e dissertações em Educação Matemática, defendidas entre 1976 e 2003, 

constatando que metade destas trata da temática da Formação, mas observa uma escassez de 

pesquisas que envolvam professores que ensinam matemática nos anos iniciais. 

Vasconcellos e Bitar (2007) em pesquisa realizada sobre a formação de professores 

que ensinam matemática nos anos iniciais, concluíram que as disciplinas ligadas à 

Matemática, ministradas nos cursos de Pedagogia, precisam ser reformuladas a fim de 

assegurarem ao futuro professor, a oportunidade de “dominar” o conteúdo que ensina. 

Em consonância com o que se pretendeu nesta pesquisa, Silva (2008) buscou 

investigar em sua dissertação de mestrado, o professor formador do curso de Pedagogia que 
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atua na área de matemática, estudando a formação de seus saberes, suas condições de trabalho 

e as escolhas referentes aos conteúdos matemáticos que considera necessários para o ensino 

do futuro professor das séries iniciais. Concluiu que a partir da triangulação entre a literatura 

estudada, a biografia do sujeito da pesquisa (uma professora formadora) e as observações das 

aulas, os conteúdos matemáticos devem ser abordados com atividades que proporcionem 

investigações e questionamentos, e também que faça os alunos (cursistas) vivenciarem a 

forma que deverão trabalhar em sala de aula. Afirma ainda que a escola é um espaço de 

formação onde o professor trabalha e se forma ao mesmo tempo.   

Lima (2007), em sua tese de doutorado desenvolveu um trabalho onde procurou 

descrever, refletir e sistematizar a metodologia denominada Sequência de Fedathi para o 

ensino de Matemática no percurso da formação inicial do Pedagogo, a partir de oficina 

pedagógica e do uso da Plataforma Teleduc Multimeios. Expressa como objetivo principal 

investigar e analisar a relevância da aplicabilidade dessa metodologia na construção dos 

conceitos matemáticos básicos: número, sistema de numeração decimal, operações 

fundamentais, geometria e medidas. Em sua intervenção aplicou a Engenharia Didática 

mediada pela Sequência de Fedathi. Verificou que as discussões, orientações e sugestões 

vivenciadas no curso favoreceram aos estudantes uma análise crítica das atitudes de antigos 

professores que tiveram na sua vida escolar, revelando que o tratamento dado à matemática – 

difícil, incompreensível, inacessível, cheio de fórmulas – foi bem diferente da abordagem 

enfatizada na disciplina. O estudo proporcionou também aos alunos uma reflexão sobre como 

lidar com a matemática na escola, numa perspectiva de um ensino melhor e de qualidade. No 

entanto, aponta que o principal resultado de seu trabalho foi a reformulação da ementa e da 

metodologia utilizada no curso de Pedagogia a partir de 2007, bem como a ampliação da 

carga horária da disciplina que passou de 80 h/a para 160 horas-aula, o que ao meu olhar é 

importante, mas acredito que mais relevante tenha sido a ressignificação de conceitos e a 

interpretação que os mesmos passaram a ter da disciplina de Matemática. 

As duas últimas pesquisas se encontram no campo da formação de professores no 

curso de Pedagogia, sendo que a primeira investigou o formador e a segunda tratou de uma 

intervenção que teve como resultados concretos, mudanças no currículo do curso. Enquanto 

essas mudanças não chegam efetivamente no currículo do curso de Pedagogia, os professores 

egressos, e aqueles que se encontram em formação em exercício, para ensinar Matemática 

recorrem a suas experiências formativas escolar e de vida e que vem a compor com sua 
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formação.   

Experiência e Formação de Professores 

 A graduação na Licenciatura em si, e por si apenas, não parece ser capaz de formar um 

profissional da educação, que venha desenvolver um ensino de qualidade após seu período na 

academia. Acredito que este período tenha que levar em consideração as experiências pessoais 

e profissionais, no caso de minha pesquisa, que tem como sujeitos professores em formação 

em exercício, é essencial que seja levado em conta, e que sejam imbricadas com seus estudos 

na academia, sua experiência docente. Dewey considera que:  

Em meio a todas as incertezas, admito haver consenso geral permanente 

quanto a pressuposto fundamental, ou seja, de que há conexão orgânica entre 

educação e experiência pessoal, estando, portanto, a nova filosofia da 

educação comprometida com alguma espécie de filosofia empírica e 

experimental (1979a, p. 13).    

Estas experiências, no entanto, precisam ser discutidas e analisadas, dado que nem 

toda experiência é educativa, pois estas não se equivalem conceitualmente. Para Dewey, “é 

deseducativa toda experiência que produza o efeito de parar ou distorcer, o crescimento para 

novas experiências posteriores” (1979a, p. 14).  

Nesta pesquisa, vislumbrei, entre outras, trabalhar com a ideia de que, “toda 

experiência vive e se prolonga em experiências que se sucedem” (Idem, p. 16), considerando 

que experiências teórico-práticas possam ser desenvolvidas na formação inicial de professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em exercício. 

 Para Dewey, a natureza da experiência se encerra em si pela combinação de um 

elemento ativo e outro passivo: 

Em seu aspecto ativo, a experiência é tentativa [...]. No aspecto passivo, ela é 

sofrimento, passar por alguma coisa. Quando experimentamos alguma coisa, 

agimos sobre ela, fazemos alguma coisa com ela; em seguida sofremos ou 

sentimos as consequências. Fazemos alguma coisa ao objeto da experiência, 

e em seguida ele nos faz em troca alguma coisa: essa é a combinação 

específica de que falamos (1979b, p. 152). 

   Esta ideia de experiência em Dewey, me faz lembrar o pensamento físico newtoniano, 

da ação e reação, ou ainda a ideia, de causa e efeito. Observe que em ambos os casos a 

conjunção e indica que uma não faz sentido sem a outra, pensando em princípios lógicos, que 

também são caros aos estudos linguísticos. Esta dualidade e seu aspecto previsível de 

atividades, não são o foco desta pesquisa, mas sim, como elas podem ampliar a esfera de 
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saberes. Neste sentido, Dewey, acrescenta ainda que “a simples atividade não constitui 

experiência” (idem). A ideia de experiência para este estudioso estará quase sempre voltada 

para se pensar em sua relação reflexiva na educação, no processo de vivência escolar. 

 As experiências, sejam elas educativas ou não-educativas, significativas ou não-

significativas, positivas ou negativas, que nos fazem ser o que somos, são imprevisíveis em si, 

em seu “continuum experiencial” (DEWEY, 1979a, p. 17). Verônica Almeida (2012, p. 77) ao 

analisar esta ideia conceitual de Dewey conclui ser esta “basilar para a compreensão da 

experiência como uma dinâmica que ressurge a cada momento na vida do sujeito, nunca 

desperdiçando as aprendências anteriores e sim as atualizando nas possibilidades da 

composição de novas aprendizagens”. Sou de acordo com este pensar, pois que é nas 

composições das experiências vividas para constituição do saber matemático com as 

experiências do processo de formação docente, seja ela em exercício ou não, que o professor 

poderá em ato consciente, conformar seu saber para ensinar matemática.   

 Larrosa, ao refletir com base em Nietzsche, sobre a fórmula para se chegar a ser o que 

se é, menciona que a experiência: 

É o que nos passa e o modo como nos colocamos em jogo, nós mesmos, no 

que se passa conosco. A experiência é um passo, uma passagem. Contém o 

'ex' do exterior, do exílio, do estranho, do êxtase. Contém também o 'per' de 

percurso, do 'passar através', da viagem, de uma viagem na qual o sujeito da 

experiência se prova e ensaia a si mesmo. E não sem risco: no experiri, está 

o periri, o periculum,  o perigo. Por isso a trama do relato da formação é 

uma aventura que não está normatizada por nenhum objetivo 

predeterminado, por nenhuma meta (2009, p. 57). 

 No que concerne aos projetos Irecê e Tapiramutá sua concepção de formação se passa 

por conceber que “os professores-cursistas formam-se, ou seja, tornam-se eles mesmos. Não 

se transformam em outros, em sujeitos ideais. O tornar-se o que se é, é um processo (ato) 

imanentemente revolucionário, pois se trata de uma volta ao futuro” (SALES, CARVALHO e 

SÁ, 2007, p. 3). Não se está querendo aqui formar um professor ideal, mas um professor que 

esteja consciente de seu processo formativo e das contribuições de sua autoformação, de sua 

compreensão dos atos curriculares e das intercríticas nos vários cenários de aprendizagens de 

integração coletiva “voltada radicalmente para a solidariedade interna e as funções sociais que 

dela se esperam, numa dialógica constitutiva e politicamente compromissada entre 

universidade e sociedade civil” (MACEDO, 2005, p. 132) sem o interesse de se buscar uma 

verdade última e única, uma contraposição aos princípios iluministas. 



139 

 

 

 

Sobre a formação de professores que ensinam matemática 

 Estudos sobre a formação de professores que ensinam matemática tem sido o foco em 

vários encontros da grande área da Educação Matemática. Entre eles está o Seminário 

Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), que em suas cinco edições,  

reuniu pesquisadores que atuam com investigações sobre a formação de professores que 

ensinam matemática nos diferentes níveis de ensino. Outro evento que vem despontando nesta 

discussão, é o Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM, que já conta com dez 

edições, e tem o apoio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Tem-se ainda o 

Encontro Brasileiro de Pesquisas em Educação Matemática – EBRAPEM, realizado para 

congregar as pesquisas de estudantes de pós-graduação voltadas para o campo da Educação 

Matemática. Estes são considerados espaços legítimos para a discussão e divulgação de 

pesquisas desenvolvidas no âmbito da formação docente. Nestes encontros, podem-se 

perceber diversos estudos recentes que tematizam a formação do professor de matemática no 

Brasil, que convergem para a necessidade de se estudar os saberes mobilizados por 

professores em suas práticas pedagógicas, que buscam uma autonomia no fazer docente e a 

garantia de sua identidade profissional.  

 Para Ubiratan D’Ambrósio um dos grandes desafios para a formação de professores 

que ensinam matemática é fazer uma matemática integrada ao pensamento e ao mundo 

moderno. Para o autor, “a formação de professores deve focalizar 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” (2006, p. 49). 

 A formação do professor de matemática, (como não poderia deixar de ser), vem 

passando por revisões curriculares em que se alargam os referenciais de análise sobre os 

processos formativos, o que vem contribuindo para a consciência de sua complexidade. As 

publicações realizadas pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM); da 

Associação de Professores de Matemática (APM) de Portugal; do National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) dos EUA, entre outras, são portadoras de propostas que se 

sustentam em pesquisas que partilham das mesmas preocupações daqueles que têm tratado da 

formação de professores em geral. No Brasil, o ENEM, bem como os encontros estaduais, 

têm, através de seus grupos de trabalho (GT), se constituído em fóruns para a discussão e 

aprofundamento sobre o entendimento da formação do professor. 
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 Para Fiorentini (2005, p. 38), “a participação em projetos de formação continuada e a 

melhoria das condições profissionais e institucionais podem contribuir para a produção e 

(re)elaboração os saberes necessários a mudança curricular”. Sou de acordo com Fiorentini 

que em seu trabalho defende um processo de formação que valorize o saber dos professores, 

que provoque reflexões sistemáticas sobre o ensino e a aprendizagem de matemática, que 

habilite o docente a ser pesquisador de sua própria prática e a investir em produções coletivas 

de conhecimento. 

Faz-se importante citar aqui outras pesquisas que compõem o quadro de pesquisas 

coletivas do grupo FEP que tem como locus provocativo de pesquisa os projetos Irecê e 

Tapiramutá nas variadas temáticas implicadas à formação de professores, ao currículo e às 

experiências de vida. Trabalhos de pesquisa como os de Marcea Andrade Sales (2009) em sua 

tese “Arquitetura do desejo de aprender: a autoria docente em debate”, a experiência 

curricular sobre a formação em exercício de professores em Irecê/BA, no curso de 

Licenciatura em Pedagogia; de Rosane Meira Vieira de Jesus (2012) em sua tese 

“Comunicação da Experiência Fílmica e experiência pedagógica da comunicação”; de 

Fabrízia Pires de Oliveira (2010) na dissertação com o tema “Memórias na formação do 

professor: um estudo do/no projeto Irecê”; e de Ana Paula Moreira Santos (2011) “A 

experiência na formação, a formação na experiência e a ampliação da esfera de presença”, 

entre outros em andamento, demonstram a relevância dos projetos Irecê e Tapiramutá com sua 

proposta curricular diferenciada, que embora não estejam relacionados diretamente à 

Educação Matemática, suas temáticas perpassam certamente aos interesses de pesquisadores e 

professores da área da Educação Matemática que buscam novos olhares sob a formação de 

professores que ensinam matemática, caso desta pesquisa.  

Esta pesquisa de Tese vem a ser mais uma contribuição na discussão e elevação do 

debate sobre a formação de professores que ensinam matemática no que concerne ao currículo 

formante e aos saberes que os professores constituem e/ou reconstituem para ensinar 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Apresentado alguns aspectos sobre a Matemática e seu percurso constitutivo no curso 

de Pedagogia me volto agora para narrar, discutir e analisar os saberes constituídos e 

reconstituídos pelos professores cursistas para ensinar matemática, a partir das atividades 

curriculares especificamente construídas para os Ciclos do currículo dos projetos Irecê e 

Tapiramutá.   



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    A                         C'                                             D'                               B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Entrelaçado Dialógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                C            E                    F         D 

                                                  

 

 
                                                                                                            
                                                                                                          Produzido por Narciso Soares 

 

 

A parte está no todo da mesma forma como o todo está na parte 



142 

 

 

A CONSTITUIÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE SABERES PARA 

ENSINAR MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO DE 

PROFESSORES NOS PROJETOS IRECÊ E TAPIRAMUTÁ 

 

 Dizer que professores que ensinam nas séries iniciais são também professores de 

matemática pode até soar estranho aos professores de matemática que tiveram formação em 

curso de Licenciatura em Matemática, isso porque estes tem em seu currículo uma carga-

horária de estudos em Matemática muito superior aos professores que se formam pelo curso 

de Magistério e/ou pelo curso de Pedagogia, e esta extensa carga-horária viria a favorecer o 

conhecimento teórico específico àqueles formados em Matemática em detrimento da 

formação recebida pelos Professores dos anos iniciais. Mas o fato é que os professores dos 

anos iniciais, são professores de Matemática, porque ensinam matemática, assim como são 

também professores de Língua Portuguesa, Ciências, Estudos Sociais, Língua estrangeira e 

Educação Física, pois que são professores multidisciplinares, professores de uma formação 

generalista,  professores polivalentes, embora já haja experiências de mais de um professor 

nas salas de aula dividindo-se as tarefas disciplinares, somando-se aí o professor de Educação 

Física, que principalmente nas escolas particulares assume exclusivamente esta função 

docente.  

 A formação em magistério ou Pedagogia se dá de forma a considerar que o professor 

formado por estes cursos dê conta de ministrar os assuntos das diversas áreas de 

conhecimento pertinentes aos anos iniciais do ensino fundamental, entre os quais, ter 

conhecimento para ensinar matemática. Seria uma invasão ao espaço do Licenciado em 

Matemática, ou seria uma busca pela legitimação de um espaço real, de um espaço 

historicamente construído. Considero que estes professores possuem de fato esse espaço e são 

professores de Matemática, porque ensinam matemática, embora membros da própria 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática não considerem que sua formação lhes permita 

o direito de serem assim também denominados, isto devido ao fato de que sua formação, em 

geral, não parece considerar a (re)constituição de saberes para ensinar matemática, uma ação 

que deva transversalizar o currículo de formação em Pedagogia
14

 deste professor, ao menos 

isto é o que deixa transparecer os diversos currículos do curso. Parece então que nos 

encontramos diante de um impasse existencial docente, “ser ou não ser Professor de 

                                                 
14

 A partir daqui vou me referir apenas ao curso de Pedagogia como aquele que forma o professor para ensinar 

nos anos iniciais, retomando ao curso de Magistério somente quando for pertinente.   
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Matemática!”. 

 Marques (2004) com relação ao fato de professoras dos anos iniciais assumirem que se 

consideram professoras de Matemática, compreende que para se tornarem Educadoras 

Matemáticas se passa pelas mediações que elas estabelecem na busca de soluções para os 

desafios de sua condição e prática docente. Então ao que parece, essas professoras estão em 

permanente e necessária busca de saberes para atuarem como professoras de Matemática.  

 Há, portanto, muito a se revelar na história de vida das professoras que ensinam 

Matemática, tanto de seu percurso na formação acadêmica, como em outros percursos 

formativos. O impasse mencionado me leva a fazer o seguinte questionamento, como ensinar 

o que não se aprendeu? Ao mesmo tempo em que me questiono, será mesmo que não se 

aprendeu?  

Vou dar um exemplo para tentar esclarecer sobre o que estou interrogando. Quando 

vou ministrar cursos para professores dos anos iniciais, a depender de qual seja o curso, 

costumo perguntar se eles lembram de algum dos postulados da geometria Euclidiana, e tenho 

primeiramente como resposta uma pergunta, o que é um postulado? Respondo dizendo que se 

trata de uma proposição que pede para ser aceita da forma como ela é dada. Em seguida vem 

o silêncio, eles acreditam mesmo não terem estudado, ou nunca terem aprendido sobre, então 

menciono, a exemplo, o seguinte postulado: por dois pontos passam uma e somente uma 

única reta, e não o faço somente no texto oral, mas também o apresento geometricamente, 

então vêm os comentários: - Ah! Esse aí eu sabia, só não lembrava! Veja que o que temos aqui 

se trata de uma memória que precisa ser despertada, a aprendizagem ocorreu, mas se deixou 

adormecer, talvez porque nunca se precisou dela até então.  

 Se mergulharmos a fundo no porão da memória iremos encontrar lá muitos saberes 

matemáticos guardados esperando serem despertados, estão lá, a aritmética, a álgebra e a 

geometria com suas operações (adição, multiplicação, subtração, divisão, potência e radicais), 

propriedades estruturais (associativa, comutativa, cancelamento, distributiva, elemento 

neutro), sinais de associação (parênteses, colchetes, chaves), sinais operativos (de adição, de 

subtração, de multiplicação, de divisão, de radiciação), de relação (de igualdade, de 

desigualdade), das formas (quadrado, retângulo, triângulo, círculo, trapézio, losango) isto para 

mencionar apenas (ou parte do que é) o que é pertinente ao ensino de matemática nas séries 

iniciais, que são insistentemente ensinados separadamente, e este é um problema que pode ser 

resolvido na formação. Aliás, antes de se pensar em mudar a forma de se ensinar matemática 
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nas escolas, é preciso se pensar na formação por que passam os professores que ensinam 

matemática, de como é possível que eles reconstruam seus saberes considerando que o 

constituíram numa forma de pensar o saber considerando-o fragmentado, reducionista, 

sequenciada e linearmente constituída. 

 Então me lanço em analisar e compreender como o professor dos anos iniciais do 

ensino fundamental constitui e reconstitui seus saberes docentes para ensinar matemática 

levando-se em conta as possibilidades formativas proporcionadas pelo curso de Licenciatura 

em Pedagogia / Ensino Fundamental Séries Iniciais da Faculdade de Educação / Universidade 

Federal da Bahia, nos municípios de Irecê e Tapiramutá.  

 Para tanto vou ousar pensar esse professor multidisciplinar, que ensina matemática, 

como um professor que tem uma formação complexa, com base no pensamento complexo, 

que se permita preencher os buracos dos sete saberes tratados por Morin, saberes que se tecem 

no processo de sua formação em poiésis de primeiridade e de segundidade. Vamos as 

atividades!  

Oficina: Alfabetização Matemática I 

 

Estava curiosa para saber como seria a aula de Alfabetização Matemática 

conduzida pelo professor Narciso das Neves Soares. Escrevi-me nesta 

atividade para ver o que a matemática nos remete além de muitos cálculos. E 

para minha surpresa ela transmite muito mais do que eu imaginava, como 

por exemplo, analisar e compreender as características dos cenários 

educacionais, especialmente em educação matemática, que incluem atores 

informatizados que tem sido uma necessidade para quem trabalha com 

educação matemática.  Percebi então que a matemática se desenvolveu para 

facilitar a comunicação do conhecimento matemático entre as pessoas. Após 

alguns conceitos sobre a importância da matemática em nossas vidas o 

professor Narciso nos proporcionou uma atividade com figuras geométricas, 

nos orientando na construção das figuras geométricas, a aula foi muito 

divertida onde todos os cursista participaram ativamente. (MARIA LUZIA, 

DC2-T, 2009) 

 

 O registro de Maria Luzia me parece refletir bem o que foi esta atividade. Com um 

olhar de curiosidade sobre o que viria pela frente, ela faz uma análise aprazível e crítica sobre 

o conhecimento matemático e da importância deste em sua vida e na prática docente. Esta 

atividade foi desenvolvida, em 2009, no segundo ciclo de curso no Projeto Tapiramutá. 

Formaram-se duas turmas, uma vespertina com 10 professores-cursistas, e outra noturna com 

32 matriculados, de um total de 65 cursistas. Observo aqui outra faceta do curso, a 
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possibilidade de formação de turmas de acordo com o número de pessoas matriculadas por 

turno.  

 Para esta oficina, inserida no eixo-temático 4, educação e práticas docentes, com 

carga-horária de 34 horas, a ementa proposta procurou dar conta dos saberes que acredito 

serem satisfatórios para o trabalho docente com o currículo escolar. Com base nos  PCN, nos 

livros didáticos e em algumas propostas curriculares encontradas na internet, formulamos a 

seguinte ementa: “Sistema de numeração, Números Naturais, Espaço e Forma: construindo 

conceitos geométricos, Frações, Grandezas e Medidas, Tratamento da Informação: noções de 

estatísticas, Resolução de Problemas, tendências de ensino de matemática, construção de 

material didático para ensino de matemática”. 

 Mas como dar conta de toda esta teoria matemática? Com esta dúvida, fica claro que  

não seria possível em uma única atividade contemplar todos estes assuntos. Então esta 

atividade foi trabalhada pensando-se em uma possível continuidade, que iria depender do 

andamento desta. 

 Diante de tanto material teórico a ser trabalhado, como apresentá-lo em tempo tão 

limitado, já que o curso ficou marcado para acontecer nos dias, 31/08 e 01/09 e depois 05 e 

06/10. Havendo ainda o “entre o tempo”, tempo não presencial, que ocorreu no ambiente de 

aprendizagem Moodle/UFBA, de 02/09 a 04/10, tempo previsto apenas para efeito avaliativo, 

a plataforma ficaria aberta para continuidade da discussão proposta. Sendo assim, a oficina 

desenvolveu-se em três momentos, e seria preciso trabalhar com uma metodologia que 

coubesse neste formato de curso, presencial e não presencial. O uso da Internet seria 

importante, para o “entre o tempo”.  

 

Primeiro momento:  

 O primeiro momento se iniciou com a já tradicional apresentação, e aqui pude 

observar que além de professores dos anos iniciais, havia professores da Educação de Jovens 

e Adultos, que trabalham no projeto Todos Pela Alfabetização – TOPA, e ainda professores de 

classe multisseriada, este a meu ver, um dos grandes desafios da docência na educação básica 

dos anos iniciais. 

 Feitas as apresentações, fiz a seguinte pergunta aos cursistas, “quem gosta de 

matemática?” e não foi surpresa que a maioria tenha respondido não gostar. Estava lançado o 

desafio da oficina: mostrar que a matemática pode ser aprendida de forma simples, 
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descontraída, de forma a quebrar o mito, de que matemática é para poucos, aliás, quem 

inventou esta ideia? 

 Iniciei o curso falando de linguagem e linguagem matemática, apresentando também 

um slide que havia preparado para uma mesa redonda que participei no Projeto Irecê. A 

finalidade foi mostrar que a matemática está presente no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas. 

Então, como pode algo que está presente no falar, nas ações do dia-a-dia, se tornar tão difícil 

de ensinar no ambiente escolar? Penso que talvez o professor não esteja utilizando a 

linguagem mais adequada para tratar do ensino e aprendizagem da Matemática. Seria este um 

problema de formação, estaria o professor utilizando adequadamente o livro didático, 

utilizando-se dos recursos didáticos mais apropriados às situações didáticas? Questão 

trabalhada como “pano de fundo” da oficina. 

 Em seguida passei a apresentar uma série de recursos didáticos que os professores 

podem utilizar em sala de aula, de modo a facilitar a compreensão dos alunos na 

aprendizagem de matemática, tais como:  

- o uso de histórias que envolvem situações matemáticas (extraídas dos livros de 

Malba Tahan: O Homem que Calculava e Matemática Divertida e Delirante); 

- História dos sinais de operação, a fim de respondermos alguns porquês da 

matemática; 

- Operações aritméticas por meio de situações curiosas e lúdicas; 

- A importância de construções, desconstruções e reconstruções de conceitos 

matemáticos; 

- O uso de software matemático para ensinar e aprender geometria; 

- A ideia de número e numeral e propriedades da aritmética e sua importância para 

estudos futuros em álgebra; 

- O uso do TANGRAN para trabalho com geometria; 

- Construções de ORIGAMI para o trabalho de medida e forma. 

 Esta foi uma tarefa complexa e prazerosa. Conseguir desenvolver tantas atividades em 

tão pouco tempo e fazer com que os professores-cursistas percebessem que na verdade eles já 

sabiam quase tudo o que desenvolvi. Bastou para isto, recordarem de experiências de 

aprendizagem matemática, guardadas em suas memórias. Em minha observação junto aos 

professores com relação à alegada falta de afinidades pelo saber matemático, percebo que 

apenas criaram um bloqueio, que não permitia que pensassem na matemática como algo que 
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poderia dar prazer em aprender e quem sabe agora em ensinar. Vejamos a seguir, alguns 

depoimentos de alunos, após este primeiro momento, coletados na Internet, pelo GFV, através 

da lista de mensagens do grupo de cursistas de Tapiramutá: 

  

A aula está sendo maravilhosa e cheia de novidades, pena que o tempo é 

curto para tantas informações. (MARIA DA PAZ, GFV-T, 2009) 

 

Realmente, o tempo foi mesmo curto no que se refere à aula com o professor 

Narciso, pois foi um aprendizado sensacional, afinal não é todo dia que 

temos a oportunidade de conhecer novas formas de ensinar matemática aos 

nossos alunos usando uma metodologia lúdica e interessante. A aula foi 

mesmo um show. (ELENILZA PACIÊNCIA, GFV-T, 2009) 

 

Olá galera quem não participou dessa aula, perdeu  a melhor coisa que 

poderia acontecer  nesse ciclo. O professor  Narciso mostrou a nós como 

podemos trabalhar de maneira lúdica, dinâmica e prazerosa dentro da sala de 

aula com nossos alunos. (GEORGIANA PASSOS, GFV-T, 2009) 

 

 Os cursistas são conscientes do pouco tempo para se desenvolver a atividade, 

reconhecem a importância de se estudar, discutir e refletir sobre a Educação Matemática e sua 

aplicabilidade em sala de aula. Seus depoimentos dignificam o trabalho desenvolvido, e 

trazem a sensação de se estar cumprindo o papel do formador e educador. No entanto, fica a 

impressão de que os problemas com o ensino-aprendizagem de matemática foram todos 

resolvidos, porém, há outras situações que contornam a questão e que são motivos de 

preocupação, como por exemplo, de que modo os professores estão desenvolvendo suas 

atividades em sala de aula? Será uma reprodução de livros didáticos? Que relações fazem 

entre o lúdico e o rigor teórico matemático? Como compreendem a relação dos saberes 

construídos na rede das atividades curriculares do curso com o ensino de matemática nos anos 

iniciais? 

 A impressão que fica da colocação dos professores cursistas é de que a aula 

proporcionada por eles se concentrava em um campo muito estático e com pouco dinamismo 

didático-pedagógico. Teoria no quadro, alunos anotam em seu caderno, realizam exercício 

previamente preparados, ou como consta no livro do professor, tarefa de casa e correção das 

tarefas. E com base neste roteiro, que pode possibilitar aprendizagem, as aulas seguiam. Sim! 

Este roteiro pode sim proporcionar aprendizagem. Eu e muita, muita gente aprendeu com ele. 

Aprendíamos por que era nossa obrigação, seria matéria para a prova (bendita prova!). Então 

quem sabe o que acontecia é que decorávamos, sim, decorávamos a tabuada, os algoritmos 

para realizar as operações de adição (parcela mais (+) parcela igual (=) a soma ou total), 
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subtração (minuendo menos (–) subtraendo igual (=) resto ou diferença). E de tanto resolver 

exercícios parecidos, repetidos, trocavam-se apenas os dados, o comando era o mesmo, que 

acabávamos fixando os algoritmos, ou melhor, aquelas questões, pois quando apareciam os 

problemas, o “aprendido” se esvaziava. Não havíamos desenvolvido a capacidade de 

raciocinar logicamente, de criar estratégias, de buscar soluções, que fossem as mais 

diferentes, nossos erros não eram levados em consideração na aprendizagem, recebíamos 

apenas o X que cruzava as diagonais da folha do caderno, o signo para ERRADO, então 

recomeçávamos do nada, e nas tentativas acabávamos acertando.  Este fato retrata um dos sete 

buracos nomeados por Morin (2000) que se refere ao erro e a ilusão ao dizer que “o maior 

erro seria subestimar o problema do erro”. E ao subestimar tal situação, deixava-se de se 

ensinar um dos principais suportes conceituais da matemática, a relação, pois a matemática é 

uma ciência da relação, é assim que ela se cria, se produz, e se concretiza em sua 

complexidade. Detalhes que os professores cursistas foram percebendo ao longo deste 

primeiro momento, refletindo significativamente em sua prática, ou mesmo, confirmando suas 

boas ações pedagógicas, mesmo que intuitivas, como podemos observar nos registros a 

seguir: 

   

Tirar os conteúdos matemáticos da abstração levando-os sempre que 

possível para o concreto facilita a aquisição do conhecimento com a 

participação ativa das crianças no manuseio dos objetos em questão. Percebo 

também grande proveito quando proponho trabalhos com textos como: 

bulas, gráficos, tabelas de preços e receitas, criando situações nas quais o 

aluno é levado a interpretar e analisar esses textos para encontrar a solução 

para as diversas questões apresentadas. (GENICÉLIA, DC2-T, 2009) 

 

Na atividade de Alfabetização Matemática o professor Narciso explicou 

como fazer uso da matemática em nosso cotidiano usando diferentes 

atividades. Devemos propor aos alunos estudos diferentes com atividades 

lúdicas que venham ajudar a desenvolverem o interesse e o gosto por essa 

matéria que é tão importante para nós, principalmente nas séries iniciais. 

Não devemos usar apenas como uma proposta isolada, mas sim, com ações 

que incluam outras atividades. (ISABEL, DC2-T, 2009) 

 

Nesse segundo ciclo, também foi oferecido oficinas de matemática. Houve 

um grande número de inscritos, pois geralmente nas formações que ocorrem 

em nosso município, há uma maior preocupação em inovar métodos, com o 

ensino da Língua Portuguesa. É sabido que as várias perspectivas, hoje 

colocadas para o ensino da matemática, vão além de armar e resolver contas, 

e sim possibilitar o desenvolvimento criativo e reflexivo do aluno. Assim, 

como a escrita, a matemática, também é uma disciplina complexa, carece de 
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métodos que a facilitem, estimulando assim, o raciocínio lógico para tornar a 

matéria menos complicada. Então, sentíamos realmente a necessidade de 

conhecer práticas novas, com visão de que é possível sim, usar o lúdico para 

auxiliar e complementar o uso do livro e do quadro negro. (IZANETE, 

DC2-T, 2009) 

 

 O termo cotidiano fica bem evidente nos registros das professoras cursistas, e aqui se 

refere ao que se vive no dia a dia, ao que está aí, ao cenário do vivido onde os papéis reais são 

representados. São nestes cenários, que o homem se torna o ser que se é, e a partir dele que 

deve ser provida sua aprendizagem. Um cenário de cores, de movimento, de singularidades, 

caleidoscópico, de permanente produção de ações do viver, e dele devem ser extraídos e 

construídos os problemas abastecedores do saber matemático pelos acontecimentos de sua 

história.  

  A compreensão de si está em procurar entender o seu espaço vivido, a sua relação com 

o outro, com as coisas, com os tempos e lugares mutantes, na explosão de situações que 

sugerem o saber matemático. O lúdico se mostra uma via favorável para a construção do saber 

matemático, estratégia que agrada aos professores, que deixam muito claro em seus registros 

o pouco uso deste recurso, melhor dizendo desta tendência de ensino, que tem merecido 

cuidados e atenção pelos pesquisadores em Educaçãos Matemática, principalmente, com 

respeito ao cuidado com o uso dos recursos lúdicos, que requer uma preparação segura do 

professor, pois que se trata de uma ação didática imprevisível, em meio caótico. O professor 

deve estar preparado para o inesperado, deve estar seguro de que a atividade em seu 

movimento caótico, provoque aprendizado prazeroso, sem a pressão avaliativa, deixando que 

os alunos exponham seus saberes construídos na atividade de modo espontâneo. Os PCN 

(BRASIL, 1997, p. 46) orientam em relação à inserção de jogos no ensino de Matemática que 

estes “constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes 

sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade e busca na elaboração de 

estratégias de resolução de problemas e busca de soluções”.  

 A rede de saberes fica evidenciada no registro de Isabel, quando menciona que os 

recursos não devem ser usados de forma isolada, mas em ações que envolvam outras 

atividades, o que vai ao encontro do pensamento complexo, na ideia de que os saberes não 

devem ser concebidos separadamente, e o lúdico por intermédio de jogos educativos pode ser 

este meio ligante. Acredito que atividades lúdicas possibilitam esta interação, este ligamento 

entre as diferentes atividades curriculares, precisando, é claro, de um esforço colaborativo dos 
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demais professores e que não incorram na falsa ilusão de que sua disciplina independe de 

outros saberes, que ela por si só basta. O ser humano é complexo e traz consigo caracteres 

antagonistas. O homem que é faber que se utiliza da técnica para desenvolver determinado 

trabalho é também ludens, o homem do jogo, do lúdico, e deve realizar o trabalho de forma 

prazerosa na necessidade de se construir novos conhecimentos a partir de estratégias simples e 

inspiradas nos acontecimentos do cotidiano. Para além desta relação antagônica Morin (2000, 

p. 59) cita que: 

 

Há relação manifesta ou subterrânea entre o psiquismo, a afetividade, a 

magia, o mito, a religião. Existe ao mesmo tempo unidade e dualidade entre 

Homo faber, Homo ludens, Homo sapiens e Homo demens. E, no ser 

humano, o desenvolvimento do conhecimento racional-empírico-técnico 

jamais anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético. (grifos 

do autor) 

 

 Assim, situações que parecem se relacionar com a escola que chamamos de tradicional 

e que para se tornar uma escola dos dias atuais, contemporânea, não pode se furtar de elaborar 

suas atividades curriculares sem se pensar no ludens como elemento que traz unidade, que 

liga e que pode tornar possível a complexidade do saber disciplinar. 

 

Segundo momento: 

 O segundo momento configurou-se como o momento “entre o tempo”. Este foi o 

momento que considero o ponto alto da atividade, pois coube aos professores-cursistas 

desenvolver uma atividade em sala de aula, de forma a proporcionar uma aula de matemática 

diferenciada, com elementos motivadores. Como eram muitos cursistas, foi proposto que esta 

atividade fosse realizada em dupla. Além do que fora apresentado em sala de aula, deixou-se à 

disposição na lista de e-mails, umas séries de materiais em arquivos para serem consultados, 

não obrigatórios. Todos ficaram livres para utilizarem qualquer outro material que estivesse à 

disposição para auxiliar no trabalho. 

 Este não foi um trabalho solitário. Acertamos que nos comunicaríamos pela Internet, 

por meio da lista de e-mails do grupo Tapiramutá, a fim de auxiliar, ou tirar dúvidas quanto às 

atividades a serem desenvolvidas. Não tivemos problemas com este meio de comunicação, 

pois o ambiente virtual já era familiar aos cursistas, considerando as inúmeras atividades 

curriculares voltadas ao uso desta ferramenta. Algumas duplas fizeram contatos, outras não. 

 Todas as duplas deveriam fazer um relato das experiências didáticas realizadas em sala 
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de aula, e apresentá-las no terceiro momento. Foi proposto para auxiliar no relato, que 

fizessem um diário de bordo. Vejamos alguns registros sobre a atividade construída pelos 

professores cursistas: 

 

No Curso de Alfabetização matemática, o professor Narciso propôs a 

construção de uma aula na qual fosse trabalhado um conteúdo matemático. 

Desenvolvi uma sequência didática que teve como título Os Sólidos 

Geométricos. No decorrer dos trabalhos relacionamos os sólidos e as formas 

geométricas ao nosso cotidiano, utilizando diversos materiais encontrados 

nos ambientes diários dos alunos.  

 

Recorrendo à História da Matemática, os alunos perceberam as necessidades 

e as preocupações que foram surgindo em diferentes épocas e diferentes 

povos, bem como a genialidade dos mesmos em edificar obras que retratam 

formas geométricas a exemplo das Grandes Pirâmides, levando em conta a 

tecnologia do momento. (GENICÉLIA, DC2-T, 2009) 

 

Sobre a orientação do professor Narciso, fomos sugeridos a produzir uma 

aula em que usássemos algum tipo de recurso. Foi uma aula em dupla, em 

que eu e minha colega Maria da Paz, aplicamos na sala de aula, em que a 

própria ensina na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição. Usamos a 

dinâmica jogando com o caracol, para auxiliar os alunos na multiplicação, a 

aula tornou-se envolvente tanto para nós, quanto para os alunos, que 

aprenderam divertindo-se. Fizemos um caracol gigante, com o papel metro e 

confeccionamos dois dados. A “disputa” foi entre meninos e meninas. 

Elaboramos problemas, no qual os mesmos teriam que fazer a conta e 

responder. O que errasse, dava a vez ao próximo, se não errasse, mesmo 

assim, dava a vez ao colega, para que todos pudessem participar do jogo. Já 

que o objetivo era facilitar a aprendizagem da matemática e envolvê-los no 

jogo. A atividade funcionou, pois todos participaram usando suas 

criatividades, e foi realizada de forma satisfatória, pois todos buscaram 

formas para resolver os problemas. Durante o processo da atividade, teve um 

aluno que nos surpreendeu na sua forma de resolver a questão, na qual ele 

usou x, bolinha, tracinho, mas, como não conseguia chegar ao resultado, 

resolveu fazer triângulos e no topo de cada um, colocou o número 

correspondente, e encontrou o resultado. Este aluno, segundo a professora, 

sentia dificuldade no assunto de multiplicação. A aula tornou-se bastante 

proveitosa, divertida e superou nossas expectativas. Vimos que é valido 

abdicarmos de velhos paradigmas como única forma de aprendizado e 

darmos espaço para o aluno ousar e sentir-se capaz. (IZANETE, DC2-T, 

2009) 

 

Com a finalidade de produzir uma aula onde os alunos pudessem assumir o 

papel de construtores do conhecimento, propomos a eles a construção das 

formas e figuras geométricas utilizando o próprio raciocínio para 

desenvolver as atividades propostas. Desenvolvemos estas atividades com 

alunos do 3º ano (2ª série) ensino fundamental na Escola Municipal 

Professora Mª José Teles. Onde procuramos valorizar as habilidades e 

capacidades individuais de cada aluno acerca do conteúdo que estávamos 
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ministrando. 

 

A aula foi maravilhosa, ficamos surpresa com a participação dos alunos, pois 

é raro ver a participação ativa de todos eles nas atividades, foi contagiante 

ver a animação e o desempenho deles no desenvolvimento das atividades. A 

cada figura que eles montavam era como se fosse um prêmio que eles 

estavam conquistando, pois eles mesmos não acreditavam que tinham 

capacidade para desenvolver a habilidade de construir e formar as figuras 

geométricas, onde alguns alunos no início não queriam participar com 

insegurança, mas ao ver os outros com animação e entusiasmo foram 

contagiados e resolveram compartilhar com a mesma animação. 

 

Pedimos para que os alunos fizessem um relato da aula, neste relato alguns 

colocaram que: A aula tinha sido boa e diferente e que gostaria que tivesse 

outra aula igual aquela; Que foi legal formar outros desenhos a partir de uma 

forma geométrica; Gostaram do texto e que na próxima aula levassem para 

eles outras histórias da forma geométrica para eles montarem figuras 

diferentes; Que iam tentar montar outras figuras com palitos de fósforo em 

casa por que tinha sido legal. 

 

Percebemos então que a aula foi um sucesso, pois o objetivo foi atingido. O 

aluno tem mais facilidade em aprender o conteúdo quando ele pode 

descobrir conceitos a parti de suas próprias construções. Tentamos usar uma 

abordagem construtivista, que focalizasse na aprendizagem por descoberta, 

avaliando o desenvolvimento de cada aluno como parte do processo de 

aprendizagem, incentivando-os a participar ativamente da aula. (MARIA 

LUZIA, DC2-T, 2009) 

 

 Percebe-se o esforço das professoras cursistas para colocar em prática o que 

discutimos na atividade curricular, explorando além de elementos do cotidiano do aluno na 

relação com conceitos matemáticos, estudos sobre a história da matemática, caso de 

Genicélia, tendência de ensino que seria explorada ainda no terceiro momento da oficina. O 

exemplo do aluno apresentado por Izanete, que tentou por diversas formas resolver o 

problema proposto sem conseguir chegar ao resultado correto, mostra como as professoras 

estavam abertas a outras possibilidades de resolução que não a esperada por elas. Isto se 

configurava em uma oportunidade para se avaliar as dificuldades do aluno, a partir de seus 

erros em meio às tentativas, que merecia uma atenção diferenciada em sua aprendizagem ao 

mesmo tempo em que se mostrava criativo nos argumentos utilizados para sua resolução. 

Neste ato reflexivo, o professor se configura como um professor pesquisador, que pesquisa 

sua própria prática, buscando a melhoria de seu trabalho docente, de sua prática pedagógica, 

com ressonância na aprendizagem do aluno. Esse papel de professor pesquisador é registrado 

com detalhes por Maria Luzia quando analisa reflexivamente a sua atuação como professora, 

a participação do aluno na construção de seu conhecimento e utiliza outros saberes para 
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elaborar uma aula diferenciada, o que se reflete na necessidade de o professor ter um 

repertório de saberes, sem os quais não sairá da mesmice de sua prática pedagógica viciada 

nos livros didáticos, único recurso de apoio disponível para a maioria dos professores que 

ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Isabel, referindo-se ao que havíamos trabalhado em sala de aula, como recursos 

possíveis a serem utilizados na atividade faz o seguinte relato:  

 

Levei esse conhecimento para minha realidade e desenvolvi uma aula 

diferente, mostrando a eles que a matemática faz parte de nossa vida e de 

toda a sociedade. Trabalhei com loterias de números de acordo com minhas 

possibilidades, foi muito bom. Todos interagiram mostrando suas 

descobertas e dificuldades. (ISABEL, DC2-T, 2009) 

 

 Algo diferente acontece na atividade realizada pela professora cursista Rosimeire, que 

para iniciar sua atividade recorre a uma oração. Tratava-se de uma turma de analfabetos 

funcionais, jovens que se encontravam em idade avançada para a série cursada, problemática 

comum em cidades interioranas e rurais. Os alunos acabam perdendo o ano, ou desistindo da 

escola devido ao período de colheita ou mesmo por precisarem dedicar mais tempo ajudando 

os pais na roça, no preparo da terra para o plantio. Assim, trabalhar a espiritualidade, sem 

pretensões religiosas dogmáticas, como apoio para se aprender o conhecimento científico 

(saber matemático) pareceu ser uma boa estratégia para motivar os alunos a participarem da 

atividade proposta em sala de aula. Aparecem aqui ainda alguns elementos que contemplam o 

pensamento complexo, a contextualização e a compreensão, ou colocando de outro modo, o 

contextualizar para compreender.   

 

Na atividade realizada, houve horizontalidade que nos permitiu dar um novo 

olhar ao ensino dessa área. O mesmo solicitou a elaboração e aplicação de 

um plano de aula contemplando algum conteúdo de matemática. Atendendo 

a essa proposta, resolvi ministrar uma aula sobre figuras geométricas, numa 

turma do TOPA (Todos pela Alfabetização) na Escola Municipal Tia Clarice 

no dia 28 de setembro de 2009, tendo a regência da professora Gardilene 

Barbosa. Comecei fazendo uma oração mobilizando os conhecimentos 

prévios dos educandos e lendo para eles a lenda do Tangram para 

contextualizar o assunto estudado. Levei para sala de aula objetos concretos 

com formatos das figuras para enriquecer a compreensão dos mesmos. 

Apresentei ainda um cartaz contendo as formas com seus respectivos nomes 

e depois de toda explanação feita, realizei uma atividade xerocopiada para 

avaliar a aprendizagem. (ROSIMEIRE, DC2-T, 2009) 
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Terceiro momento: 

 Neste momento (presencial), iniciei apresentando um relato de experiência extraído do 

livro História de aulas de Matemática, organizado pelo Professor Dario Fiorentini, da 

Unicamp, em seguida, discutimos sobre a importância de se fazer o memorial, e para tal, 

apresentei alguns fragmentos do memorial de minha dissertação de mestrado, dado que este é 

um elemento culminante de cada ciclo par de atividades. Apresentei também um slide com as 

principais tendências de ensino de matemática discutidas no cenário nacional e internacional.  

 As aulas foram desenvolvidas em todos os cinco primeiros anos, com alunos do 

Projeto TOPA e em classes multisseriadas. Os assuntos que dominaram as apresentações 

foram a aritmética e a geometria. Aliás, penso que é na má condução do ensino e 

aprendizagem da aritmética que se dá parte dos problemas relacionados ao baixo rendimento 

dos alunos ao iniciarem o sexto ano (quinta série), provocando uma “bola de neve” na 

construção de novos saberes matemáticos pelos alunos. 

 Essa primeira atividade no formato de oficina, produziu, de certo, ações 

potencializadoras do saber matemático por parte dos professores cursistas numa alternância 

entre a poiésis de primeiridade e de secundidade, pois que estão em pleno movimento do fazer 

pedagógico associado à sua formação de professor dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Encerramos o relato desta oficina com algumas impressões dos professores cursistas 

sobre a atividade, o que fora produzido e o saber constituído. Ressalvando que os elogios 

parecem refletir a carência de uma formação continuada no campo da Educação Matemática, 

o que me leva a pensar e a interpretar esses registros como falta de políticas públicas 

direcionadas a essa formação matemática, que sejam relevantes para uma práxis docente 

diferenciada em sala de aula. 

 

A aula de Alfabetização da Matemática com o professor Narciso me 

surpreendeu por conta de não gostar da matéria fiquei espantada, uma aula 

dinâmica recheada de linguagens, que me fascinei. Onde qualquer e todo 

sistema de signos que serve de meio de comunicação, de ideias ou 

sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. 

 

E a linguagem matemática é o processo de ensino-aprendizagem que se 

desenvolveu para facilitar a comunicação do conhecimento matemático entre 

as pessoas. Entretanto, quando abusamos do uso de símbolos e não nos 

preocupamos em trabalhar, a compreensão dos mesmos, clareando o seu 

significado, consegue-se apenas o efeito contrário. (JACIANE, DC2-T, 

2009) 
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A aula do professor Narciso que aconteceu nos dias 31/08 a 01/09 sobre o 

tema: “Alfabetização da Matemática” nos possibilitou uma reflexão de como 

se trabalhar a matemática de forma dinâmica e prazerosa. Esta atividade veio 

com o intuito de promover as múltiplas linguagens na produção no 

conhecimento matemático, trazendo inovações e possibilidades, refletindo 

em nossa prática pedagógica, sobre como se deve trabalhar no coletivo. 

(ROSIMEIRE, DC2-T, 2009) 

 

O professor Narciso Soares, foi um exemplo ímpar de professor de 

matemática que já conheci. Foi uma aula bastante dinâmica, que nos atentou 

para a importância de trabalharmos a matemática com outras perspectivas. 

Que venha a incentivar o aluno, a hipótese, a análises, as experiências, o 

cálculo mental, a compreensão com a realidade, enfim, conduzindo-o a 

construção coletiva do conhecimento. A matemática é primordial na vida de 

qualquer ser humano. Trabalhar matemática requer raciocínio e criatividade, 

com recursos voltados ao cotidiano do aluno para que venha a facilitar a 

compreensão do mesmo.  

 

Foi uma carga horária de apenas quatro aulas, mas acredito que foi o 

suficiente para alertar-nos, quanto aos nossos alunos, para que eles não 

venham a encarar a matemática como uma matéria cansativa e impossível de 

aprender. Eu por exemplo, tenho trauma da matéria, que me foi passada de 

forma desestimuladora, os recursos que o professor usava além do livro, era 

o quadro, a tabuada. Recurso este, que nada instigava o raciocínio, a 

curiosidade, era apenas decorar e pronto. (IZANETE, DC2-T, 2009) 

  

Izanete, motivada pelas atividades produzidas, vai além da disciplina de matemática, 

aplicando também as ideias fomentadas nesta oficina, nas aulas de Língua Portuguesa, outra 

disciplina de grande dificuldade no ensino e aprendizagem em sala de aula. No caso do 

município de Tapiramutá, a disciplina de Língua Portuguesa tem sido contemplada nas ações 

do Projeto Chapada, projeto que busca melhorar a metodologia de ensino nas escolas da 

região da Chapada Diamantina, na Bahia. Seu grande objetivo é que estudantes de até oito 

anos de idade consigam ler e produzir textos.   

Resolvi adotar o método do lúdico, não só em matemática. Procuro sempre 

levar para a minha turma de 2º ano, na qual desenvolvo o projeto de aula de 

reforço. Descobri que as aulas se tornam bem mais pertinentes e produtivas, 

em que os alunos respondem ao estímulo com bastante entusiasmo. Usando 

estes métodos, observo que há um envolvimento maior dos alunos, que me 

permite avaliar o empenho e o potencial de cada um deles. E a cada jogo que 

eu uso para auxiliá-los nos assuntos, sempre estou me surpreendendo com 

alguns deles. Às vezes, julgamos nossos alunos por não desenvolver tal 

aptidão, injustamente. Porque se procurarmos meios de entender o processo 

de aprendizado e ajudá-lo nesse processo, com certeza ele nos responderá 

com positividade. E confesso que estava meio sem saber como proporcionar 
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a eles aulas significativas, produtivas, sem se tornarem chatas e cansativas. 

Para ajudá-los em adição, por exemplo, já levei dominós para sala de aula, 

bingos, uso o próprio corpo deles, os materiais da própria sala, e outros. Com 

português, também não é diferente, levo sempre jogos de análise linguística, 

bingo para identificarem nomes de alguns animais que havíamos estudado, 

alfabeto móvel, jogo de caixinhas de fósforos, em que são coladas figuras e 

dentro o nome das figuras, para os alunos montarem a palavra. Com isso, as 

aulas são atrativas em que por meio do jogar, do fazer, do brincar, do 

representar, os alunos experimentam ir além, ultrapassam seus próprios 

limites, adquirindo autonomia na aprendizagem. (IZANETE, DC2-T, 

2009) 

 

 

Alfabetização Matemática II: aritmética e engenharia didática 

 

Nesse ciclo estenderam-se as atividades de oficina da matemática com 

professor Narciso, que encerrou com vivacidade as aulas. Saímos da teoria e 

fomos para a prática, onde confeccionamos vários jogos matemáticos para 

uma Exposição Matemática. Iniciativa, que todos os cursistas aderiram com 

muito empenho e expectativa, pois como já mencionei no diário anterior, os 

professores de Tapiramutá carecem desses suportes matemáticos, para 

incrementar e tornar as aulas menos monótonas e temerosas. Sabemos que a 

disciplina não é fácil, tanto para alguns alunos que tem dificuldade para 

absorverem determinados assuntos, tanto para o professor socializar de 

maneira acessível e prazerosa tais conteúdos. E esse recurso ajuda o aluno a 

criar gosto e sentir-se motivado a desenvolver o raciocínio lógico, a partir de 

recursos concretos que fazem parte do seu cotidiano. Ao manipular esses 

jogos, os alunos os encaram como meio de diversão sem se darem conta do 

quanto eles aprendem. Cabe ao professor agir como mediador das 

descobertas e progresso que eles demonstram, devido às estratégias que eles 

próprios buscam para vencer os desafios que os jogos proporcionam-lhes. E 

este contato direto com o instrumento do conhecimento, favorece ainda, a 

autonomia nessa construção da aprendizagem, por que permite a ele 

desenvolver métodos que muitas vezes são próprios, onde entra a questão da 

competição sadia entre os alunos. E que, portanto é positiva, desde que o 

professor esclareça o verdadeiro objetivo da competição, onde todos só têm 

a ganhar. (IZANETE, DC3 – T, 2010) 

 

 A atividade também contou com duas turmas: uma vespertina com 10 inscritos, e outra 

noturna com 20 inscritos. Apresentei como ementa os seguintes tópicos: Estruturas 

Fundamentais de Aritmética, Resolução de problemas em aritmética, Engenharia Didática: 

fundamentos teóricos da didática da matemática, transposição didática e sequência didática. 

Para dar continuidade ao que se tinha iniciado em Alfabetização Matemática, esta nova 

oficina foi oferecida apenas para os cursistas que participaram da primeira atividade. O 

registro de Izanete demonstra a necessidade de atividades com este formato, devido a carência 
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que os professores têm de cursos de aprimoramento profissional docente em Matemática e o 

depoimento de Izabel a seguir reflete em parte, mas de modo consistente, as ações oferecidas 

por esta atividade: 

 

Na oficina de Alfabetização Matemática II, mais uma vez, o professor 

Narciso Soares nos surpreendeu. Construímos jogos e outros elementos que 

podem ser utilizados em sala de aula. Todos sabem o valor que tem os 

números em nossa vida e sua importância como instrumento de 

aprendizagem escolar. É fundamental que o professor esteja preocupado em 

fazer algo diferente para que seus alunos se interessem por essa disciplina, 

fazendo atividades mais acolhedoras e dinâmicas que possam identificar o 

que eles já sabem. Assim sendo, esta foi uma atividade reconstrutiva 

propondo para os alunos situações que ampliem seus conhecimentos 

cognitivos, com bingos, damas, história e outros. Na minha turma eu utilizo 

mais jogos devido a faixa etária de adultos, além de ser uma realidade 

vivenciada por eles. (IZABEL, DC3 –T, 2010) 

 

 Agora, com conhecimento mais aprimorado em relação ao Projeto Tapiramutá, a 

oficina surge com a proposta de trabalhar com base nas diversas âncoras do Projeto 

Tapiramutá, a saber: funcionamento em rede, produção coletivizada e cooperativa, centros 

instáveis, imersão no currículo hipertextual, participação efetiva, formação permanente e 

continuada, sincronicidade na aprendizagem e simultaneidade entre escrita e oralidade. 

 O funcionamento em rede é de praxe um princípio basilar do Projeto. A concepção de 

conectividade é primordial para a qualidade e o andamento das atividades, que são pensadas 

na ideia do complexo. As atividades curriculares são como nós, ligantes, que unem e reúnem 

para compor o todo de cada ciclo, que se tornam novos nós, e por sua vez, compõem o corpo 

formativo do Pedagogo. Portanto, esta oficina mergulhou neste princípio, sugerindo uma 

atividade curricular que pudesse dialogar (princípio dialógico) com as demais atividades 

oferecidas no ciclo. É conscientemente hipertextual, pois agora, além da lista de e-mails, se 

utiliza também o ambiente de aprendizagem Moodle/UFBA, entre outras modalidades 

textuais, aportadas na experiência fílmica, visual e literária, que permita uma aprendizagem na 

diversidade artística e linguística. É explicitamente de centros instáveis, pois os professores 

cursistas participam ativamente do processo e do produto da oficina, não sendo centrada 

unicamente no formador. 

 Com este pensar, elaborei de modo bem estruturado a programação da atividade. 

Mesmo ciente de que a amarração estrutural não é a tônica do Projeto, e como também já me 

encontrava imerso na pedagogia do “a-con-tecer”, o cronograma foi costurado com um pensar 
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relativista do tempo e espaço para a realização das atividades. As incertezas e 

imprevisibilidades serão percebidas ao longo deste relato, que segue com o cronograma que 

encaminhei aos professores cursistas disponibilizado no ambiente Moodle, e que mesmo 

sendo de cunho estruturante, se desenvolveu em meio caótico, pois ensinar matemática é uma 

ação caótica, e ensinar a ensinar matemática não haveria de ser diferente. 

 

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA II: ARITMÉTICA E ENGENHARIA DIDÁTICA  
 

Cronograma 

 

Esta atividade se inicia a partir do momento de sua intenção de matrícula, com suas 

expectativas, anseios e angústias. Como este curso (de Pedagogia) está também ambientado 

na cibercultura, nos hipertextos através dos links de acesso, os materiais disponíveis podem 

ser acessados para leituras, análises e reflexões antecipadamente. 

As marcações de tempo são estimações relativas, podem ser para mais ou para menos, 

dependem da fluidez das discussões. 

Vamos para as formalidades. 

Dia 24/03/2010 

- Apresentação do vídeo: Aprender a aprender (link disponível no ambiente moodle) 

    (tempo: 8min.) – (14:00 – 14:10) – (18:00 – 18:10) 

Espaço para discussões (30 min) – (14:10 – 14:40) – (18:10 – 18:40) 

- Fórum: Relações entre o ensinar e o aprender 

 Provocação: Como você percebe as relações entre: a) aprender a aprender; b) aprender a ensinar; c) 

ensinar a aprender e d) ensinar a ensinar, a partir do vídeo, suas experiências de sala de aula e suas experiências 

formativas em exercícios? 

- Fundamentos de Aritmética (14:40 – 16:00) – (18:40 – 20:00) 

- Aritmética no cotidiano: Os alunos deverão de porte de uma máquina fotográfica digital, fotografar e construir um 

relato sobre a presença da aritmética nos vários espaços da cidade (comunidade, bairro, ...). (16:15 – 17:00) – 

(20:15 – 21:00) 

- Momento Remix: espaço onde iremos misturar os saberes, constituindo-os em conhecimentos para produzir 

atividades de sala de aula (Modelagem Matemática na formação docente) (17:00 – 18:00) – (21:00 – 22:00) 

Os cursistas deverão postar suas impressões no formato Diário de Bordo, no espaço de e’mail ufba-

tapiramuta@yahoogrupos.com.br 

Dia 25/03/2010 

- Apresentação de vídeo: por que será que odiamos matemática? (link disponível no ambiente moodle) (8min) – 

(14:00 – 14:10) – (18:00 – 18:10) 

- Espaço para discussão: (30 min) – (14:10 – 14:40) – (18:10 – 18:40) 

- Fórum II: Educação Matemática e a Formação de Professores das Séries iniciais 

 Provocação: Neste fórum poderão ser postados: relatos de experiências de sala de aula, percepções sobre o 

aprender a ensinar matemática antes e durante o processo formativo, de como se deu/dá o seu desenvolvimento 

profissional para ensinar matemática. 

- Apresentação dos fundamentos teóricos da Engenharia Didática (30 min)-(14:45 – 15:15) – (18:45 – 19:15). 

- Fórum III – Transposição Didática e Sequência Didática 

 Provocação: Você acha viável a aplicabilidade destes recursos didático-pedagógicos em sua prática de sala 

de aula, considerando o currículo estabelecido na escola a qual você está vinculado. 

- Apresentação de atividades lúdicas para o ensino de matemática, construídos com materiais alternativos. 

mailto:ufba-tapiramuta@yahoogrupos.com.brufba-tapiramuta@yahoo.com.br
mailto:ufba-tapiramuta@yahoogrupos.com.brufba-tapiramuta@yahoo.com.br
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Dia 05/05/2010 

- Palestra: A contribuição das mulheres na matemática (45 min) 

- Construção de recursos didáticos para ensinar matemática a partir de materiais alternativos 

Dia 06/05/2010 

- Exposição com os recursos didáticos construídos. 

  

Iniciei com a apresentação do vídeo aprender a aprender
15

, disponibilizado no 

ambiente Moodle UFBA, seguida de discussão crítica e reflexiva a respeito de como o 

professor se percebe nesta relação do aprender a aprender. Fui observando a partir da 

discussão, que nesta relação o saber tem que ser construído de forma paciente, num contínuo 

exercício, entre erros e acertos. Para dar continuidade a esta discussão, foi aberto um fórum 

no moodle, com a seguinte provocação: Como você percebe as relações entre: a) aprender a 

aprender; b) aprender a ensinar e c) ensinar a aprender, a partir do vídeo, suas experiências de 

sala de aula e suas experiências formativas em exercício? Tais relações se encontram no 

campo de competências que aqui aponto serem necessárias nos processos de formação inicial 

e continuada dos professores. A partir do fórum no ambiente Moodle/UFBA, obtiveram-se 

alguns depoimentos sobre as relações entre o aprender e o ensinar a partir do vídeo 

apresentado e suas experiências formativas.  Vejamos: 

 

Sobre a relação entre o aprender a aprender:  

 
O vídeo aprender a aprender, nos reflete uma situação prática e significante 

para o educando. Em que à medida que o educador utiliza métodos que leva 

o aluno a ser agente do próprio conhecimento, colocando-o para relacionar a 

problemática a partir da ação/relação com objetos e acontecimentos reais, e 

interagindo no processo de ensino/aprendizagem. (IZANETE, GFV–T, 2010) 

 

Fazendo-nos refletir também Iza, que o professor está para mediar o aluno na 

descoberta de suas habilidades, fazendo com que ele perceba o seu potencial 

e não o dando pronto para eles. (MARIA DA PAZ, GFV – T, 2010) 

 

A relação entre o aprender a aprender, pelo observado no vídeo, e a minha 

prática pedagógica, se dá quando o aluno constrói e reconstrói seu 

conhecimento. Cada vez que ele aprende algo, surge um novo desafio, daí 

recomeça todo o processo de pesquisa, comparações, dedução, frustrações e 

alegrias. (VALÉRIA, GFV – T, 2010) 

 

Não assistir o filme e nem participei dessa discussão, mas penso que 

devemos ajudar o aluno a tomar consciência do que sabem. Para tanto, é 

necessário que o professor não só acredite que os alunos têm conhecimentos 

e condições necessárias para aprender, como também explicite isso com suas 

atitudes. (EDIELSON, GFV – T, 2010) 

                                                 
15

 Vídeo disponível no CD em anexo 
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 A ideia conceitual do “aprender a aprender” é a mais forte entre as relações 

apresentadas, ao menos no campo teórico, discutidas por Perrenoud em seu livro Construir as 

Competências desde a Escola (1999) e que têm um alcance maior a partir dos estudos de 

Newton Duarte (2001), que a denomina de Pedagogias do “aprender a aprender” no mesmo 

sentido que tomei para o desenvolvimento das atividades curriculares que propus para o 

Projeto, de se aprender fazendo, o que John Dewey chamava em sua formulação pedagógica, 

de learning by doing, sendo que tive o cuidado de não fazer das atividades curriculares 

propostas, um momento de treinamento docente. Antes, durante e após as ações práticas, eram 

realizados estudos sobre as teorias da Educação Matemática, pertinentes à temática da oficina, 

com discussões críticas em relação às experiências vividas pelos professores cursistas e, o que 

se constituía enquanto teoria nas discussões com os professores cursistas, as criticas quase 

sempre se referiam ao distanciamento entre teoria e prática.  

 Através dos depoimentos apresentados, percebe-se que os professores cursistas estão 

cientes da relação proximal que precisam ter com seus alunos, e a necessidade de tornarem a 

aprendizagem significativa, o que possibilita a construção e reconstrução do conhecimento 

matemático a partir de saberes já constituídos, enfraquecendo seu discurso para que se 

desperte no aluno a autonomia para o “aprender a aprender”, onde seja “possível postular uma 

educação que fomente a autonomia intelectual e moral através justamente da transmissão das 

formas mais elevadas e desenvolvidas do conhecimento socialmente existente” (DUARTE, 

2001, p. 36). Da mesma forma como proposto aos professores cursistas, foram apresentados 

recursos matemáticos (tendências de ensino para ensinar e aprender matemática) que há cerca 

de 40 anos, vêm sendo estudados e pesquisados tanto no Brasil, como no cenário 

internacional, visando a melhoria do ensino e aprendizagem da matemática, mas, que de 

modo bastante superficial aparecem na formação de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Este panorama sugere a necessidade de maiores investimentos na formação 

continuada. Observe que o curso de Pedagogia nos Projetos Irecê e Tapiramutá tem um 

formato curricular que permite o atendimento desta demanda, o que não acontece na maioria 

dos cursos de Pedagogia oferecidos no Brasil, visto que apresentam suas atividades 

curriculares fechadas, com limitadas possibilidades. 
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Relações entre o aprender a ensinar 

 
Aprender a ensinar nos leva a novos caminhos. Gerando novas modalidades 

de ensino. Assim pode se promover espaços e tempos para se promover uma 

educação de qualidade. (GARDILENE, GFV –T, 2010) 

 

Além disso, aprendemos a ensinar a todo momento com nossos alunos em 

sala de aula, pois levamos nosso plano de aula de acordo com a realidade 

deles. (VANDICLÉIA, GFV – T, 2010) 

 

Um ponto importante é saber sobre a vida escolar do aluno, conhecer suas 

competências, suas referências socioculturais e paixões, isso se torna 

imprescindível para que o professor tenha sucesso na tarefa de levar o aluno 

a aprender. (EDIELSON, GFV – T, 2010) 

 

 Em verdade, não acredito em modelos para se aprender a ensinar. As metodologias não 

se tratam de modelos, ao menos, não deveriam ser assim compreendidas, mas de orientações 

para possíveis situações em que determinado recurso pedagógico se aplique, e, isto se 

assemelha à ideia de modelo. O modelo é o que se pode reproduzir para todos os envolvidos. 

Não é o que acontece com o ensino de matemática, ou de qualquer outra área de 

conhecimento. Se assim o fosse, todos aprenderiam à mesma medida, porém a singularidade 

de ser em cada pessoa e os diferentes contextos, em realidade, não permitem que situações 

macro sociais se apliquem a situações micro sociais, mesmo sabendo-se que ambas se 

implicam mutuamente. Seria demasiadamente ingênuo acreditar neste enquadramento, se 

assim o fosse, nas utopias de sociedades ideais formuladas por grandes pensadores; estariam 

vigorando confortavelmente e conduzindo nossos destinos. As sociedades estão imersas no 

hibrido de correntes filosóficas modernas e pós-modernas, estruturais e pós-estruturais, 

científicas e religiosas que tornam quase que impossível se adotar um método que vale para o 

todo. Talvez o que melhor define este momento é a ideia de que “tudo vale, mas não vale 

tudo”, frase que minha orientadora utiliza por vezes, com base no pensamento de Paul 

Feyerabend em sua obra “Contra o Método”, para representar este momento pelo qual a 

sociedade está passando. Portanto, proponho não como método, mas como orientação, que 

para aprender a ensinar, o professor precisa se abrir ao princípio dialógico, ter um amplo 

repertório de saberes que lhe permitam dar conta das imprevisibilidades e incertezas no “a-

con-tecer” do cotidiano escolar. O professor precisa aprender a pensar conjuntamente na 

ordem e desordem, o que para Edgar Morin, deve estar associado à noção de interação e 

(re)organização com base no pensamento complexo, que aqui interpreto como o interagir com 

a sala de aula, com os demais espaços escolares e extra escolares, criando uma autonomia 
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docente, (re)organizando suas ações e práticas pedagógicas produzindo novos saberes e 

levando-se em consideração que estes devem/podem ser constituídos do simples ao complexo, 

de elementos simples que constituem o todo complexo. 

 

Relações entre o ensinar a aprender 

 
Ensinar não é uma tarefa fácil, exige muito dos educadores, mas o mais 

prazeroso é que normalmente em nossa sala a cada dia aprendemos algo com 

os nossos alunos, um exemplo claro foi na palestra de Cartografia, quando o 

palestrante nos deu o mapa do Brasil para que pudéssemos fazer uma análise 

das informações transmitidas pelo mesmo, e uma colega percebeu que as 

cores em que eram pintadas cada região tinham a ver com seu clima 

predominante, o professor relatou que até então não tinha percebido essa 

informação, mas foi naquele momento que ele percebeu que realmente as 

cores tinham a ver com o clima. Então fica mais que claro que aprendemos 

muito com os nossos alunos, e que quanto mais ensinamos mais aprendemos, 

mas é importante destacar que o professor tem um conhecimento a mais que 

seus alunos por conta de muitos estudos e pesquisas feitas pelos mesmos. 

(LAUDICÉIA, GFV – T, 2010) 

 

Realmente Laudicéia, ensinar não é uma tarefa fácil, mas a cada dia 

podemos modificar a forma de ensinar e de aprender, um ensinar mais 

compartilhado entre professor e aluno. Ensinar e aprender exige hoje muito 

mais flexibilidade. (CRISTIANA, GFV – T, 2010) 

 

Educar é estar mais atento às possibilidades do que aos limites. Estimular o 

desejo de aprender, de ampliar as formas de perceber, de sentir, de 

compreender, de comunicar-se. Educar é procurar chegar ao aluno por todos 

os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 

representação (dramatizações, simulações), pela multimídia. (GEORGIANA 

PASSOS, GFV – T, 2010) 

 

 Não há uma melhor metodologia para se ensinar a aprender. Isto depende do tempo e 

do espaço no qual a formação está acontecendo. O contexto determinará as condições em que 

deve ocorrer este aprendizado, já que ele é contínuo. Há de se considerar as singularidades 

entre sujeito e objeto, cada nova turma requer uma nova forma para se ensinar. Por mais que 

se aplique o mesmo plano de aula em duas turmas distintas, as ações docentes serão 

diferenciadas. Esta foi a experiência que vivi ao oferecer esta mesma atividade em duas 

turmas, uma à tarde e outra no período noturno, ambas em Tapiramutá. Reações diferentes 

eram apresentadas pelas turmas para um mesmo tema discutido. Isto é próprio do “a-con-

tecer”. Não há como prever este movimento, mas é preciso estar preparado para estas 

imprevisibilidades. Laudicéia exemplifica muito bem esta situação no ocorrido durante a 
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palestra de Cartografia, e o olhar mais aguçado de uma das professoras cursistas ao perceber 

algo que o palestrante ainda não havia notado. Não havia como evitar. Certamente, a palestra 

tomaria outro rumo a partir daquele momento, fugindo do que o professor palestrante havia 

planejado. Cristiana por sua vez, é muito feliz em sua colocação, ao dizer que a cada dia 

modificamos nossa forma de ensinar e aprender, pois há diversas formas de se realizar este 

aprender, como mencionado por Georgiana ao elencar um repertório de recursos. 

 Dentre as duas palavras escolhidas nesta provocação, observe que faltou discutirmos a 

relação entre o ensinar a ensinar. Os aspectos do ensinar a ensinar estão no campo de 

discussões sobre a temática da formação de formadores de professores. Embora tenha aberta a 

discussão no fórum, não houve manifestações por parte dos professores cursistas, talvez por 

não se sentirem a vontade para tal discussão. Minha dissertação de mestrado discute sobre 

esta temática, caso o leitor tenha interesse a mesma está referendada nesta tese e disponível 

em meio online.  

 Como forma de apresentar uma matemática rigorosa, a partir de elementos simples, 

apresentei em slides extratos da história da matemática, elementos básicos de estruturas 

algébricas, conceitos elementares da aritmética e o princípio de indução finita, numa 

transposição didática do saber científico matemático, com uma linguagem que acredito ter 

sido de fácil compreensão por parte dos cursistas. A turma noturna preferiu se concentrar mais 

na discussão provocada pelo vídeo, enquanto a turma da tarde pareceu apresentar maior 

interesse na forma como a teoria foi apresentada. Faço lembrar que a teoria Matemática na 

forma como se explanou foi voltada para a formação docente e não para o aluno dos anos 

iniciais (como matemática escolar), se não, para isto bastaria pegarmos qualquer livro das 

séries iniciais, que por sinal estão muito bem escritos atualmente, e correspondendo ao 

demandado pelo currículo escolar, para se trabalhar na formação, desde que o professor não 

seja dependente dele. Penso que este trabalho com o livro didático deve se configurar em 

outro momento da formação docente. 

 

Diante da necessidade e dificuldade em se trabalhar a Matemática em sala de 

aula de forma dinâmica e prazerosa, esta atividade com o professor Narciso 

Soares no Ciclo Três sobre o tema Alfabetização da Matemática Dois veio 

com o intuito de promover as múltiplas linguagens na produção do 

conhecimento, trazendo inovações e possibilidade e refletindo em nossa 

prática pedagógica, sobre como se deve trabalhar no coletivo.  

 

Ter domínio da linguagem matemática já que por meio desta ciência, 
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conseguimos resolver muitas situações, lembrando que contribui na 

formação do cidadão ao desenvolver metodologias que enfatizem a 

construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a 

criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda 

da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios, ou melhor, para 

exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar 

e tratar informações estatisticamente. (ROSIMEIRE, DC3 – T, 2010) 

 

  Em outra atividade muito interessante realizada pelos cursistas, eles, munidos 

de máquina fotográfica digital, deveriam fotografar e construir um relato sobre a presença da 

Matemática nos vários espaços da cidade. A partir das fotos tiradas, criamos um espaço, que 

chamei de espaço remix, espaço onde os cursistas deveriam misturar diversos saberes (que 

dependeriam das fotos tiradas), constituindo-os em conhecimentos para produzir atividades de 

sala de aula. Devido ao tempo, conseguimos trabalhar apenas com uma foto, de uma das 

escadarias do prédio em que acontecem as aulas do curso, onde envolvemos a resolução de 

problemas e a modelagem matemática. 

 As aulas do professor Narciso nos confirmou a importância do lúdico e do 

trabalho mediador do professor na compreensão da matemática pelos alunos. 

Compreendi que para a aprendizagem da mesma acontecer é importante que 

nós professores, saibamos selecionar os recursos necessários. Como por 

exemplo, organizar o ambiente da sala de aula, tornando-o favorável à 

aprendizagem; escolher os conteúdos e as situações-problema que 

possibilitarão o desenvolvimento de novos conceitos, procedimentos e 

atitudes; fornecer as informações que o aluno não tem condições de obter 

sozinho; preparar textos e materiais didáticos variados que poderão se tornar 

instrumentos desencadeadores da aprendizagem, etc. Foi exatamente assim 

que o professor Narciso trabalhou, quando propôs que fotografássemos 

lugares, objetos, paisagens, etc, onde a matemática estivesse presente. 

Depois criássemos situações-problema a partir das imagens; e ao realizar 

uma oficina para a confecção de jogos matemáticos, esta foi sensacional, 

todos nós, cursistas participamos ativamente na confecção, exposição e uso 

dos jogos. (VALÉRIA, DC3 –T, 2010) 

 

Outro vídeo trabalhado foi Por que será que odiamos matemática?
16

 através do qual 

pude explorar esta questão recorrente nas aulas de matemática. As discussões foram bastante 

acaloradas; vários professores cursistas recorreram a suas memórias para comentarem sobre 

suas experiências enquanto alunos de matemática na educação básica, e foram unânimes em 

dizer que não tiveram aulas motivadoras para aprender matemática, ou seja, maior ainda era 

nosso desafio após os depoimentos apresentados. Os Fóruns II e III acabaram por não 

acontecer, embora suas temáticas tenham sido discutidas em sala de aula. Devido ao tardio 

                                                 
16

 Vídeo disponível no CD em anexo 
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acesso dos professores cursistas ao Fórum I, não me senti muito a vontade para abrir esses 

espaços de discussão no ambiente virtual o que foi um pesar, pois certamente poderiam render 

bons debates.   

 O ponto alto desta atividade foi a realização da exposição de matemática, com o título: 

Matemática simples e criativa é para todos. Aproveito este momento para apresentar algumas 

críticas quanto à dificuldade de comunicação com o pessoal de apoio em Tapiramutá, 

referente à organização do evento. Por conta desta dificuldade tive que me deslocar para 

Tapiramutá com um dia de antecedência para organizar o evento. Pude contar com o 

acompanhamento mais próximo do Coordenador do Projeto em Tapiramutá, Professor Áureo 

Bispo, que foi comigo até as escolas para convidar a comunidade estudantil a prestigiarem o 

evento, visto que com a dificuldade de comunicação, não houve a devida divulgação para a 

comunidade estudantil. Para que a Exposição acontecesse de modo organizado, elaborei uma 

carta e encaminhei à Coordenação local do curso a fim de que fossem disponibilizados 

materiais que pudessem ajudar na confecção dos recursos a serem construídos para a 

exposição e realizada a divulgação para a comunidade. Segue a carta que enviei, mas adianto 

que a carta acabou por não chegar aos conhecimentos do professor Áureo, o que quase 

inviabilizou a realização da Exposição. entretanto prevaleceu o trabalho colaborativo e 

cooperativo dos professores cursistas, que não mediram esforços para a concretização deste, 

que ao meu ver, foi um acontecimento único no município, já que nos quatro anos de contatos 

com o Projeto, não ouvi falar de outro evento semelhante, destinado ao ensino e 

aprendizagem de matemática. Sinto que faltaram maior mobilidade e interesse dos 

responsáveis pela educação local, o que poderia ter dado maior alcance a este evento. 

 No mesmo dia da Exposição, pela manhã, agendei conversa com professores das 

escolas São Sebastião e Rui Barbosa, particularmente para apresentar aos professores um 

conjunto de softwares livres para o ensino de Matemática. Os professores foram bastante 

receptivos e demonstraram interesse pelos recursos apresentados. Na Escola São Sebastião, 

apresentei recursos que poderiam ser trabalhados com os alunos do 6º ao 9º ano, enquanto que 

na escola Rui Barbosa, foi feita mostra de recursos para se trabalhar com alunos do 1º ao 5º 

ano. Na oportunidade, fiz convite para que participassem da Exposição. Convite aceito, mas 

os professores não foram liberados para prestigiarem a Exposição e consequentemente seus 

alunos só puderam participar no término das aulas, embora alguns alunos tenham aproveitado 

o intervalo para interagir com os recursos da Exposição. Segue a carta enviada: 
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Do: Prof. Narciso das Neves Soares 

Ao: Prof. Áureo Bispo 

 Caros colegas, como sabem desenvolvo no Projeto Tapiramutá atividades ligadas ao 

ensino e aprendizagem da Matemática e, neste III Ciclo, estou com a atividade Aritmética e 

Engenharia Didática e como atividade final realizaremos uma Exposição de recursos 

didáticos de Matemática com o tema: Matemática simples e criativa é para todos.  

 É nosso interesse que esta seja uma atividade aberta à comunidade estudantil e aos 

professores da educação básica. Sendo assim se faz necessário que a Secretária Municipal de 

Educação tenha conhecimento e participe deste evento, nos auxiliando em sua logística e 

divulgação em suas unidades escolares. 

 Em contato com Ana Paula, a respeito de nossa intensão da realização desta 

exposição, acertamos que seria na Escola São Sebastião. Solicito que confirmem a 

disponibilidade de espaço para o evento, a ocorrer no dia 06/05/10 das 16:00 as 20:30. 

 Quanto à logística, precisaremos de mesas para exposição, dois Datashow, sistema de 

som: caixa acústica e microfone, se possível faixa anunciando o evento, cópias do folder (em 

anexo) para divulgação nas escolas, caso a Secretaria possa disponibilizar: cartolina (10 

un), pincel atômico (3 pretos, 3 azuis e 3 vermelhos), papel de seda (20 fls, cores diversas), 2 

resmas de papel, papel 40 quilos ou papel jornal (10 un) e 3 conjuntos de canetinhas 

coloridas. 

 Minha atividade está prevista para os dias 05 e 06/05, mas estarei em Tapiramutá no 

dia 4/05 para iniciar os preparativos da Exposição e discutirmos a programação do evento. 

 Como forma de contribuir com a melhoria do ensino de matemática em nossas 

escolas, sobretudo nas séries iniciais, estaremos neste evento apresentando mostras de vídeos 

matemáticos, encenações teatrais de histórias de Matemática, palestra: A mulher na 

matemática, diversas atividades com materiais alternativos, curiosidades matemáticas: 

alguns porquês da Matemática, mostra de softwares livres para o ensino de matemática, entre 

outros.  

 Espero que possamos com êxito realizar este pequeno evento, mas grandioso em sua 

intensão, portanto deixo aqui minhas cordiais saudações e fico no aguardo de contatos se 

assim for preciso. 

 

A carta acima foi colocada no corpo do texto para evidenciar nossa preocupação em 

realizar um evento de forma organizada, mas ela foi apenas mais um exemplo de que o 
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imprevisível faz parte do cotidiano caótico que vivemos e devemos aprender a lidar com ele, 

porém, embora a carta não tenha chegado ao endereçado. o evento aconteceu. A ordem se 

encontrou em meio à desordem caótica, ter chegado um dia antes foi imprescindível para que 

a ordem fosse tomada, coisas da imprevisibilidade. 

 

E eu tive a sorte de poder levar meus alunos do 4º ano do ensino 

fundamental para apreciarem a exposição dos jogos, usá-los e assistirem a 

um dos vídeos que o professor exibiu. Eles ficaram encantados com o 

recurso usado para passar o vídeo (data show), com a maneira em que as 

figuras se transformavam em outras, com as perguntas que o professor 

Narciso fez a eles e também com o ambiente, afinal, saíram de sua sala 

cotidiana para uma escola com pessoas e comportamentos diferente, segundo 

eles foi muito bom. Sabemos que a aprendizagem é um processo constante, 

que dura à vida inteira, portanto, nosso papel é fazer vir a tona os 

conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar a partir deles, e isso vale muito 

quando se trata da matemática, e com a ajuda do lúdico, funciona ainda mais 

por que este, estimula o raciocínio lógico. (VALÉRIA, DC3 –T, 2010) 

 

A participação dos cursistas para a realização da exposição, que acabou se 

caracterizando como uma feira, em virtude da interatividade da comunidade com os recursos 

apresentados, foi de fato coletiva, colaborativa e criativa, principalmente na construção de 

todos os materiais didáticos (alternativos) apresentados. A exposição contou ainda com 

sessões de vídeos sobre a importância de se aprender matemática; apresentou-se o vídeo 

“Donald no país da Matemática
17

” e contou com a participação dos alunos da turma do 4º ano 

da professora cursista Valéria, como visto no registro acima. Foi bastante motivador ver como 

as crianças interagiram com o desenho e o conhecimento matemático que se desenrolava ao 

longo do vídeo. Era para ser apenas uma apresentação de vídeo, porém não resisti e iniciei 

uma conversa com os alunos sobre as figuras geométricas que se transformavam em objetos 

do dia a dia. A cada pergunta realizada, obtinha resposta, em coro, por parte dos alunos. Então 

tive resultados concretos do efeito deste recurso em sala de aula. É claro, não havia cobranças 

dos alunos. Eles sentiam que não estavam sendo avaliados, pelo menos, não com a mesma 

pressão que passam na escola. A conversa se deu de forma aberta e eles se mostravam bem à 

vontade para responder, as questões não foram planejadas, elas surgiram pela ocasião que se 

mostrava favorável, mas este foi só um dos elementos apresentados na Exposição. Os relatos 

a seguir, dão conta do que ocorreu e de como se deu a construção por parte dos professores 

cursistas desta Exposição. 

                                                 
17

 Vídeo disponível no CD em anexo 
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Através dessa Exposição, com o professor Narciso, por alguns instantes 

observei o comprometimento e satisfação dele, para com os alunos que 

foram conhecer e manipular os jogos. Foi interessante e me fez refletir 

quanto à naturalidade e a alegria tanto do professor, quanto do aluno diante 

de um objeto tão simples e ao mesmo tempo, tão rico e que, portanto, faz 

toda a diferença no momento em que o aluno usa a sua experiência como 

parte fundamental para aperfeiçoar seu conhecimento. Ou seja, enquanto o 

aluno se divertia o professor analisava a agilidade de alguns e conduzia 

aquele que não tinha tanta habilidade assim. Conclui que com afeição e 

perseverança, não é tão difícil envolver e absorver resultados satisfatórios, 

com tão pouco e sem maiores estresses, na tentativa de querer que o aluno 

aprenda o que, nem sempre, está tão evidente ao seu entendimento. Procuro 

sempre levar algo diferente, como músicas, dramatizações, alfabeto móvel, 

proponho recitais a partir dos textos trabalhados, para contextualizar minhas 

aulas de leitura e escrita com meus alunos. E como é no turno oposto, tenho 

a preocupação de mantê-los envolvidos, para que eles possam se 

desenvolver com prazer e não venham a abandonar as aulas de reforço. Fico 

bastante altiva quando os alunos me pedem para dar aula além dos dois dias, 

além da aula de reforço. Isto significa que mesmo com essa dupla jornada, 

eles se mostram interessados pelas aulas. E isso, reflete na minha atuação, 

pois facilita na obtenção do resultado esperado, que é ajudá-los a 

progredirem no processo de alfabetização. (IZANETE, DC3 – T, 2010) 

 

 

A oficina de Alfabetização Matemática II: Aritmética e Engenharia didática, 

com o professor Narciso, neste ciclo veio mais uma vez nos surpreendendo 

com as habilidades e recursos pedagógicos eficazes para a construção do 

conhecimento matemático onde nós como educadores, devemos procurar 

alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem dos alunos e 

desenvolver a autoconfiança, o raciocínio lógico e o senso cooperativo. 

 

Os jogos estão em correspondência direta com o pensamento matemático. 

Em ambos, temos regras de instruções, operações, definições, deduções, 

desenvolvimento, utilização de normas e novos conhecimentos (resultados). 

A curiosidade no ensino da matemática tem o objetivo de fazer com que os 

alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e 

despertando o interesse e a participação de todos. 

 

Podendo ser também utilizados os jogos para introduzir, amadurecer 

conteúdos e preparar os mesmos para aprofundar os itens já trabalhados. 

Concluímos está belíssima aula, onde nós confeccionamos alguns jogos 

entre eles: Jogos estratégicos, jogos de treinamento e jogos geométricos, e 

apresentamos os mesmo na exposição no pátio da Escola Municipal São 

Sebastião deixando os alunos super interagidos, onde eles escolheram jogos 

que estimulassem a resolução de problemas, principalmente adquirindo 

conceitos matemáticos de importância. (JACIANE, DC3 – T, 2010) 

 

 

 

A aula de Aritmética do professor Narciso Soares foi bem proveitosa, juntos 
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construímos uma oficina de atividades, todos os cursistas participaram 

expondo suas ideias e confeccionaram vários jogos, com matérias simples do 

nosso dia a dia, caixa de papelão de vários formatos e tamanho e outros 

matérias didáticos como, cartolina papel cartão, emborrachado, cola, régua, 

tinta, tesoura, etc. No dia seguinte houve uma exposição de todos os jogos 

no espaço do São Sebastião, os  professores, alunos  e funcionários  

apreciaram e manusearam cada um, alguns tiram fotos, foram momentos de 

intercâmbio entre todos.  

 

O professor orientou a cada cursista como trabalhar em sala de aula de forma 

simples e satisfatória com recursos ao alcance de todos, utilizando o que já 

temos e que precisamos ter, para envolver o nosso aluno na construção de 

saberes e troca de informação, entre colegas e professor. Isto foi gratificante 

para minha prática, alguns jogos eu já conhecia, outros não, mas a troca de 

experiências enriqueceu o meu potencial como cursista e professora. Ao 

realizar cada atividade em sala, procuro orientar os meus alunos em 

atividades criativas e prazerosas, que eles possam criar e recriar, desenvolver 

as habilidades vivenciadas coletivamente e individualmente. Com jogos, 

dama, baralhos, amarelinha, dominó, material dourado e outros 

confeccionados por eles, jogo da velha e da memória, bingo, boliche, trilha, 

etc.  

 

Ao analisar a participação de cada aluno na atividade desenvolvida, percebi 

o desempenho de cada um, com sua interação, realização na execução da 

mesma, onde os alunos ampliaram em sala de aula o espírito de colaboração 

e companheirismo, respeitando a vez de cada um, no fazer e no efetuar, tanto 

em atividades de oralidade como escrita, durante as aulas recreativas, 

procuro observar o seu compromisso na concretização de cada atividade, os 

alunos executam e vivencia as habilidades adquiridas. (MARIA DA 

GLORIA, DC3 – T, 2010) 

 

 Os jogos foram os recursos que mais chamaram a atenção dos professores cursistas. A 

carência de aprimoramento profissional em Educação Matemática e o apelo de se apresentar 

uma matemática mais palpável aos alunos foram fatores relevantes para a aceitação deste 

recurso como elemento motivador ao ensino e aprendizagem de Matemática, pois que se 

revelam um solo fértil para construção do conhecimento matemático. Ao jogarem, as crianças 

se sentem desafiadas a criar estratégias para resolução das situações problemas apresentadas, 

criando significados próprios (autonomia) e às vezes uma linguagem com regras e signos que 

precisam ser resignificados pelos professores. Então, os professores precisam, por sua vez, 

passar por estas experiências antes de as levarem para a sala de aula. Foi o que oferecemos 

nestas duas atividades de Alfabetização Matemática I e II, e os professores cursistas não 

demoraram muito para aplicarem tais recursos em suas aulas. O jogo é um recurso que pode 

se ligar a várias outras tendências de ensino de matemática, entre as quais, a resolução de 

problemas. Neste sentido, Moura (1992) afirma que o jogo e a resolução de problemas estão 
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fortemente ligados, dizendo mesmo que o jogo é em si o próprio problema em movimento, 

assim, a contribuição do uso de jogos associados à resolução de problemas pode trazer 

melhoras significativas para a aprendizagem de matemática em sala de aula ao perceberem 

esta aprendizagem no aprender fazendo: 

 

... o jogo tem fortes componentes da resolução de problemas na medida em 

que jogar envolve uma atitude psicológica do sujeito que, ao se predispor 

para isso, coloca em movimento estruturas do pensamento que lhe permitem 

participar do jogo. (...) O jogo, no sentido psicológico, desestrutura o sujeito 

que parte em busca de estratégias que o levem a participar dele. Podemos 

definir jogo como um problema em movimento. Problema que envolve  a 

atitude pessoal de querer jogar tal qual o resolvedor de problema que só os 

tem quando estes lhes exigem busca de instrumentos novos de pensamento 

(p. 53). 

 

 Pode parecer estranho que materiais tão simples tenham chamado tanta atenção aos 

professores cursistas. Vejam que não estou falando de uma capital ou uma cidade de médio ou 

grande porte, mas de uma pequena cidade interiorana e rural que trabalha a educação dentro 

de suas limitações, mas que se mostrou bastante criativa e entusiasmada na confecção dos 

materiais didáticos e puderam constatar que é possível fazer diferente, mesmo com as 

limitações financeiras. Os materiais alternativos foram de grande utilidade para este momento. 

No entanto, apesar da cidade ser interiorana, a tecnologia de informática já faz parte da vida 

de grande parte dos moradores: celulares, computadores e internet não são novidades, com 

exceções para as crianças da zona rural e para as famílias de baixa renda, que tinham pouco 

ou nenhum acesso a esses recursos tecnológicos. Este seria o próximo passo a ser dado: o uso 

de recursos tecnológicos, mas o espaço UFBA em Tapiramutá ainda não se encontrava em 

condições para desenvolvermos tais atividades e os cursistas ainda estavam se adaptando aos 

espaços virtuais.  

Então, me voltei para o município de Irecê, que já respirava espaços como o Tabuleiro 

Digital, o Ponto de Cultura e laboratórios de informática que poderiam ser disponibilizados 

para o desenvolvimento de uma atividade voltada ao ensino de matemática com recursos de 

softwares livres. Assim, depois de ter participado de uma mesa redonda no Projeto Irecê, no 

primeiro semestre de 2009, onde tratei do tema Linguagem Matemática, ao lado de minha 

colega Dayane que abordou sobre a temática da Linguagem Fílmica, retornei a Irecê no 

segundo semestre de 2010. O registro de Gervásio em seu Diário de Ciclo Dois, retrata um 

pouco desta atividade primeira que realizei no Projeto Irecê, aliás foi a primeira atividade que 
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participei nos projetos Irecê e Tapiramutá, já com ideia de que a Matemática deve ser 

apresentada com uma linguagem simples, em meio a sua complexidade. Vejamos o que 

consegui passar na impressão de Gervásio:  

 

Minha inquietação com o curso e minha prática é uma preocupação 

constante, todas as vezes que participo de alguma atividade fico me 

perguntando como aplicar o que vejo, na sala com meus alunos, mas acho 

que ainda não está legal, ainda não estou conseguindo enxergar reflexos na 

formação e transformação de minha prática. Na palestra com o professor 

Narciso eu me alegrei um pouco, pois foi bem direcionada a área que estou 

trabalhando, matemática. Falou das várias possibilidades de se aprender a 

matéria de forma mais prazerosa e com mais facilidade a partir dos estímulos 

com os conceitos amplos antes de aplicar propriamente o conteúdo a ser 

trabalhado. Muitas vezes trabalhei com equação do primeiro grau, mas 

nunca me dei conta de começar definindo o porquê de um número sair de um 

membro e ir para outro trocando o seu sinal. Se é mais vai para o outro lado 

menos, se é vezes vai para o outro lado dividindo. Sempre ensinei assim e 

não aprofundei com meus alunos que tem que ser assim. Depois dessa 

palestra acredito que serei outro, pois irei fundamentar primeiro com o 

conceito para que meu aluno entenda melhor, espero. O número muda de 

sinal de operação devido a aplicação da propriedade de cancelamento e para 

isso coloca-se um número de igual valor e com sinais diferentes tanto em um 

membro quanto no outro. Em um dos membros o número será cancelado 

porque um será positivo e o outro negativo encontrando um neutro que por 

sua vez somado a qualquer outro elimina o neutro. Quero ir pra sala esta 

semana acreditando que minha formação já começa a fazer a diferença. 

Ainda bem. 

Mais uma coisa boa está acontecendo na minha formação, a tão esperada 

atividade de matemática só veio possibilitar mais aberturas para que eu 

comece a pensar mais na mudança de minha prática. Foram várias maneiras 

de trabalhar com jogos em sala de aula para aumentar a motivação dos 

alunos e assim melhorar o desempenho na área de exatas. Nesse instante vou 

adotar a atividade que contempla as dificuldades que estou encontrando que 

é fazer com que os alunos interpretem os desafios e resolva usando as 

operações necessárias. (GERVÁSIO, DC2 – I, 2009) 

 

 As operações a que Gervásio se refere são as propriedades de estruturas algébricas, tão 

importantes, mas de pouco reconhecimento por parte dos professores, são elas, valendo para 

adição e multiplicação: associativa, comutativa, distributiva, elemento neutro, até aqui se 

contempla, com as devidas restrições ao conjunto dos números naturais e aos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, incluindo-se agora a propriedade do elemento simétrico (para adição) e 

inverso (para multiplicação) passamos a contemplar o conjunto dos números Reais que inclui 

em seu corpo (estrutura) o conjunto dos números Inteiros, Racionais e Irracionais tratados nos 

anos finais do Ensino Fundamental. 
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A ideia de apresentar a atividade sobre a aplicação de softwares livres nas aulas de 

matemática em Irecê e não a Alfabetização Matemática se deu por dois motivos. Primeiro 

porque já havia sido oferecido aos professores cursistas no segundo ciclo do curso, a atividade 

Tópicos da Educação Matemática, com ementa muito semelhante à da Alfabetização 

Matemática e segundo, porque Irecê se apresentava em melhores condições de espaços para 

receber esta oficina intitulada “Software Livre e o Ensino de Matemática” em consonância 

com a âncora Currículo Hipertextual. Tapiramutá já possuía um laboratório de informática no 

espaço UFBA, mas ele ainda passava por reformas, o que limitava o acesso dos professores 

cursistas e sua adaptação aos softwares livres que me propunha apresentar. Então vamos ao 

Projeto Irecê.   

 

Software Livre e o ensino de Matemática 
O professor Narciso, calmo, gentil, com muita vontade de levar o 

conhecimento aos seus alunos tinha no seu planejamento, apresentar os jogos 

capazes de transformar informação e entretenimento em conhecimento. Foi 

legal conhecer jogos como a Torre de Hanói que mexe com a percepção e o 

cognitivo das crianças e também dos adultos. Apresentou-nos as diversas 

formas de trabalhar com a calculadora, até expressões é possível resolver 

através dela. Juro que não sabia! Fiquei contente em ter mais uma 

informação que me possibilitou tornar conhecimento. As planilhas não 

podiam ficar de fora, e foi com essa mostra informativa, das diversas 

possibilidades de se trabalhar com a planilha para abordar fórmulas, 

operações, percentagem, localização, somatório que aproveitei para agilizar 

e aperfeiçoar os trabalhos da secretaria da escola. Lévy (1999) diz que com 

as tecnologias “é preciso primeiro fazer, para depois saber fazer”. Esse foi 

meu passo, aprendi a fazer fazendo, bulindo, mexendo, futucando e já estou 

quase sabendo fazer. A atividade me levou a fazer esse Upgrade em relação 

às planilhas eletrônicas. (GERVÁSIO, DC3 – I, 2010) 

  

 Esta atividade realizada no município de Irecê no formato de oficina, formou apenas 

uma turma com 14 cursistas, para o período noturno. A turma já se apresentava no IV Ciclo, 

adiantada um semestre em relação à turma de Tapiramutá, portanto com uma formação já 

mais amadurecida. Embora com problemas estruturais, comum a várias instituições de ensino 

superior, o município de Irecê oferece para o Projeto um espaço mais envolvente que o de 

Tapiramutá, que funciona nas locações de uma escola municipal. Levantou-se esta situação, 

porque os laboratórios de informática de ambos são equiparáveis, existem poucos 

equipamentos e destes poucos, vários se encontravam com problemas técnicos. No entanto, 

Irecê oferece outros espaços nos quais foi possível desenvolver a atividade proposta. 
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 A ementa da atividade contou com os seguintes tópicos: “Informática e Educação 

Matemática, Tipagem de Software Livre para o Ensino de Matemática, Didática de Software 

livre em Matemática e Produção Textual em Editores Matemáticos”. Para cumprimento destes 

tópicos, realizamos incialmente uma breve palestra a respeito do estreitamento educacional 

entre a informática e a Educação Matemática. As atividades foram desenvolvidas com base no 

sistema operacional Linux, sistema gratuito e com ambiente agradável e de fácil acesso. 

 Ao utilizar o ambiente Linux, minha intenção foi mostrar aos cursistas o material do 

projeto intitulado Matemática Interativa Linux – MIL, disponível gratuitamente na internet. O 

projeto reuniu vários softwares gratuitos de matemática, entre os quais, calculadoras, 

planilhas, jogos de tabuleiro, softwares para estudo e aprendizagem de geometria, plotadores 

de gráficos, softwares para ensino e aprendizagem de álgebra, diversos jogos interativos para 

estudo de aritmética, editores de texto, entre outros. Os cursistas não apresentaram 

dificuldades em aprender as atividades, devido a forte característica tecnológica que o curso 

oferece, em atividades como: ambiente de rede, software livres, cidade digital, oficinas de 

áudio e vídeo, educação e tecnologia, enfim atividades que lhes dão suporte teórico-prático, 

que lhes permitem interagir com mais propriedade, num processo que chamo de 

“ciborguização” docente, ou seja, a interação entre o homem, a máquina e os saberes didáticos 

pedagógicos para atuarem imersivamente com os ambientes tecnológicos. 

Neste universo tecnológico, se (re)constrói o atual contexto social, com novos 

conceitos de trabalho, de espaços de socialização, melhor dizendo das redes sociais virtuais, e 

com um individuo que se vê envolto pela ótica cultural do mundo virtual. Esta nova roupagem 

do ser humano como ator social mantém um estrito relacionamento orgânico em amplo 

aparato tecnológico, considerando as necessidades das TIC que o envolve, criando assim, o 

conceito híbrido e dialeticamente superior, do homem-máquina o que chama-se ciborguização 

do individuo (SANTAELLA, 2004) ao qual me apego conceitualmente considerando a 

necessidade de nominar o professor desta sociedade da comunicação e da informação de 

professor ciborgue. Não é pretensão que esta denominação seja absorvida pelo cenário 

educacional, mas sim sua ideia conceitual. No município de Salvador-Bahia, denominação 

semelhante é dada ao professor que atua nos laboratórios de informática da rede de ensino, 

chamado Professor de Tecnologia, que embora já atuante, ainda aguarda reconhecimento legal 

para a função que exerce, além da necessidade de formação continuada para que possa 

atualizar seus conhecimentos sobre os avanços tecnológicos que se desenvolvem em alta 
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velocidade, a qual a escola (ainda) não consegue acompanhar (SPINOLA; SOARES, 2012).  

 Após as apresentações de vários softwares, para a atividade “entre tempo”, os cursistas 

ficaram incumbidos de preparem uma sequência didática, e aplicarem em sala de aula, com 

alunos do ensino fundamental, de preferência seus próprios alunos. Uma atividade que 

envolvesse softwares gratuitos disponíveis no CD que foi reproduzido para cada cursista, ou 

com softwares disponíveis no próprio ambiente do Linux Educacional, que geralmente vem 

instalado nos computadores das escolas. Como não poderia deixar de ser, uma das 

professoras-cursistas me fez o seguinte questionamento: “o senhor acha mesmo que em todas 

as escolas tem laboratório de informática?” Então, lhe respondi que estava ciente da situação 

dos espaços tecnológicos das escolas, mas que isto não deveria ser um impedimento para a 

execução da atividade, que poderia ser realizada em espaços como o infocentro, o tabuleiro 

digital, o laboratório da UAB. E assim aconteceu. As atividades caminharam desta forma, 

algumas foram realizadas nos espaços disponíveis nas escolas e outras nos espaços sugeridos.  

A atividade “O software Livre na Matemática” chegou na hora certa. Como 

eu estava trabalhando Geometria, aproveitei a oportunidade para dinamizar 

minhas aulas com a ideia de socializar os conceitos com os joguinhos 

matemáticos no software livre. As crianças adoraram a atividade. No começo 

foi difícil, pois havia apenas vinte computadores. Levei vinte e sete alunos, 

por esta razão, houve a necessidade de juntar alguns grupos de dois. Os 

primeiros minutos foi um verdadeiro “sufoco”. Todos queriam seus 

computadores prontos para jogar assim que chegamos. Mal dava conta de 

um, o outro imediatamente nos solicitava. A ansiedade era grande de 

experimentar o novo, o dinâmico e a concretização do aprendido. Em relação 

às convenções das regras, alguns não queriam “perder tempo” em lê-las, por 

isso as reclamações eram mais acentuadas. Neste momento percebemos 

como as crianças têm resistência em aprender algo através da leitura, onde 

eles mesmos devem abrir caminhos para a compreensão. (ELETICIA, DC3 – 

I, 2010) 

 

 Este primeiro momento da atividade proposta por Eletícia, é normal quando o 

professor desenvolve pela primeira vez o trabalho no laboratório de informática, que ainda é 

considerado pelos alunos como um espaço incomum, daí o estranhamento, a ansiedade, 

dificultando o trabalho do professor. Minha sugestão é que neste caso, o professor convide 

outro colega para desenvolver a atividade com ele, trabalho que pode ser desenvolvido com 

auxílio de estagiários, ou professores auxiliares, mas isso obviamente dependerá das 

possibilidades de cada localidade. De todo modo, os alunos aprendem rapidamente a 

manusear o computador. Após os primeiros contatos, as aulas tendem a serem trabalhadas sem 

muita dificuldade, isto não acontece apenas com as crianças, alguns dos professores cursistas, 
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mesmo já tendo familiaridade com o computador, também apresentaram dificuldades com o 

manuseio dos softwares apresentados, vejamos o relato da atividade proposta por 

Eletícia(DC3 – I, 2010): 

 

Indiquei duas atividades: O Tangram Simples: Já com o conhecimento 

formado sobre as figuras geométricas planas, as crianças se divertiram 

tentando montar o desenho com as peças do Tangram. No começo alguns 

ficaram apreensivos, pois sentiram dificuldades em manusear o mouse, 

manipular as figuras (girá-las, arrastá-las...), mas logo aprenderam. Depois 

dos primeiros contatos, as crianças adquiriram confiança em si mesma e 

passaram a “curtir” o jogo. Ao percebermos que os alunos estavam mais 

familiarizados, sugeri que jogassem o Jogo do T. Nesta etapa do trabalho, as 

dificuldades foram bem menores. O clima foi de muita alegria. Os 

chamamentos diminuíram bastante.  

 

 No relato a seguir, Eletícia (DC3 – I, 2010) faz importante reflexão sobre a dinâmica 

que adotou em sala de aula: teoria seguida de aplicações concretas. Alguns professores 

preferem adotar o sentido contrário, isto depende da situação ou do assunto a ser trabalhado:  

 

Interessante refletir sobre a importância de se trabalhar os conteúdos antes de 

socializá-los com fatos concretos, como jogos, teatro, seminário... 

enfim...com procedimentos que exijam um conceito formado, para a partir 

daí o aluno ampliar o aprendido de acordo com sua compreensão de mundo. 

Observei que assim que eles conseguiram formar o T com as peças do 

Tangram foram à procura de desafios nas sugestões dos joguinhos. Alguns 

tentaram montar o cubo mágico, mas precisamos ir embora e este desafio 

ficou para outra oportunidade. 

 

 A atividade foi desenvolvida fora do espaço escolar das crianças, o que aumenta mais 

ainda a ansiedade pelo que estaria por vir. Utilizou-se o espaço do laboratório de informática 

onde funcionam os cursos a distância oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

mesmo local onde desenvolvi esta atividade curricular. De volta à escola, a professora faz 

uma análise reflexiva junto com os alunos a respeito da experiência. Resultados positivos 

foram alcançados e Eletícia menciona, inclusive, um teórico para referendar sua atividade 

com jogos digitais e softwares para o ensino de Matemática:  

Logo que cheguei à sala de aula, comentei sobre a experiência vivida 

naquele momento. Alguns disseram que era a primeira vez que tinham 

“mexido” em um computador, mas percebeu que não era tão complicado 

assim, outros, achavam que não iam vencer os obstáculos do jogo, no 

entanto perceberam que lendo as regras com atenção as coisas clareavam e 
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tudo se tornava mas fácil. Foi uma ótima experiência. Com os jogos 

aprendemos de fato. É o momento que colocamos em prática o esforço do 

nosso raciocínio, a elaboração das nossas hipóteses numa linguagem 

dinâmica e complexa. Santa Rosa (1993) comenta que o jogo representa e 

manipula a realidade, é uma metáfora, como um jogo de palavras. Neste 

sentido, o jogo nos ajuda a ver a realidade por diversos ângulos, sabendo que 

as soluções dos desafios não têm apenas um caminho. O itinerário quem faz 

é o sujeito desse processo lúdico e que ao mesmo tempo carrega em si a 

seriedade de um trabalho concretizador do pensamento humano. 

(ELETICIA, DC3 – T, 2010) 

 

 Gervásio demonstrou grande interesse pelas planilhas e não demorou em descobrir na 

própria escola em que trabalha, a importância desse recurso para gerir os dados pertinentes as 

diversas movimentações de informações, que por sua vez, facilitariam a compreensão e 

organização da escola como um todo: 

 

Mesmo sendo uma escola pequena, com quatro salas e 172 alunos, todas as 

informações já se encontram em uma planilha, que me mostra em tempo real 

os alunos que saíram, os recebidos, os evadidos, a matrícula inicial e final e 

seus percentuais a idade e outras informações necessárias. Isso se deu a 

partir da atividade Software Livre da Matemática, com as informações que 

obtive nos encontros, dei sentido e transformei em conhecimento. A planilha 

tem mais de 80 fórmulas. Todo dia fico mexendo e sorrindo em frente à tela 

do PC. Uma felicidade em ter feito algo que aprendi no meu curso. 

 

O outro grande feito é uma planilha que substitui o preenchimento do 

histórico escolar a caneta. Um grande problema hoje na rede se chama 

documentação, o mais comum é o histórico do aluno. Quando um aluno sai 

de uma escola para outra, a secretária costuma emitir uma declaração 

dizendo em que série, grupo ou ano ele está apto a cursar. No final diz que o 

histórico será entregue no máximo em trinta dias. Acontece que esses trinta, 

viram sessenta, cem e até o ano inteiro e esse documento não é feito porque 

a demanda é enorme e as profissionais não dão conta. 

 

Pensando em acabar com esse problema na escola que estou, fiz uma 

planilha com todos os dados necessários que consta um histórico. É possível 

digitar uma, em questão de poucos minutos. Ela permite que todos os 

históricos, dos alunos que estão cursando o último ano naquela escola, sejam 

feitos, aguardando somente as notas finais do ano em curso. Isso acaba com 

a declaração, pois o aluno já sai com seu histórico em mãos, facilitando a 

matrícula em outra unidade escolar. 

 

Na escola está chegando um laboratório de informática. Já pedi um espaço 

para apresentar aos professores esse vasto campo de informação e 

transformação em conhecimento. É algo que a escola está vivenciando e 

tirando proveito das tecnologias. É preciso que os alunos saiam ganhando 

também. Basta os professores acreditarem. (GERVÁSIO, DC3 – I, 2010) 
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Foram abertos espaços de fóruns no Moodle para postagens de impressões a respeito 

das TIC e do ciberespaço, além de discussões na lista do grupo Irecê. As atividades foram 

socializadas com a turma e alguns relatórios foram postados nos blogs dos cursistas, para que 

os demais cursistas que não puderam participar da oficina, tivessem conhecimento da 

execução das sequências didáticas, assim como dos vários desafios que enfrentaram os 

professores cursistas para a realização de suas incursões tecnológica nos campos da didática 

da matemática. 

Nos fóruns utilizados para discussão da temática proposta, percebe-se que o grau de 

imersão desses cursistas se encontra em um avançado nível, pois há uma grande participação, 

com repostas fundamentadas em textos lidos, complementação nas falas dos colegas e 

respondendo às provocações da docente. Os professores cursistas não apenas contemplam as 

mensagens postadas, mas interagem com as mesmas, co-criam, ressignificam e as relacionam 

com suas experiências de vida e profissional. 

Os depoimentos revelam a necessidade de uma maior imersão nos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem - AVA, como está explicito no comentário de Ana Cristina Cordeiro (GFV – 

I, 2010) no fórum aberto: 

  

Esta cultura pode afetar os alunos e professores quando estão inteirados a 

participar de diferentes ambientes virtuais, interagindo com outras pessoas 

de diferentes grupos, compartilhando e trocando conhecimento de forma 

afetiva e colaborativa, pois desta maneira a aprendizagem será 

contextualizada e os vínculos serão construídos de forma de troca e  de uma 

boa comunicação. (ANA CRISTINA, GFV – I, 2010) 

  

Ela acrescenta ainda que nesse processo, há uma grande necessidade de formação no 

campo das tecnologias de informática:  

  

É interessante que os professores recebam capacitação adequada para poder 

trabalhar de maneira eficaz com os alunos, pois não basta simplesmente ter 

os recursos tecnológicos se os professores não estão preparados para 

trabalharem de forma contextualizada. Utilizando e-mails, bloggers e 

diferentes sites de relacionamento e que o aluno seja um sujeito ativo para 

poder criar jogos e manusear programas. 

 

Os professores cursistas também destacam que a falta de infraestrutura dificulta a 

utilização da sala de aula, como pode ser visto na fala de Paula Rodrigues (GFV – I, 2010), ao 

mencionar que “às vezes não é estar preparados, mas a disponibilidade de máquinas que não 
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temos nas nossas escolas e isso faz com que o professor fique distante dessa tecnologia e 

assim dificulta o trabalho”. 

Freitas (2009, p. 71) mostra que os professores só estarão imergindo seus alunos 

nesses novos ambientes de aprendizagem, depois de uma “experiência direta, quando se 

sentem capazes de dominar aquilo que lhes parecia no inicio tão difícil, quando começam a 

ver as possibilidades reais de uso na própria prática e na de seus companheiros”. 

O processo de ciborguização se dá gradativamente. No inicio, meio receosos de mexer 

com a máquina, sem o domínio dos instrumentos, depois, aos poucos, diante de um trabalho 

em conjunto com seus pares, vão se soltando, tirando suas dúvidas, compartilhando suas 

angústias e aprendendo em parceria.  

 Alguns resultados desta oficina foram trabalhados na elaboração do artigo A 

ciborguização dos professores: corpos em mutação para imersão na Cibercultura, escrito 

como parte resultante da atividade curricular Educação Comunicação e Tecnologia do 

programa de Doutorado, tomando como dados os relatos dos professores cursistas no GFV. O 

Professor Ciborgue aqui, é entendido como aquele que torna possível a relação professor-

aluno-saber-tecnologia, tendo em vista o aluno ciborgue que já há algum tempo ocupa o 

ambiente escolar, mas sem professores com formação adequada ao contexto tecnológico, este 

fato é mais visível nas escolas públicas que embora estejam sendo providas com recursos 

tecnológicos, seu alcance junto aos alunos ainda está aquém do esperado. 

 Como havia mencionado, em Tapiramutá, por questões estruturais e pela ambientação 

virtual e em tecnológica de informática que os professores cursistas ainda desenvolviam, ficou 

inviável oferecer esta mesma oficina neste ciclo. No entanto, pela realização do Seminário de 

Encerramento, momento em que se faz a avaliação do ciclo e a demanda dos professores 

cursistas para atividades a serem produzidas e oferecidas para o ciclo seguinte, e entre outras 

continuaram solicitando atividade de Matemática, talvez minha presença tenha influenciado. 

Como já estava mais próximo da turma, fiquei de pensar em produzir uma nova atividade. 

Então nos encontros de preparação do Seminário de Abertura fiz a proposição de realizar um 

Grupo de Estudos Acadêmicos - GEAC. Esta atividade só era oferecida pelos professores que 

faziam parte da Equipe de Coordenação e Orientação, e foi aí que, com a aceitação da equipe 

por esta atividade, passei a configurar também como membro, colaborador, mas com direito a 

voz e voto. A verdade é que eu já tinha esse direito, mas agora me sentia mais livre no trânsito 

das discussões e na participação efetiva do processo de cada ciclo. Aceita a proposta, o 
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denominei GEAC: Educação Matemática, e foi extremamente proveitoso, pois, os professores 

cursistas estavam mais a vontade para falar de si e suas experiências com o saber matemático.  

  

GEAC: Educação Matemática 

 

O professor Narciso ministrou o GEAC, Educação Matemática no qual 

brincamos com os números, relembramos técnicas e estratégias de ensino 

que eram usadas por nós, só que de maneira muito solta sem embasamento 

teórico, como passa tempo para os alunos que é o caso dos jogos, onde na 

verdade estávamos trabalhando com modelagem matemática e se quer 

sabíamos que se tratava deste tema. Foi com o desenvolver da atividade que 

percebemos que usávamos desses recursos de modelagem matemática para 

dar aulas e assim formar a sala de aula um lugar dinâmico no qual o 

educando faz questão em se está presente. (LUIZ CLAUDIO, DC4 – T, 

2010) 

 

 Esta atividade aconteceu no quarto ciclo (2º semestre de 2010) da primeira turma de 

Tapiramutá e formou duas turmas: uma no período vespertino, com 18 matriculados, e outra 

no período noturno, com 25 matriculados. Propus a seguinte ementa: “Dicionários de termos 

usados na matemática, Educação Matemática como área de conhecimento, estudo das 

tendências de ensino de matemática: história da matemática, modelagem matemática, 

resolução de problemas, jogos e informática no ensino de matemática e didática da 

matemática francesa, como tendência de ensino de matemática”. 

 O curso teve como motivação teórica alguns artigos que escrevi na área da Educação 

Matemática e que foram apresentados em encontros/congressos nacionais e internacionais 

realizados no Brasil, com destaque para o artigo: Didática da Matemática na Educação 

Matemática: implicações na formação em exercício de professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental, de minha autoria e que se encontra disponível nos anais da XIII 

Conferência Interamericana de Educação Matemática. Para dar sustento aos estudos dos 

professores cursistas, disponibilizei no ambiente Moodle/UFBA, artigos de alguns dos 

principais estudiosos da Educação Matemática, por tendência de ensino. 

 Atualmente, são muitos os pesquisadores que desenvolvem trabalhos na área da 

Educação Matemática no Brasil, que por sua diversidade cultural, sua dimensão geográfica e 

problemas sociais a serem superados, permitem que várias situações sejam investigadas nos 

variados contextos a partir de diferentes Tendências de Ensino reconhecidas, mas pouco 

exploradas nos ambientes de sala de aula do EFM. Sendo assim, listamos alguns de seus 
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principais estudiosos (citados nos relatórios e socialização de estudos) e as instituições em que 

atuam, com destaque para os pesquisadores brasileiros: 

 

 
História da Matemática 

- Iran Abreu Mendes: Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

- Sergio Roberto Nobre:  Professor da UNESP-campus de Rio Claro.  

- Antônio Miguel: Professor da UNICAMP.  

- Maria Angela Miorim: Professor da UNICAMP. 

- Wagner Rodrigues Valente: Professor da Universidade Federal de São Paulo.  

- Clovis Pereira da Silva: Professor da Universidade Federal do Paraná 

- John Andrew Fossa (Americano residente no Brasil): Professor da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

Modelagem Matemática 

- Dale William Bean: Professor da Universidade Federal de Ouro Preto. 

- Jonei Cerqueira Barbosa: Professor da Universidade Federal da Bahia. 

- Rodnei Bassanesi: Professor da Universidade Federal do ABC  

- Maria Salete Biembengut Hein: Professora da Universidade Regional de Uberlandia 

- Dionisio Burak: Prof. da Universidade Estadual de Ponta Grossa e na Universidade Estadual do Centro-Oeste.  

- Adilson Oliveira do Espirito Santo:  Professor da Universidade Federal do Pará. 

Resolução de problemas 

- George Pólya (1887-1985, Húngaro – entrou nesta lista por ter sido bastante citado pelos professores)  

- Maria Ignez de Souza Vieira Diniz: Professora do Instituto de Matemática e Estatística da USP.  

- Luiz Roberto Dante: Professor Livre-Docente aposentado d UNESP-Rio Claro. 

- Kátia Cristina Stocco Smole: Coordena o grupo Mathema de formação e pesquisa. 

Jogos no ensino de Matemática 

- Regina Celia Grando: Professora da Universidade de São Francisco. 

- Tizuco Morchida Kishimoto: Professor da USP 

- Manuel Oriosvaldo de Moura: Professor da USP. 

- Zoltan Paul Dienes (Matemático húngaro – entrou na lista por ter sido bastante citado pelos professores) 

- Anna Regina Lanner de Moura: Professora da UNICAMP 

- Rogéria Gaudêncio do Rêgo: Professora da Universidade Federal da Paraíba. 

- Rômulo Marinho do Rêgo: Professor da Universidade Estadual da Paraíba.  

Informática e o ensino de Matemática 

- Marcelo Almeida Bairral: Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

- Marcelo de Carvalho Borba: Professor da UNESP, Rio Claro. 

- Seymour Papert (Americano – entrou na lista por ter sido bastante citado pelos professores)  

- Mauricio Rosa: Professor da Universidade Luterana do Brasil 

Etnomatemática 
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- Ubiratan D’Ambrósio:  É Professor Emérito da Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP e atua também 

como Professor da Universidade Bandeirantes de São Paulo/UNIBAN. É também Professor Credenciado dos 

Programas de Pós-Graduação em História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 

Educação Faculdade de Educação/FE da Universidade de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto 

de Geociências e Ciências Exatas/IGCE da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio 

Claro.  

- Isabel Cristina Rodrigues Lucena: Professora da Universidade Federal do Pará. 

- Maria do Carmo Santos Domite: Professora da USP. 

- Gelsa Knijnik: Professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).  

 

 

 Sei que foi extenso e pareceu cansativo a relação de pesquisadores listados, mas os 

coloquei, para que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e demais 

professores interessados, tomem conhecimento de que no Brasil se faz pesquisa de qualidade 

na área de Educação Matemática, e principalmente por ter escutado exaustivamente dos 

professores cursistas, que ainda não tinham ouvido falar de tais pesquisadores. Mesmo 

recebendo em suas escolas, revistas como Nova Escola, estas, pouco mencionam os trabalhos 

destes pesquisadores, dando atenção maior aos nomes do cenário Internacional, que é claro, 

são indispensáveis, mas isto não tira o mérito dos pesquisadores e das pesquisas 

desenvolvidas no Brasil. E não é só porque se trata de uma cidade do interior da Bahia. Esta 

situação acontece também com professores das escolas municipais de Salvador. Foi o que 

pude perceber pelo contato que tive com professores que participaram da Especialização em 

Tecnologia oferecida pela FACED-UFBA para cerca de 100 professores, e muitos deles 

também desconheciam a maioria dos pesquisadores listados acima; quando muito, conheciam 

ou já tinham ouvido falar no nome de Ubiratan D’Ambrósio e do Professor Jonei Cerqueira 

Barbosa por ter sido professor deles no curso. Atribuo esta falta de conhecimento à formação 

inicial recebida no curso de Pedagogia, que trabalha de modo bastante superficial as 

tendências de ensino de matemática bem como a falta de formação continuada direcionada 

aos estudos teórico-práticos específicos para o ensino e aprendizagem de matemática.  

Programas como o Pró-Letramento em Matemática, do qual tive a oportunidade de 

participar como formador, criado para possibilitar o aprimoramento profissional docente em 

Matemática e cobrir os buracos deixados pela formação inicial de professores, deveriam fazer 

parte de um programa de formação permanente e continuada. No caso específico do Pró-

Letramento, trata-se de um programa de formação continuada para professores dos anos 

iniciais em exercício e seus materiais foram produzidos por professores dos cinco Centros de 

Formação Continuada, em Educação Matemática e Científica da REDE NACIONAL DE 
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FORMAÇÃO CONTINUADA, das Universidades UFES, UFRJ, UNISINOS, UNESP e 

UFPA, dentre os quais, alguns dos que foram listados acima.  

 A Educação Matemática é o estudo das relações entre o ensino e a aprendizagem de 

matemática. Ela transita pelos campos da Matemática, da Pedagogia e da Psicologia, e por 

que não dizer também pelo campo da Filosofia, que surge aqui para pensar a complexidade 

dos três campos mencionados e justificar a importância do campo ligante que se perdeu no 

pensamento separador. Culturas foram criadas, e a matemática, pelos seus estudiosos, decidiu 

que bastava ter o conhecimento matemático para se ensinar matemática Então, passaram a 

existir alunos que gostavam de matemática, que tinham aptidão para tal, e alunos que não 

gostavam de matemática e que portanto, deveriam se voltar a outras áreas que não exigiam 

este conhecimento. A Pedagogia foi uma dessas áreas. Criou-se então um movimento de 

rejeição mútua.  

Mas o leitor deve estar se perguntando: e a psicologia ficou onde? A Psicologia se liga 

à Matemática pela busca em compreender os processos educativos no que se refere ao ensino 

e aprendizagem. Historicamente este movimento se inicia em particular, a partir das correntes 

Comportamentalista, Gestaltista, Estruturalista e Construtivista. 

A corrente Comportamentalista, que associou o comportamento humano ao de 

animais, esta fundada na abordagem cartesiana, buscou encontrar os elementos básicos do 

pensamento humano e seu comportamento para definir o homem em sua completude. Entende 

a aprendizagem como uma série de conexões entre situações ou uma relação de estímulo e 

resposta. 

A corrente Gestaltista propõe uma abordagem holística do pensamento humano. 

Baseia-se no pensamento de que a percepção humana não pode ser explicada apenas por 

estímulos isolados e que se processam de forma individualizada, mas que a ação existe na 

tentativa de encontrar o equilíbrio do organismo como um todo. A aprendizagem se liga a 

capacidade de compreender estruturas e não a de decorar procedimentos. Algumas ideias da 

Gestaltista me chamam atenção. Vejam uma aplicação dela na figura a seguir. 
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                     Fig. 5: cubo de Necker 

 

Esta figura foi construída por mim, mas muitas crianças ainda na alfabetização, 

aprendem logo a fazer; ao menos isso aconteceu comigo. Não há nenhuma dificuldade em sua 

construção. As crianças costumam chamar de dado, por sua semelhança com esse objeto. O 

que interessa aqui é como a mente percebe (em perspectiva) este cubo. Solicito ao leitor que 

concentre sua atenção para a figura formada pelas letras A, B, D e C. Terá este lado do cubo 

como o que podemos chamar de frente, mas se agora voltar sua atenção para os lados E, F, H 

e G, tem-se uma nova frente para o cubo. Uma confusão de percepção se processará em seu 

cérebro. Trata-se de uma figura conhecida como cubo de Necker, e fornece uma imagem 

interpretada pelo cérebro como uma ilusão de ótica, mas, o que queremos com este exemplo é 

mostrar que para se compreender um fenômeno, depende-se muito de como você olha para 

ele, de como sua mente o interpreta, e da perspectiva que você vai adotar para sua análise, e 

isso está além de um simples olhar, exige uma compreensão hermenêutica fenomenológica 

das coisas, do mundo, de si. 

 Na corrente Estruturalista, a aprendizagem é entendida como um processo ativo no 

qual o aluno infere princípios e regras e os testa. Assim, o aluno tem mais instrumentos para 

lidar com os determinados conhecimentos quando entende suas estruturas. Está baseada nos 

estágios do desenvolvimento infantil de Jean Piaget e Bruner e propõe três modos de 

organização do conhecimento. São os modos de representação motor: representa 

acontecimentos passados por meio de uma resposta motora apropriada; icónico: quando os 

objetos são concebidos na ausência da ação, por meio de ícones, signos que representam uma 

relação de semelhança com um determinado objeto; e simbólico: consiste na tradução da 
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experiência em termos de linguagem simbólica. 

Das quatro correntes citadas, a Construtivista tornou-se a mais popular, sendo 

abraçada principalmente pelas escolas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que viram nela uma possibilidade de que a criança de fato, pudesse aprender a 

partir de experiências concretas na construção de seu conhecimento. Seus estudos estão 

baseados principalmente nas ideias de Piaget e têm como proposta a concepção de que a 

mente é modelada como uma experiência organizativa de modo a lidar com um mundo real 

que não pode ser conhecido em si. Envolve dois princípios: que o conhecimento é ativamente 

construído pelo sujeito cognoscente, que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, 

juízo, imaginação, pensamento e linguagem, que não são passivamente recebidos do meio; e 

que conhecer é um processo adaptativo que organiza o mundo experiencial de cada um, não 

descobre um mundo independente, pré-existente, exterior à mente do sujeito. Acredita que 

cada ser humano constrói o significado para a linguagem que usa, no caso, matemática, à 

medida que vai construindo o seu mundo experiencial. 

Já que o GEAC em foco se reúne ao que já fora estudado, discutido, refletido, aplicado 

e socializado nas atividades anteriores, vamos ao ocorrido. 

Iniciei os trabalhos fazendo um breve estudo etimológico sobre alguns termos 

utilizados na matemática, pois muitos “professores que ensinam matemática” não têm 

conhecimento do significado dos termos que utilizam, melhor dizendo da linguagem, dos 

signos e códigos, que recaem diretamente na escrita e leitura, no correto letramento 

matemático. Este não trata de um problema particular da formação oferecida pelo curso de 

Pedagogia, mas também da própria Licenciatura em Matemática que só recentemente, com as 

reformulações curriculares pela inserção de atividades como Educação Matemática e Filosofia 

da Matemática, tem possibilitado essa aproximação discursiva da linguagem matemática em 

seus pormenores e das bases epistemológicas da ciência Matemática.  

Na sequência desta discussão, propus a leitura de dois artigos de minha autoria que 

tratam de questões relevantes para o estudo da Educação Matemática, referentes à formação 

do professor de matemática e a história do ensino de matemática no Brasil, com os títulos: i) 

Formação em Exercício de Professores: experiências formativas na constituição de saberes 

matemáticos de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental; ii) O movimento 

histórico do ensino de matemática no Brasil e suas implicações no currículo e na formação 

docente.  
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O primeiro artigo traz reflexões sobre a formação matemática de Professores dos anos 

iniciais, tanto de professores em exercício da docência como aqueles em processo de 

Formação Inicial. Apresenta ainda para discussão, os seguintes elementos: obstáculos 

curriculares, situação do espaço da matemática nos cursos de Pedagogia e recursos didáticos e 

pedagógicos para ensino de matemática. Pretendeu-se com tais elementos, buscar respostas 

para questões como: a) Quais obstáculos curriculares dificultam a formação transdisciplinar 

do pedagogo? b) Qual a situação da matemática nos currículos de pedagogia? e c) Por que, 

embora com o avanço da tecnologia da educação, poucos recursos didáticos e pedagógicos 

são utilizados pelos professores dos anos iniciais?  Pretendeu-se com este trabalho contribuir 

para a discussão e a construção de currículo de formação de professores dos anos inicias, 

defendido numa perspectiva transdisciplinar, além de realizar análise reflexiva do cenário 

atual desses currículos.  

O segundo artigo teve como objetivo mostrar como ocorreu a implementação do 

ensino de matemática no Brasil, a partir de um resgate histórico, e observar suas implicações 

no currículo e na formação docente em Matemática. Com a análise deste processo, buscou-se 

respostas à questões referentes ao como e por que ensinamos o que ensinamos. A matemática 

escolar é explanada no movimento das escolas tradicional, escola nova, e moderna, 

percorrendo o período histórico que vai do século XVII ao século XX. A partir dos estudos 

realizados foi possível perceber alguns fatores que contribuíram para as dificuldades 

encontradas no ensino e aprendizagem da matemática nos dias atuais.  

Nossa intenção com estas leituras foi dar esclarecimentos e iniciar discussões, que 

acredito serem relevantes enquanto instância de formação docente em Educação Matemática. 

Para finalizar este primeiro momento, foi realizada a distribuição dos grupos para os estudos 

das tendências de ensino de matemática e suas aplicabilidades, em conformidade com a 

ementa desta atividade.  

O registro dos professores cursistas permite que se observem como estes assumem e 

percebem a importância desta atividade. Maria da Gloria enfatiza a importância de se 

trabalhar a partir do cotidiano e com o lúdico, mas é consciente de que embora haja recursos 

presentes na escola estes não se encontram acessíveis, pois não são de acesso fácil aos 

professores. Esta falta de acesso pode ocorrer pela falta de conhecimento teórico e didático 

pedagógico para o trabalho com os recursos materiais, ou pela falta de conhecimento e 

segurança no saber matemático para transpor o saber matemático do cotidiano dos alunos para 
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a sala de aula.  

 

Na aula que o professor Narciso Soares realizou no dia 18 de agosto, ele 

trouxe grande contribuição, dentro do contexto matemático, enfatizou a 

importância da matemática no nosso cotidiano, apresentou como trabalhar 

em sala de aula de maneira clara e objetiva, partindo do simples para o 

complexo, que é possível trabalhar com o lúdico, que muitas vezes existe na 

escola, mas o professor e o aluno não têm acesso. Logo depois das 

discussões baseada no artigo dele, dividiu a turma em grupo para 

realizarmos um estudo sobre alguns matemáticos e deu o tema para os 

grupos. Na aula seguinte, alguns grupos apresentaram o seu trabalho onde 

cada grupo estudou a contribuição de cada matemático. (MARIA GLORIA, 

DC4 – T, 2010) 

 

 O registro de Izabel mostra a reflexão que ela faz quanto ao saber e ao seu saber 

matemático. Ela valoriza e reconhece a importância do estudo histórico para sua formação e a 

melhor condução de sua prática pedagógica em sala de aula. 

  

No GEAC com o professor Narciso, descobri como aplicar a matemática na 

sala de aula, sua inserção como prática pedagógica educativa, a importância, 

seu contexto histórico e sua forma educacional. Além disso, ao pesquisar a 

História da Matemática neste GEAC, percebi que pouco sabia como 

trabalhar a matemática na sala de aula. (IZABEL, DC4 – T, 2010) 
  

Destaco no registro de Jaciane, que além de evidenciar as tendências de ensino 

estudadas e discutidas neste GEAC, ela menciona que estes visam motivar os alunos para sua 

aprendizagem em Matemática e geram autoconfiança para desenvolverem o raciocínio lógico 

necessário para a resolução das situações problemas tanto daqueles propostos em sala de aula, 

como dos que surgem em seu cotidiano. Essa motivação é acionada pelo senso de cooperação, 

que deve ser levado em conta nos aspectos avaliativos estabelecidos pelo currículo escolar.  

 

O GEAC Educação Matemática com o professor Narciso, neste ciclo veio 

mais uma vez nos surpreendendo com os temas abordados: Modelagem 

matemática, etnomatemática, história no ensino de matemática, informática 

no ensino de matemática, resolução de problemas em matemática, tendências 

de ensino de matemática. Com as habilidades e recursos pedagógicos 

eficazes para a construção do conhecimento matemático onde nós como 

educadores, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação para a 

aprendizagem dos alunos e desenvolver a autoconfiança, o raciocínio lógico 

e o senso cooperativo. (JACIANE, DC4 – T, 2010) 

 

 

 Maria Luzia traz em seu registro, uma reflexão que está diretamente relacionada ao 

que foi proporcionado pela discursão dos artigos sobre a necessidade de que os professores 
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estejam em permanente reflexão crítica sobre como ensina matemática, mas aponto que para 

isso, é preciso que se tenha uma visão ampliada da Educação Matemática. Os estudos que 

proporcionamos nas demais oficinas e neste GEAC são iniciais e carecem de serem retomados 

em formação continuada. A cursista menciona ainda que o fato de tornar a aprendizagem  

matemática prazerosa por meio dos recursos proporcionados pelas tendências, não tira a 

seriedade do saber matemático. 

 

O GEAC Educação Matemática ministrado pelo professor Narciso Soares, 

me fez refletir ainda mais sobre como ensinamos o saber matemático para os 

nossos alunos, pois sempre vi a matemática como algo difícil. Vale afirmar 

que não deixou de ser algo sério. Compreendi que matemática pode e deve 

ser conduzida de várias maneiras, fazendo com que nossos alunos aprendam 

com mais facilidade.  E para que isso ocorra, o professor precisa estar 

mediando o seu aluno a descobrir como é prazeroso aprender tais saberes, 

pois acredito que uma aprendizagem significativa pode colaborar para a 

inclusão em sala de aula. Nós educadores devemos buscar metodologias 

eficientes de ensino-aprendizagem dos conteúdos de matemática, visando à 

conexão entre conhecimentos práticos e sistemáticos. (MARIA LUZIA, DC4 

– T, 2010) 

 

Feita a distribuição, cada equipe ficou incumbida de fazer estudos teóricos de 

determinada Tendências de Ensino de Matemática, como já mencionado nos registros acima. 

Teriam ainda que fazer relações com sua prática de ensino em sala de aula, e socializar seus 

estudos no próximo encontro. A socialização se deu na forma de seminário, com a utilização 

de slides e duração de 15 minutos para cada apresentação. Esse tempo não foi respeitado, não 

houve como. As discussões foram acaloradas visto que os professores cursistas se sentiram à 

vontade para falar das suas experiências que foram registradas nos diários de ciclo IV. 

Nesta experiência de se estudar sobre as tendências de ensino de matemática e 

perceber as várias possibilidades de se ensinar de forma simples e prazerosa, os professores 

cursistas foram buscar em suas memórias, as lembranças de sua época de estudante da 

Educação Básica e dos recursos que eram utilizados: caderno, lápis, caneta e borracha para o 

aluno e quadro e giz para o professor, quando muito, um cartaz para apresentar algumas 

ilustrações, e muito raramente o retroprojetor, aparelho que não se adaptava didaticamente à 

aula de matemática. Como resolver problemas e fazer contas usando tal aparelho? Faltava 

imaginação e criatividade ao professor. Eram quarenta e cinco ou noventa minutos tentando 

ensinar os alunos a fazerem contas presos entre quatro paredes, nem ao menos o espaço 

interno da escola era explorado. “Estudava exclusivamente para adquirir notas e passar de 
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ano”, é o que coloca Izabel; mas em seu registro, se mostra consciente de que como 

professora, precisa ensinar matemática de forma que seus alunos compreendam a relação dela 

com o mundo. Como Izabel trabalha com jovens e adultos, vai buscar em Paulo Freire, a 

referência bem acertada para refletir sobre sua ação pedagógica em sala de aula e da 

necessidade de se trabalhar a partir da realidade de mundo de seus alunos.  

 

Meditar sobre essa atividade é voltar a meu passado, por ter sido uma das 

grandes dificuldades na minha vida escolar, estudava exclusivamente para 

adquirir notas e passar de ano. Essa era a forma de ensino há algum tempo 

atrás. Hoje percebo o papel importante que tem a Educação Matemática na 

promoção de estratégias que possibilitem a leitura e escrita da matemática e 

suas relações com o mundo. 

 

Segundo Freire (1982, p.29) “a educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados”. Então, trabalhar 

com jovens e adultos nos remete a esta realidade que precisamos contemplar 

seus conhecimentos, considerando os seus próprios pelos quais desenvolvem 

suas habilidades na resolução de seus problemas diários, como vivências, 

dificuldades por um domínio precário de procedimentos simples que marcam 

os modos de organização e divulgação do ensino e aprendizagem dessa 

sociedade. (IZABEL, DC4 – T, 2010) 

  

 Jaciane faz uma boa análise do saber matemático como recurso imprescindível para se 

compreender o mundo pela sua singularidade e forma de tentar explicar os fenômenos da 

natureza. Percebe que por meio dos estudos das tendências apresentadas e por seu próprio 

estudo sobre Etnomatemática, é possível motivar seus alunos de modo que apresentem um 

melhor rendimento no seu processo de aprendizagem. Com base em D’Ambrósio ao falar que 

os processos educativos se fundem com a cultura e que a história registra esses fundamentos, 

compreende que há vários caminhos para o ensino de matemática.   

  

A matemática oferece-nos um conjunto singular de ferramentas poderosas 

para compreender e mudar o mundo. Estas ferramentas incluem o raciocínio 

lógico, técnicas de resolução de problemas, e a capacidade de pensar em 

termos abstratos. Percebi que a matemática não é esse “bicho de sete 

cabeças” que muitos temem, em sala de aula é possível motivar os nossos 

alunos, oferecendo aulas diversificadas e atrativas a fim de aperfeiçoar o 

aprendizado deles. É importante destacar que é através das novas 

metodologias que conseguimos preparar melhor os estudantes e 

consequentemente, obter melhores resultados durante o processo educativo. 

 

Para D’ Ambrósio (1999, p. 97) “as práticas educativas se fundem na cultura, 

em estilos de aprendizagem e nas tradições, e a história compreende o 
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registro desses fundamentos”. Portanto, é praticamente impossível discutir 

educação, sem recorrer a esses registros e a interpretação, dos mesmos. Isso 

é igualmente verdade ao se fazer o ensino das várias disciplinas. Em especial 

da matemática, cujas raízes se confundem com a história da humanidade. 

 

Neste sentido, é preciso saber que não existe apenas um caminho que possa 

ser identificado como único e melhor para o ensino da matemática, mas 

diversas possibilidades de trabalhar para que o professor construa sua 

prática. A curiosidade no ensino da matemática tem como objetivo de fazer 

com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da 

classe e despertando o interesse e a participação de todos. (JACIANE, DC4 

– T, 2010) 

 

 Este GEAC teve um impacto positivo na práxis de Maria da Gloria, que a partir dele, 

passou a desenvolver atividades mais criativas e contextualizadas junto a seus alunos. Embora 

a professora cursista já desenvolvesse atividades que buscassem provocar estímulos positivos 

na aprendizagem de seus alunos, os estudos realizados neste GEAC possibilitaram que ela 

colocasse suas ações pedagógicas de frente com as teorias da Educação Matemática, quando 

se deu conta de que já aplicava algumas delas. Esta reação foi percebida também na fala de 

outras professoras cursistas, e isso aponta para a importância e a necessidade da formação 

continuada.  

 

A partir das apresentações dos grupos foi enriquecedor para o meu 

crescimento, como trabalhar com matemática de forma prazerosa, eu saí da 

aula cheia de expectativa para minha prática pedagógica, sempre procuro 

promover em sala de aula, atividades criativas para que meu aluno possa 

desenvolver as habilidades com dinamismo e motivação ao realizá-lo, que 

possibilitem a eles, situações reais do tempo e do espaço, com atividade 

contextualizada do seu dia a dia. (MARIA GLORIA, DC4 – T, 2010) 

 

 

 Maria Luzia relembra a atividade realizada no ciclo III e destaca que há dificuldade de 

se trabalhar com a teoria estudada junto aos alunos do TOPA. Há de se esclarecer que são os 

procedimentos resultantes das teorias que devem ser aplicados em sala de aula e não as teorias 

em si, estas devem ficar ao conhecimento do professor, constituído e reconstituído em sua 

formação inicial e continuada a compor seu repertório de saberes, mas também não quer dizer 

que os alunos não possam ter conhecimento do método de estudo utilizado. Luzia também 

reconhece que para o aluno aprender a aprender matemática por meio das diversas tendências 

de ensino, com a ideia que se use estratégias simples e dinâmicas, é preciso comprometimento 

do professor com o ensino e aprendizagem de seu aluno. Alguns fatores como o baixo salário, 

alta carga horária de trabalho, pouca ou nenhuma formação continuada, deficiência na 
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estrutura física da escola e pouco ou nenhum aparato de informática contribuem para a falta 

de motivação e comprometimento do professor em melhorar a ambiência escolar na maioria 

das escolas públicas brasileiras. 

 

Enquanto no Ciclo três, trabalhamos desenvolvendo a prática através de 

jogos, neste ciclo trabalhamos com as teorias matemáticas, as quais são 

importantes para cada um de nós que participa desse processo de 

formação. Porém, para trabalhar com teorias com os alunos do TOPA é 

complicado, pois eles ainda estão no início do processo de alfabetização. 

Contudo, é relevante para nós educadores que pensemos em transformar a 

educação do nosso país. Discutiu-se também sobre as tendências de ensino 

em matemática. Refletimos a respeito deste GEAC enquanto processo 

formativo e suas possíveis contribuições para o ensino e aprendizagem no 

ensino de matemática. Assim, foi possível compreender que a 

aplicabilidade da matemática é essencial na vida de todos nós. É 

importante que o aluno aprenda a aprender matemática, mas para que este 

aprendizado ocorra, o professor precisa se comprometer com o ensino-

aprendizagem de seu aluno, trazendo para a sala de aula situações do 

cotidiano, mantendo uma boa relação e comunicação com seus educandos. 

O GEAC nos mostrou que enquanto educadores precisamos buscar novos 

meios para dinamizar e enriquecer nossas aulas. Sabemos que no mundo 

contemporâneo o ensino está no processo de evolução e cabe a nós 

educadores pesquisar e adquirir novos conhecimentos para aperfeiçoar 
nossa formação e preparar os nossos educandos para a vida. 

 

Assim como todas as outras atividades de Matemática, participar deste 

GEAC foi muito importante, pois me fez perceber as inúmeras 

possibilidades de trabalhar matemática de forma simples e dinâmica 

permitindo um aprendizado mútuo entre professor e aluno. Vale destacar o 

uso da tecnologia no ensino da matemática como forma de aprendizagem, 

uma vez que a matemática é uma ferramenta para entender a tecnologia e a 

tecnologia também é uma ferramenta para entender a matemática. Sendo 

assim foi possível compreender que existem formas diversificadas 

de desenvolver  nossa prática. (MARIA LUZIA, DC4 – T, 2010) 

 

 A apresentação do Grupo de Rosimeire sobre Etnomatemática teve certos cuidados, 

como a elaboração de folder com a história, objetivos e aplicabilidade, incluindo até uma 

poesia criada por seu irmão, que se sentiu motivado pelo estudo do grupo e a criou com base 

nos conceitos desta tendência de modo simples, porém bastante compreensível, como pode 

ser visto logo após o registro da professora cursista. Então, o que se apresenta aqui é a arte na 

forma de poesia se encontrando com a teoria de ensino de matemática. A estratégia a ser 

sugerida se trata de um trabalho em conjunto entre as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Literatura, Redação e Matemática, a depender da criatividade dos professores para assim, 

juntar as atividades as quais os alunos sentem mais dificuldade em aprender. Bom! A 
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possibilidade de junção é enorme. É possível combinar a matemática com qualquer outra 

disciplina do currículo, dentre as quais a Educação Artística, que pode ser o fio de ligação 

entre as demais disciplinas a transdisciplinarizar o saber. 

 

O professor Narciso nos propôs um seminário, no qual meu grupo ficou com 

o tema Etnomatemática. Antes de realizarmos a apresentação da teoria 

através de slide, entregamos um folder para cada um dos cursistas com a 

programação do que seria explorado durante a apresentação do tema, além 

de textos informativos e uma poesia sobre a Etnomatemática em nossa vida 

que foi criada pelo professor Danilo Silva Mendes que é meu irmão: e ao 

perceber minha movimentação e preocupação para preparar a apresentação 

do trabalho, e dos estudos que tivemos de realizar para fazer uma boa 

apresentação, se propôs a fazer a poesia que apresentamos a seguir:  

                                                                       

                                     A Etnomatemática em nossa vida  

                                                         

Ao longo de muitos anos 

A Matemática teve sua construção 

Muitos povos contribuíram 

Até chegar a evolução. 

 

É preciso valorizar 

As diferentes formas de expressar 

Pois as diversas culturas 

Têm algo de bom a nos ensinar. 

 

Surge uma possibilidade no ensino 

Com o objetivo de respeitar 

O poder que o indivíduo tem 

Para se comunicar. 

 

Estamos falando da ETNOMATEMÁTICA 

Que ocupa o seu lugar 

É preciso saber que existe 

Diferentes maneiras de medir e calcular. 

 

Ubiratan D´Ambrósio define esse termo 

Como uma técnica de explicar 

De que forma os diferentes povos 

Aprenderam a calcular. 

 

Ela está presente 

Na escola, em qualquer lugar 

O conhecimento que nosso aluno traz 

Devemos valorizar (...) 

                             (Danilo Mendes)                                 

 

Foi um trabalho muito importante, pois a partir dele passamos a 

compreender o significado de etnomatemática que parte do pressuposto de 
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que o ensino de matemática deve levar em consideração a realidade sócio-

cultural do aluno, o ambiente em que ele vive e o conhecimento matemático 

que ele traz de casa. Seu principal idealizador, o brasileiro, Prof. Ubiratan D' 

Ambrósio, define a etnomatemática como sendo “a arte ou técnica de 

explicar, de entender, de se desempenhar na realidade dentro de um contexto 

cultural próprio (etno)”. (ROSIMEIRE, DC4 – T, 2010) 

 

 A prática pedagógica é um dos componentes curriculares que tem presença avaliativa  

e deve ser refletida no memorial e no diário de ciclo. A intenção é saber como os professores 

cursistas articulam os saberes constituídos com sua prática de sala de aula. Não se trata de 

fazer uma reprodução das experiências vividas por intermédio de sua formação em exercício, 

mas, de saber como no exercício de sua função docente, a criatividade é potencializada para 

que novas ações pedagógicas sejam promovidas em sala de aula. Embora alguns professores 

cursistas tenham tentado reproduzir o vivido, este não era o objetivo, posto que isto fugia à 

expectativa da equipe pedagógica. No caso deste GEAC, que se tratou de um estudo teórico 

sobre as tendências de ensino de matemática do campo da Educação Matemática. O que se 

observou, foi a proatividade docente em experienciar as tendências em sala de aula e refletir 

sobre a importância dos estudos realizados em sua prática pedagógica, e isso ficou expresso 

no registro dos professores cursistas. 

 

Percebo a importância de trabalhar a matemática com os meus educandos de 

acordo com a realidade deles e trabalho questões como: qual a importância 

dos números em nossa vida? Cálculo mental, horas, datas comemorativas, 

aniversário, calendário, plantio de feijão, café, banana, compras no mercado, 

sapato, receita, e assim desperto o interesse deles nas atividades. Vale 

ressaltar que tive bons resultados por que ampliou o aprendizado. (IZABEL, 

DC4 – T, 2010) 

 

Diante de todos os temas abordados, participei do tema “A história da 

matemática” compreendendo melhor como se chegou aos conhecimentos 

atuais, pois a história é uma fonte de informação para o ensino aprendizagem 

da matemática. E através do seminário que apresentamos a leitura prévia 

sobre os teóricos matemáticos, essas leituras e as experiências vividas 

durante nosso percurso enquanto educadores enriqueceram o nosso trabalho 

e nossa prática pedagógica. (JACIANE, DC4 – T, 2010) 

 
Já comecei a desenvolver as atividades, com jogos matemáticos que 

envolvem as operações e os alunos aprendem brincando, não podia deixar de 

entrelaçar com as atividades de cruzadinhas, situações problemas, bingo, 

jogos matemático com as operações e simulado. Diante deste contexto os 

alunos se interagem, na troca de conhecimento, procura desenvolver as 

habilidades e competências em grupo o individual, os resultados estão 

satisfatórios no processo de ensino aprendizagem. (MARIA GLORIA, DC4 

– T, 2010) 
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Ao trabalhar com matemática, procuro desenvolver a minha ação 

pedagógica em um objeto de investigação, através do qual estabeleço uma 

conexão entre o saber teórico adquirido na faculdade e o meu saber 

prático, sempre na busca da construção de novas aprendizagens. 

Precisamos refletir e avaliar a nossa ação educativa, pois é diante de um 

processo de reflexão que redirecionamos o trabalho que desenvolvemos. 

Não existe ninguém melhor do que o próprio professor para entender a 

complexidade dos fatos ocorridos em sala de aula, ninguém melhor para 

entender as dúvidas e dificuldades que os nossos alunos apresentam, por 

isso, somos nós educadores e devemos buscar entender os motivos que 

impedem o aprendizado dos nossos alunos, investigando e refletindo as 
próprias ações educativas efetuadas em sala de aula.  

 

Precisamos nos inserir no mundo das tecnologias no sentido de podermos 

nos apropriar desses recursos produzindo conhecimentos que favoreçam a 

criação coletiva, fazendo com que seja muito mais que um meio de 

comunicação e informação com o mundo virtual de forma que venha 

contribuir para a nossa formação. Há algum tempo atrás, a matemática era 

vista como um instrumento de decodificação e memorização. Porém a 

educação se modifica e consequentemente os processos que envolvem o 

ensino e a aprendizagem, onde os alunos passam da condição passiva e de 

receptor de informações, para construtor de um conhecimento que se torna 

em um aprendizado significativo. Ressalto que é necessário um 

planejamento de novos métodos e novos espaços para construção de novos 

conhecimentos que compreendam a educação matemática em sua essência. 
(MARIA LUZIA, DC4 – T, 2010) 

 

No entre-tempo do primeiro momento presencial e o segundo momento, ocorreram 

quatro fóruns de discussão no ambiente Moodle-UFBA, no formato de Grupo Focal Virtual – 

GVF. O foco era o saber constituído com os estudos do GEAC, e assim socializar estes 

estudos. Cada um deles decorreu de alguns questionamentos, a saber: 1) Você acredita ser 

possível implementar as tendências de ensino trabalhadas neste GEAC em sala de aula? 2) 

Quais eram suas percepções a respeito das tendências de ensino de matemática? Elas 

continuam as mesmas ou houve mudanças? 3) Você consegue fazer uma ponte entre os 

estudos deste GEAC e outras atividades deste ciclo ou até mesmo de outros ciclos?  4) Qual a 

importância deste GEAC em seu processo formativo? Neste GFV, procurei deixar os 

professores cursistas mais à vontade para discutirem entre si, como um exercício para futuros 

debates, virtuais ou não, que devem independer de suas jornadas pedagógicas. No campo 

virtual, os acessos aconteceram de outubro a dezembro de 2010. A princípio, pensei em 

limitar o tempo a um mês, porém, decidi deixar em aberto para que as respostas e 

intervenções fluíssem com mais liberdade, o que é típico do ciberespaço. Ressalto que embora 
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as postagens e intervenções aqui neste texto, estejam colocadas em sequência, elas não 

necessariamente foram postadas na ordem (temporal) em que aparecem, ou seja, se tivermos 

duas postagens, A, e B postada após A, é possível que aconteçam intervenções para a 

postagem A, mesmo após que tenham ocorrido outras intervenções para B, essa é a dinâmica 

das redes sociais. Ao longo das postagens, farei alguns comentários, com destaques para os 

posicionamentos críticos e as relações que fazem entre o saber matemático e sua prática, ou 

com os demais saberes constituídos no curso. 

 O primeiro questionamento tem a ver com a crença que o professor tem (ou não!) na 

educação, se ele acredita na possibilidade de melhoria, e na possibilidade de que seu trabalho 

em sala de aula possa ir além do quadro e do giz (ou pincel) para o ensino de matemática.  A 

pergunta Você acredita ser possível implementar as tendências de ensino trabalhadas neste 

GEAC em sala de aula? registrou acessos no período de 26 de outubro a 26 de dezembro de 

2010. Como não houve manifestações imediatas, fiz uma primeira postagem para motivar os 

professores cursistas com uma reformulação da pergunta: 

 Diante do que foi exposto e discutido entre os colegas, como seria possível a 

implementação destas tendências em sala de aula?  

 Foi então que vieram as primeiras respostas e intervenções, de modo tímido; no 

entanto, acabaram por contagiar os demais colegas. Coloquei na íntegra as postagens, o que 

nos possibilita ter uma dimensão do amadurecimento, imersão, interesse, preocupação, senso 

crítico e motivação que os professores cursistas tiveram com as atividades oferecidas, em 

particular com a atividades promovidas por este GEAC, aglutinador das atividades anteriores. 

 Vandicléia é a primeira a se manifestar, dá sua resposta de modo amplo. Sinto agora 

que a pergunta foi formulada de modo direto pedindo uma afirmativa ou uma negativa como 

resposta, no entanto, os professores cursistas neste ciclo do curso, já davam mais importância 

à sua escrita, com senso crítico mais aguçado pelas leituras e discursões das demais 

atividades. 

 
Será possível sim, uma vez que estamos aprendendo como trabalhar com a matemática, e dessa forma 

o GEAC nos dá suporte para trabalhar com nossos alunos. Podemos levar para sala-de-aula a 

história da matemática, os jogos, dentre outros assuntos que foram abordados. (VANDICLÉIA) 

 

As possibilidades aparecerão quando houver mudanças nas politicas educacionais, na 

postura do professor (na minha opinião já mudou muito), num currículo que priorize os 

conteúdos e inove em metodologias e que todos os professores participem para que os alunos 

de todas as séries tenham acesso a novas maneiras de se ensinar matemática. (GENICÉLIA) 
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Concordo plenamente com você Genicélia, precisamos de pessoas comprometidas com a política 

educacional e profissional que se envolvam e busquem interagir o aluno no processo de ensino 

aprendizagem, com uma metodologia de inovação e transformação. (MARIA GLÓRIA) 

 

Comentário: As postagens críticas de Genicélia e a intervenção de Maria Glória vão ao 

encontro do eixo de políticas públicas, e isso mostra o alcance que os estudos deste GEAC 

proporcionou, pois sem mudanças nas políticas educacionais e na postura do professor, de 

nada adianta fazer mudanças inovadoras no currículo. O ensino de matemática, assim como 

de outras disciplinas, estão recheadas de propostas metodológicas inovadoras, mas as escolas, 

principalmente as públicas, não estão prontas para elas, ou melhor não se prepararam para 

recebê-las.  

 

Sabemos que o ensino está evoluindo e novas práticas devem ser implementadas no trabalho em sala 

de aula. De acordo com o que foi discutido no GEAC, vimos que é possível o professor desenvolver os 

conteúdos a partir das tendências estudadas, basta fazer um bom planejamento e pesquisar sempre 

com o intuito de transmitir um ensino de qualidade. (TATIANE NUNES) 

 

Com certeza, pois sabemos que a educação a cada dia vem se transformando. Cabe a nós 

professores fazer um bom planejamento e mostrar que a matemática é uma disciplina que tem 

a ver como as outras disciplinas. E  que nos professores ensinemos a matemática de forma 

lúdica e prazerosa, pois assim os alunos terão uma aprendizagem mais significativa. 

(ADECIANE) 

 

Sim, pois  a aplicabilidade da matemática é essencial na vida de todos nós. E é importante que o 

aluno aprenda a aprender matemática, mas para que este aprendizado ocorra o professor precisa se 

comprometer com o ensino-aprendizagem de seu aluno, trazendo para a sala de aula situações do 

cotidiano, mantendo uma boa relação e comunicação com seus educandos. (MARIA LUZIA) 

 

O GEAC nos oferece suporte para que possamos sempre buscar novos meios para dinamizar e 

enriquecer nossas aulas. Contudo cabe aos educadores, procurar uma formação que 

contribua de forma significativa para a aprendizagem de seus alunos. Principalmente ao se 

referir aos meios tecnológicos, que requer uma maior atenção em termos de aprendizagem. 

(THEANE) 

 

Acredito que sim. Sabemos que no mundo contemporâneo o ensino está no processo de 

evolução, assim cabe a nós educadores estar sempre pesquisando e adquirindo novos conhecimentos 

para aperfeiçoar nossa formação e preparar os nossos educandos para a vida. (CASCIA REGINA) 

 

Com certeza, pois nós já fazíamos nossas aulas mais interessantes com jogos matemáticos, 

apenas não tínhamos embasamento teórico para o que realizávamos em sala. Com este GEAC 

aprimorou e melhorou minha prática docente e refletiu em meus educandos. (ELINEA 

VICENTE) 

 

Sim se trata de assumir práticas pedagógicas que demande a vida social dos alunos,  respeitando 

 o ponto de vista de cada um, envolvendo ideias  mais sofisticada de ensino como, histórias, 

pesquisas, jogos e dinâmicas que favoreçam nas decisões dos conhecimentos matemáticos 

dos estudantes. (IZABEL) 
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Concordo com você Bel, basta mudar nossas metodologias de ensino tornando assim mais 

diversificadas e fascinantes, tratando a matemática numa linguagem mais próxima da 

realidade do aluno, para que se aprenda de forma prazerosa e não traumatizante. (RIVÂNIA) 

 

Com certeza professor Narciso, suas aulas nos proporcionaram muito mais aprendizagem. Os 

educadores da área da Matemática precisam tratar a matemática numa linguagem mais próxima da 

realidade do aluno. Os professores precisam tornar suas aulas mais diversificadas e atraentes e 

instigar primeiramente o que os alunos já sabem, para poder entrar depois ao conteúdo. 

(ROSIMEIRE) 

 

É possível e de fundamental importância trabalharmos o que aprendemos durante o GEAC, 

principalmente as formas de se apresentar determinados assuntos matemáticos  tendo sempre 

base teórica. (ELISANGELA) 

 

Comentário: Os professores cursistas evidenciam a importância de trabalharem 

adequadamente seu planejamento de modo que o ensino de matemática se relacione com as 

demais disciplinas e prezem pelo saber cotidiano dos alunos, mas, para isso, precisam de uma 

formação que lhes garanta esse saber em cursos contínuos de aprimoramento profissional para 

ensinar matemática. Embora pareçam contentes e satisfeitos com as atividades cursadas e o 

saber construído e reconstruído, eles estão conscientes de que há muito ainda o que aprender, 

tanto no que se refere ao conteúdo específico de matemática quanto ao conteúdo didático 

pedagógico. Conteúdo este, que o curso de Pedagogia procurou oferecer dentro de seus 

limites de tempo e espaço, posto que o currículo é voltado oficialmente para formar um 

professor polivalente, mais além disso, um professor crítico, reflexivo, consciente do seu 

tempo, das multiculturalidades e das multireferências. Diante destes fatos, destaco que os 

professores-cursistas se percebem e se sentem professores de matemática. Seus depoimentos 

são de professores que ensinam matemática e que estão preocupados em aprender, em 

conhecer mais, em fazer pesquisas e trocar experiências com seus pares. 

 

Sim, o GEAC como estudo nos capacita e auxilia na busca de novos conhecimentos, fazendo com que 

a gente adquira mais experiência, inovando e enriquecendo nossas aulas tornando atrativas e 

interessantes. (GILMARIA) 

 

Sim, pode contribuir para que o aluno não seja apenas um sujeito passivo que recebe 

informações, mas que compreenda e tome iniciativas do próprio conhecimento. (JACIANE) 

 

Sim, cabe a cada um de nós professores inovar nossas práticas, observando como estão trazendo os 

conteúdos de Matemática para os nossos alunos. Pois se os conteúdos trazidos estiverem no cotidiano 

dos nossos alunos, com certeza a Matemática será mais prazerosa, tirando todo esse medo que os 

alunos têm com a Matemática. (VANUSIA) 

 

Sem dúvida nenhuma, diante de todos os temas expostos, ficaram bem mais compreensíveis 

essas tendências e podemos implantá-las em sala de aula. Através dos estudos que fizemos 



197 

 

 

nesse GEAC, percebemos que realmente estávamos precisando desses esclarecimentos e 

conhecimentos para aperfeiçoar cada vez mais a nossa prática em relação ao trabalho 

voltado não somente para matemática como também para outras disciplinas. (LUZINETE) 

 

Sim, pois o GEAC por sua vez trouxe um estudo teórico, que nos propôs identificar as novas 

tendências do ensino da matemática, no qual dentre outras relatou-se a informática nas aulas de 

matemática tornando-as mais produtivas, atrativas e com melhores resultados de aprendizagem, 

percebe-se que o curso esta nos permitindo ser inserido no mundo das tecnologias e nos 

possibilitando a perceber a necessidade e importância do mesmo para a formação docente. 

(GARDILENE) 

 

É possível colocar em prática as tendências de ensino trabalhadas no GEAC, Educação 

Matemática, pois, podemos considerar o estudo de novas metodologias visando superar a 

falta de interesse dos alunos, as dificuldades de aprendizagem, superação dos traumas que a 

disciplina oferece e desenvolver a prática educativa através da utilização das novas 

tecnologias matemáticas em sala de aula. (ROBEILTON) 

 

Sem dúvidas, cabe aos professores implantar essas tendências estudadas teoricamente no GEAC e 

praticá-las em sala de aula, para que nossos alunos tenham acessos “A História da Matemática”, por 

exemplo. (TAMIRES) 

 

Algumas destas tendências já estão sendo aplicadas em sala de aula, apesar de alguns termos 

serem desconhecidos um bom exemplo foi modelagem matemática, o material utilizado pela 

equipe da colega Elinea Vicente, era totalmente conhecido por todos nós, o que 

desconhecíamos era o que se chamava Modelagem Matemática, creio que devemos trabalhar 

um pouco mais com os jogos, com o objetivo de que o aluno venha a aprender matemática de 

forma mais prazerosa e lúdica. (TAISE MACHADO) 

 

Com certeza é importante que o professor possa refletir sobre essa nova realidade, repensar sua 

prática e construir novas formas de ação que permitam não só lidar, com essa nova realidade, como 

também construí-la. (CASSIA) 

 

Podemos sim trabalhar com essas tendências estudadas no GEAC e como vimos basta querer, 

inovando nossa prática para podermos transmitir aos nossos alunos de uma forma bem 

prazerosa, e perceber a importância de se trabalhar o lúdico em sala de aula pois contamos 

com plena interação por parte dos alunos. (TAISA MACHADO) 

 

É possível sim, desde que o professor saiba trabalhar de forma criativa. Por isso que o GEAC está 

nos dando suporte para trabalhar de forma dinâmica. (CRISTIANA) 

 

Esse GEAC, com certeza me mostrou essa possibilidade de que eu e meus alunos somos 

capazes de reinventar, construir, inovar o que nos foi proposto como desafio de ensino e 

aprendizagem. (RICASSIA LOPES) 

E foi isto que o GEAC nos mostrou, que trabalhando com material concreto, levamos o aluno a 

pesquisar, raciocinar e buscar soluções através dos desafios propostos. (MARLUCE) 

 

Comentário: Estes últimos registros se ativeram mais ao diretivismo proporcionado pela 

pergunta, no entanto, fica claro que reconhecem as deficiências de suas práticas e que  

precisavam de apoio teórico proveniente de estudos e pesquisas do campo da Educação 
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Matemática. Esta situação é extremamente significativa, pois mostra que os professores 

cursistas pensam e se sentem de fato e direito, professores de matemática. Nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, todas as semanas os alunos têm aula de Matemática, ou seja, os 

professores exercem a docência em Matemática e têm essas práticas registradas em seus 

diários de aula. Eles preparam, aplicam, avaliam, discutem e refletem sobre os seus saberes e 

os saberes matemáticos constituídos por seus alunos. Embora tenha mencionado que os 

professores possuem o direito de serem professores de matemática, esse reconhecimento não é  

legal, pois de fato, eles não são Licenciados em Matemática. Mas podemos levar em 

consideração as diretrizes curriculares homologadas pelo Parecer CNE/CES 1.302/2001 que 

apontam as seguintes características para o Licenciado em Matemática: 1) visão de seu papel 

social de educador e capacidade de se inserir em diversas realidades com  sensibilidade para 

interpretar as ações dos educandos; 2) visão da contribuição que a aprendizagem da 

Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; e 3) 

visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e consciência de 

seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que 

muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. Estas características 

estão presentes na formação do Pedagogo, precisando apenas serem complementadas com o 

saber matemático pertinente a sua função de professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e algumas atividades extensivas podem ser a via de constituição e 

reconstituição desse saber e podem ainda ser consolidadas na formação continuada.  

Já o segundo questionamento foi formulado para se fazer um comparativo entre o 

saber anterior e o posterior aos estudos realizados e as experiências, mesmo que em campo 

reflexivo, provocados pelo GEAC. Estou em busca aqui, do que Ana Paula Moreira (2011, p. 

25) chamou em sua dissertação de “ampliação da esfera de presença” que para ela, toma o 

sentido de “uma ampliação da capacidade de olhar, uma permissão para que algo seja dito” 

pelas singularidades das experiências de cada professor cursista para tornar-se o professor que 

se é.  Para os questionamentos: Quais eras suas percepções a respeito das tendências de 

ensino de matemática? Elas continuam as mesmas ou houve mudanças? As postagens se 

deram também no período de 26 de outubro a 26 de dezembro de 2010 e, mais uma vez, tive 

que iniciar com uma postagem feita também na forma de um questionamento para chamar 

atenção dos professores cursistas para este novo GFV:  

 Tomando como base espaço e tempo das atividades realizadas neste GEAC seria 
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possível ampliar seus saberes matemáticos a partir do que fora trabalhado nesta atividade?  

  

Através do GEAC pude perceber o quanto a Matemática é uma disciplina viva com espaço para 

criatividade. Aprendi que o seu ensino pode ser ministrado a partir de diversas metodologias, dentre 

elas, a "etnomatemática", a qual foi apresentada num seminário contando com a minha participação. 

Descobri que a mesma surgiu para explicar e valorizar de que forma os diferentes povos aprenderam a 

calcular. Antes de participar do GEAC, não tinha muito conhecimento sobre essas tendências, mas a 

partir dos trabalhos apresentados pude entender um pouco mais de cada uma delas, passando a 

compreender a importância no processo ensino-aprendizagem. (TATIANE NUNES) 

 

Hoje vejo o ensino da matemática totalmente diferente de alguns anos atrás. Tal conceito 

baseia-se na maneira como o professor Narciso mostrou como devemos ver a matemática. 

Uma vez que ao trabalhar dinamicamente e utilizar diversas metodologias podemos ensinar e 

aprender ao mesmo tempo. Onde trabalhar com o cotidiano do aluno irá favorecer um 

aprendizado significativo. (THEANE) 

 

Através do GEAC pude notar que a matemática me possibilitou um entendimento crítico e reflexivo. 

Pois antes tinha o conceito de que a matemática não passava apenas de decodificação e memorização 

dos conteúdos. Sendo assim, afirmo com segurança que a matemática vai  muito além disso, pois 

facilita o entendimento de problemas nas mais variadas áreas do conhecimento. (CASCIA REGINA) 

 

Como foi citado acima pela colega Cascia, há algum tempo atrás, a matemática era vista como 

um instrumento de decodificação e memorização. Porém a educação se modifica e 

consequentemente os processos que envolvem o ensino e a aprendizagem, onde os alunos 

passam da condição passiva e de receptor de informações, para construtor de um 

conhecimento que se torna em um aprendizado significativo. Ressalto que é necessário um 

planejamento de novos métodos e novos espaços para construção de novos conhecimentos que 

compreendam a educação matemática em sua essência. (MARIA LUZIA) 

 
Hoje percebo que a matemática é essencial e não precisa problemas complicados retirados dos livros. 

É simplesmente trabalhar aquilo que é relevante ao nosso educando e que servirá para sua vida  diária 

de maneira lúdica. Sendo assim a criança terá prazer em aprender e  não decorar, pois ele criará 

maneiras para chegar a suas respostas por novos caminhos. Não precisará de fórmulas mirabolantes. 

(ELINEA VICENTE) 

 

Antes tinha a visão  que trabalhar com matemática era apenas ensinar os conteúdos e fórmulas. 

Mas através do GEAC passei a conhecer o papel da educação matemática nas  possibilidades 

de promoção e desenvolvimento da leitura do mundo, contribuindo significativamente para 

abordagem mais ampla, contemplando conhecimentos matemáticos de uso social e sua história 

na educação do país. (IZABEL) 

 

Sim colega acredito que está atividade de matemática veio clarear a nossa visão e ampliar a nossa 

formação no meu fazer pedagógico, o professor Narciso mostrou que a matemática deve ser algo 

atrativo e interessante e não complicada, devemos inserir e promover atividades a nosso aluno, onde 

eles aprendam brincando, buscando metodologia com múltiplas possibilidades de ensino e 

aprendizagem. (MARIA GLORIA) 

Através do GEAC foi possível perceber que ensinar matemática vai além de livros didáticos, 

para conseguir colocar em prática atividades diversificadas desenvolvendo o raciocínio do 

meu educando percebendo e analisando sua aprendizagem. (GARDILENE) 
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Com certeza houve grandes mudanças, digo isso porque participei do tema "A história da matemática" 

e no início quando fizemos a primeira versão do trabalho, compreendemos que seria um trabalho 

voltado simplesmente a matemática no passado. Mas, após esclarecimentos das dúvidas feitos pelo 

professor Narciso, chegamos a conclusão de que a historia da matemática jamais ficou no passado, 

mas sim, nos acompanha desde sempre e que vem passando por modificações e adaptações. É algo que 

se encontra a todo o momento em nossa vida, dos gestos mais simples aos mais complexos. 

(LUZINETE) 

Concordo com você Nete, ao dizer que houve grandes mudanças na forma de ensinar a 

matemática, antes o ensino era voltado apenas para cálculos e conteúdos, os alunos eram 

sujeitos passivos e os professores detentores do saber, com o passar do tempo esse ensino foi 

mudando, a prova disso é o estudo sobre a Etnomatemática que vem dando grandes 

contribuições teóricas no sentido de compreender os diferentes modos de raciocinar, as 

diversas formas de compreender e representar matematicamente, trabalhando não só a 

matemática científica, mas acima de tudo criando novas metodologias para trazer uma 

linguagem mais próxima da realidade do aluno. (RIVÂNIA) 

 

Comentário: A “ampliação da esfera de presença” pode ser observada e confirmada nas 

postagens dos professores cursistas que se permitiram olhar o desenvolvimento de suas 

capacidades para debaterem e refletirem sobre seus saberes e suas práticas pedagógicas, sobre 

seus erros e acertos, sobre o seu ser com o mundo, com a autoridade de quem foi sujeito de 

uma transformação através da mudança de suas acepções e concepções, atos carentes na 

grande massa dos professores proletarizados no trabalho docente em favor de uma força 

hegemônica que ainda impõe e dita as ordens, quem fica e quem sai do sistema, o que fica e o 

que sai do sistema educacional, como se deve e como não se deve atuar, típico das pequenas 

cidades interioranas e de seus governos manipuladores que acreditam ser donos do poder local 

cultural, político e social. Enfim, a educação não pode ser refém desse tipo de poder e é por 

ela que deve acontecer a reação transformadora da sociedade. 

   

Através do GEAC foi possível perceber que houve grandes mudanças, participei do tema "A história 

da matemática" e passei a compreender melhor como chegamos aos conhecimentos atuais, pois a 

história é uma fonte de informação para o ensino aprendizagem da matemática. (JACIANE) 

 

Realmente, a matemática é de extrema importância para o nosso dia a dia. O GEAC do 

professor Narciso contribuiu para ampliar o nosso conhecimento sobre a matemática e tornar 

uma aula mais dinâmica com a participação ativamente dos alunos. (CRISTIANA) 

 

O GEAC nos proporcionou uma proposta de leitura prévia sobre os teóricos matemáticos para 

apresentação do seminário, essas leituras e as experiências vividas durante nosso percurso enquanto 

educadores enriqueceram o nosso trabalho e nossa prática pedagógica. (ELIZANGELA PIRES) 

 

No GEAC foi possível perceber que o ensino da matemática vem mudando sim, mas ainda é 

uma mudança muito lenta, pois os professores precisam perceber que a matemática pode ser 

trabalhada de forma lúdica que possa despertar o interesse do educando. (TAMIRES) 
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Sim foi possível ampliar meus saberes matemáticos durante o estudo deste Geac, a começar pelas 

informações recebidas desde a história da matemática (até então desconhecida) até a minha sala de 

aula, quebrando alguns tabus como não relacionar o ensino da matemática com outras disciplinas, e 

que por ser uma matéria de raciocino lógico inovar poderia ser algo "perigoso". Porém é necessário 

que o professor de fato queira utilizar o que foi aprendido e não ficar apenas neste estudo, e que 

possamos nos aprofundar neste estudo, para termos segurança no que estamos levando para dentro da 

sala de aula. (TAISE MACHADO) 

 
A sua aula   foi dinâmica e ao mesmo tempo teórica, aprendemos como constituir saberes 

matemáticos e a importância de trabalhar com jogos na sala de aula, sendo que a matemática 

deve ser construída com intuito de ajudar nossos alunos a utilizarem  no dia a dia como uma 

ferramenta de resolução de problema, desenvolvendo sua autonomia, criatividade e 

imaginação.(ELIENE SILVA) 

 
Diante das aulas que nos foi oferecida nesse GEAC, pude ter outra visão do ensino de matemática e a 

necessidade de aprender as novas tendências mesmo já aplicando em sala de aula, porém sem 

conhecer os termos científicos. (EUNILDE) 

 

Uma coisa de fundamental importância que temos é a necessidade de realizar um trabalho que 

vai de acordo com a realidade do nosso aluno. O GEAC fez-me pensar e reconhecer que nosso 

aluno já traz para sala de aula uma bagagem cultural e rica em conhecimento matemático. De 

acordo com D’Ambrósio (1993) “cada grupo possui um modo diferente de matematizar e cabe 

ao professor aproveitar-se para facilitar o processo de ensino e de aprendizagem.” Isso será um 

ponto de partida para introduzir e formalizar determinado conteúdo matemático. (ELIENE 

SILVA) 

 

No GEAC de matemática, passei a ter uma visão diferente sobre a matéria que tanto me causou 

traumas e hoje vejo que o ensino de matemática vem sofrendo grandes modificações nos últimos anos 

em todo o mundo, pois o atual contexto social, político e econômico exige transformações 

educacionais que oportunizem a compreensão, a construção e a reconstrução do conhecimento de 

forma prazerosa e significativa, oportunizando ao aluno o desenvolvimento sócio-cultural ao conhecer 

e relacionar-se com os outros, pois vivemos em um mundo o qual cada vez mais, exige que as pessoas 

pensem, questionem e se arrisquem propondo soluções aos vários desafios que surgem no trabalho ou 

na vida cotidiana. (CASSIA DANTAS) 

 

Com o professor Narciso no GEAC Educação Matemática, foi possível perceber que o ensino 

matemático não é tanto um “bicho de sete cabeças”, e com todas essas mudanças tecnológicas 

a matemática não poderia ficar de fora, e assim passa a ter uma Informática no Ensino da 

Matemática, que possibilita o aluno aprender de forma prazerosa com a tecnologia do 

computador. (MAYANE) 

 

Comentário: Pode-se observar em algumas postagens, uma situação comum sobre a 

aprendizagem matemática: a rejeição desta disciplina por parte dos alunos da Educação 

Básica, pelo trauma deixado por seus professores, por não terem sentido afinidade, ou ainda 

por terem internalizado a cultura de rejeição para a  aprendizagem matemática, daí o encanto 

dos professores cursistas pelo ensino lúdico e pelas tendências de ensino que lhes permitiram 

um olhar diferenciado e ampliaram as possibilidades em suas práticas pedagógicas. Chamo 

atenção para o fato de que essas formas diferentes de se trabalhar com a matemática não se 
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tratam de recursos para fugir das fórmulas, das regras, dos algoritmos - essas estruturas são 

próprias da Matemática -, e sim, gerar condições para que os alunos percebam sua 

necessidade, e as desenvolvam a partir de situações problemas motivadoras capazes de 

despertar sua curiosidade e criatividade.  

 Em relação ao terceiro questionamento: Você consegue fazer uma ponte entre os 

estudos deste GEAC e outras atividades deste ciclo ou até mesmo de outros ciclos? com 

postagens que ocorreram de 26 de outubro a 26 de dezembro de 2010, sua intenção foi 

capturar a percepção dos professores cursistas a respeito de uma das principais características 

do Curso, a rede de complexidade, que se coaduna com o pensamento complexo, quando   

apresenta o currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá como um currículo inovador, pela 

necessidade de mudanças do currículo posto “caracterizado pela rigidez, fragmentação, 

desatualização e desarticulação dos conteúdos ministrados, que dificultam seja o cumprimento 

do tempo previsto para integralização dos cursos, seja a renovação e aprimoramento da 

formação profissional em diversos campos do saber” (UFBA, 2008, p. 10). 

 

Sim  neste ciclo o GEAC Marcos Pedagógicos na Educação Brasileira, onde abordamos sobre a 

história da educação no Brasil, principalmente a forma de educar que era utilizada pelos os jesuítas, 

seguindo ordens da igreja tendo a preocupação só de pregar o evangelho, dessa forma a matemática 

era aplicada apenas para os trabalhos laborais, observamos que não  havia  a inclusão da matemática 

como disciplina nas escolas, pois, a modalidade de ensino ainda não tinha despertado a busca como 

pratica pedagógica. A Palestra Games e Suas possibilidade com a orientadora Isa Beatris também ficou 

claro a importância dos jogos como atividades matemáticas utilizadas no nosso cotidiano, focalizando 

os objetivos dos grupos trabalhando conceitos como respeito, organização, estímulos, dificuldades, 

perdas e ganho. Atualmente apresentando diferentes formas criativas e inovadores na pratica 

pedagógica. Então compreender o processo do conhecimento ensino aprendizagem e estabelecer 

relação entre a história e sua evolução é de fundamental importância para o educador. (IZABEL, GFV 

– T, 2010) 

  
Percebe-se quer desde o início do curso propostas lançadas nos permitindo perceber que 

precisamos estar inseridos no mundo das tecnologias para inovar a prática pedagógica, onde 

ocorre interação e participação entre diversas pessoas. (GARDILENE) 

 

Como foi citado por Gardilene, precisamos estar inseridos no mundo das tecnologias no sentido de 

podermos nos apropriar desses recursos produzindo conhecimentos que favorece a criação coletiva, 

fazendo com que seja muito mais que um meio de comunicação e informação com o mundo virtual de 

forma que venha contribuir para a nossa formação. (JACIANE) 

 

Sim, quaisquer atividades propostas atribuem e desenvolve capacidade de diferentes naturezas, 

ou seja, na proporção de novas concepções dos avanços e progressos tecnológicos, fazendo 

com que essa construção consequentemente seja na formação contribuindo no desempenho do 

mundo virtual. Possibilitando a criar e desenvolver novas formas de aprendizagem. 

(GILMARIA) 
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Complementando a fala da colega Gardilene, as tecnologias de comunicação e informação não 

substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode 

ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma agora no 

estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais 

relevante. (RIVANIA) 

 

Ao estudarmos neste GEAC sobre o ensino da matemática no Brasil, podemos fazer uma 

ponte sobre o que estudamos no GEAC Marcos Pedagógicos, a grande influencia do ensino 

jesuíta, e também de alguns teóricos como Jean Piaget e Vigotsky como defensores do uso de 

jogos no ensino da matemática. Além do uso da internet, computador e outras tecnologias, 

direcionadas para o ensino da matemática. No ciclo passado no GEAC O trabalho que dá 

trabalho, direcionado ao planejamento, pude fazer uma ligação entre essa atividade com o que, 

o porquê e para quê, o planejamento, e que é de extrema importância saber e conhecer alguns 

termos que usamos em sala cotidianamente como etnomatemática, modelagem matemática 

utilizadas em nossos planos. (TAISE MACHADO) 

 

Como afirma a colega Tais e complementando, é que todas as disciplinas têm embasamento teórico e 

que é preciso estudar para se planejar, isso é comum a todas as atividades, pois, conhecíamos 

superficialmente ou só de nome as atividades agora que estamos nesse processo de formação 

percebemos a importância da práxis. (ELINEA VICENTE) 

 

Comentário: Muito boa essa relação que os professores cursistas fazem com outros GEAC e 

as atividades de tecnologia, desatando nós e articulando seus saberes em rede, criando novos 

nós mais fortes, que se ligam para a composição do conhecimento. Lembro que na época das 

postagens, recomendei a leitura do artigo que apresentei no VIII COLÓQUIO DO MUSEU 

PEDAGÓGICO e I COLÓQUIO INTERNACIONAL DO MUSEU PEDAGÓGICO, em 

Vitória da Conquista (2009), Bahia, com o título “A movimentação histórica de ensino de 

matemática no Brasil e suas implicações no currículo e na formação docente”, que coloquei a 

disposição no ambiente Moodle-UFBA, e para complementar sugeri também a leitura do 

artigo que escrevi com minha colega de doutorado e formadora nos Projetos Irecê e 

Tapiramutá, Maristela Midlej, sobre a ciborguização do professor, disponível na pasta 

informática no ensino do ambiente Moddle-UFBA. Esses textos foram sugeridos para ajudar 

os professores no exercício de ampliação de sua esfera de presença, no que se refere ao saber 

matemático e sua articulação com outros campos do conhecimento, mais especificamente para 

compreenderem como se deu a implantação do ensino de matemática no Brasil e seu percurso 

até chegar aos dias atuais e de como a tecnologia se tornou um recurso indispensável para a 

aprendizagem tanto do aluno quanto do professor. É importante lembrar que os recursos 

tecnológicos são apenas mais uma possibilidade de interação entre alunos, professor e o saber, 

porém, não podemos nem devemos estagnar nela, achando que esta seja a solução final para a 
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melhoria do ensino, se não, corremos o risco de cair na mesma armadilha hermética do 

currículo posto. Outros métodos e recursos não podem ser descartados. Deve-se trabalhar 

também de forma híbrida com as tendências, metodologias, didáticas, situações e ensaios 

teóricos, desde que os alunos se sintam à vontade para aprender com a utilização de tais 

recursos.  

Com certeza, essa atividade foi de grande importância para nós cursistas, pois através das aulas de 

matemática podemos perceber as inúmeras possibilidades que a mesma pode nos oferecer. Não só no 

ciclo anterior conseguimos aprender, mas em outros ciclos. A oficina oferecida pelo professor Narciso 

no ciclo anterior mostrou-nos várias estratégias de se trabalhar com jogos matemáticos, enriqueceu 

muito mais a nossa prática em sala de aula. Esse Ciclo Quatro veio com o intuito de promover as 

múltiplas linguagens na produção do conhecimento, trazendo inovações, possibilidades e, além disso, 

nos fez refletir sobre nossa prática pedagógica e como se deve trabalhar no coletivo. (ROSIMEIRE) 

 
As atividades desenvolvidas neste GEAC nos deram capacidade de utilizar a matemática na 

interpretação e intervenção em situações reais sempre associando com outras áreas do 

conhecimento. Os recursos tecnológicos foram de fundamental importância para a elaboração 

e execução da nossa pratica facilitando a aprendizagem. (ELISANGELA PIRES) 

 

Sim, essa atividade está bem relacionada com a Palestra Games e Suas Possibilidades, que trabalhou a 

importância dos jogos e para trabalharmos esses jogos precisamos saber a matemática. (TAMIRES) 

 

Colega Rosimeire você trouxe uma reflexão importante para cada um de nós, que é a interação 

entre as atividades oferecidas a cada cursista, e as possibilidades de inovações no fazer 

pedagógico. Como no GEAC do professor Narciso ele trouxe a contribuição de alguns teóricos 

que colaboraram com a matemática, como Sebastian que em seus comentários chega a dizer, 

que o papel do professor é de transformador, pesquisador e interpretador. (MARIA GLORIA) 

 

 

As atividades deste Ciclo estão interligadas entre si, como é o caso do software livre, onde são 

desenvolvidas atividades que estimulou e desenvolveu a liberdade de estudar como o programa 

funciona e ainda nos permite modificá-lo de acordo com as nossas necessidades, programa este, 

voltado para um sistema de ajuda que gera redes de conhecimentos e compartilhamento de 

informações, a fim de estimular a propagar o conhecimento, na busca de proporcionar que as pessoas 

tenham acesso as novas tecnologias. 

Dessa forma, as atividades deste Ciclo estão entrelaçadas entre si, de acordo com o estudo do GEAC, 

Educação Matemática, tornou-se necessário refletir, que as tendências do ensino de matemática estão 

se reformulando, abrindo espaços para novas teorias metodológicas, dando ênfase a repensar a prática 

docente em busca de novas práticas. (ROBEILTON) 

 

Com certeza, podemos relacionar esses estudos com o GEAC Fazer Pedagógico, o qual foi 

desenvolvido tendo como base a educação ao longo da história, fazendo sempre relações com 

o passado e o presente numa perspectiva de melhorá-la cada vez mais. Mostrando-nos as 

contribuições que até nos dias contemporâneos são utilizadas. E isso é de fundamental 

importância, pois a educação contemporânea precisa ter como base algo que possamos nos 

apropriar para desenvolver um trabalho mais eficaz. (LUZINETE) 

 

Concordo com você professor, pode-se relacionar o GEAC voltado para o ensino da matemática com 

os demais oferecidos no primeiro e segundo ciclo, ao estudarmos a história do ensino da matemática 

podemos fazer uma ponte com o GEAC Marcos Pedagógicos, ao falarmos sobre Piaget e Vygotsky 
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quando os mesmos defendem os jogos no ensino da matemática, nos reportamos ao GEAC oferecido 

pela professora Roseli Sá no ciclo anterior onde estudamos teóricos, pedagogos e filósofos da 

educação, o ato de planejar e conhecer novas possibilidades no ensino da matemática. Relacionando 

também com a atividade trabalho que dá trabalho de com a professora Marcea Salles. (EUNILDE)    

 

Uma atividade que achei bem relacionada com o GEAC foi à palestra Games e Possibilidades, 

pois através dos jogos podemos levar os nossos alunos a fazerem descobertas incríveis 

principalmente relacionadas à Matemática. (MARLUCE) 

 

Concordo com você Marluce, através dos jogos os alunos sentem uma facilidade na aprendizagem, no 

qual os professores podem significar esse objeto e descobrir as suas potencialidades para a 

aprendizagem, articulando games e pratica pedagógica. (TAISA FERREIRA) 

 

Comentário: Sem o trabalho coletivo e colaborativo, fica difícil pensar em uma escola melhor 

e de qualidade. Esse trabalho deve partir dos professores, ao pensarem articuladamente, pois 

as várias linguagens devem convergir sem dúvidas para a produção do conhecimento.   

Espera-se que a comunidade escolar se dê conta destas questões. Embora os professores 

cursistas tenham se manifestado conscientemente a favor da importância da utilização de 

recursos tecnológicos de informática em sala de aula, dado as palestras, oficinas e cursos 

desenvolvidos até este Ciclo IV, ainda estaria por vir a atividade matemática que desse conta 

desse apelo sonante nas postagens. Tamires, quanto a esse saber tecnológico, menciona a 

partir da palestra da professora formadora Isa Neves, que para utilizar os jogos virtuais em 

sala de aula é preciso saber matemática. Digo que essa relação é de ida e volta. É preciso 

saber matemática para jogar e é possível jogar e aprender matemática. De fato, esta é uma boa 

relação, outra forma de ver os jogos, no campo tecnológico. No ciclo anterior, utilizamos 

materiais concretos e agora, vivemos as possibilidades dos recursos tecnológicos. Era preciso 

aprofundar mais este estudo do uso das tecnologias no ensino de matemática, isso viria na 

sequência deste ciclo. Esta deveria ter sido uma atividade ministrada neste Ciclo, mas como já 

mencionei anteriormente, preferi deixar para um ciclo mais adiante. Um planejamento 

promovido pelo “a-con-tecer” das ações promovidas, pelo amadurecimento de si como 

professor de matemática e pela necessidade de respirar na sociedade contemporânea. Pode-se 

observar que os professores cursistas já se encontram imbuídos da filosofia do Projeto ao 

citarem que as atividades estão interligadas e entrelaçadas, pois é desta forma, que as 

atividades devem ser vistas, e não isoladas, isso vai ao encontro do pensamento complexo. 

Vamos esperar que os professores possam colocar em prática estas (não tão novas!) tendências 

de forma a repensarem suas práticas no que diz respeito ao ensino de matemática e suas 

relações.    
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 O quarto questionamento feito aos professores cursistas foi: Qual a importância deste 

GEAC em seu processo formativo? Este teve postagens de 26 de outubro a 17 de dezembro 

de 2010. Sua intenção foi fazer com que os professores postassem sua impressão a respeito do 

GEAC, a contribuição deste para sua formação, e nos permitisse perceber o alcance do que 

fora trabalhado até aqui e do que mais poderia ser oferecido para ampliar a esfera de saberes. 

 

Foi muito bom participar deste GEAC, pois aprendi que em sala de aula é possível motivar nossos 

alunos, oferecendo aulas diversificadas e atrativas a fim de aperfeiçoar o aprendizado deles. É 

importante destacar que é através das novas metodologias que conseguimos preparar melhor os 

estudantes e consequentemente, obter melhores resultados durante o processo educativo. Portanto, é 

preciso saber que não existe apenas um caminho que possa ser identificado como único e melhor para 

o ensino da Matemática, mas diversas possibilidades de trabalho para que o professor construa sua 

prática. (TATIANA NUNES) 

 

Assim como todas as outras atividades de Matemática, participar deste GEAC foi muito 

importante, pois me fez perceber as inúmeras possibilidades de trabalhar matemática de forma 

simples e dinâmica permitindo um aprendizado mútuo entre professor e aluno. Vale destacar o 

uso da tecnologia no ensino da matemática como forma de aprendizagem, uma vez que a 

matemática é uma ferramenta para entender a tecnologia e a tecnologia também é uma 

ferramenta para entender a matemática. Sendo assim foi possível compreender que existem 

formas diversificadas de desenvolver  nossa prática. (MARIA LUZIA) 

 

Participar desse GEAC foi de grande importância, pois as aulas do professor Narciso me fez perceber 

que a matemática não é tão complicada como meus antigos professores passavam durante a minha 

vida escolar. Assim percebi que é muito importante está  inovando e promovendo aulas dinâmicas e 

criativas que facilite a aprendizagem de nossos alunos, permitindo que cada educando perceba que a 

matemática quando bem trabalhada não é tão difícil como parece. (THEANE) 

 

O GEAC de matemática foi muito importante, pois aperfeiçoou o meu aprendizado 

enriquecendo a minha prática pedagógica, mostrando que a matemática não é só cálculo 

onde podemos trabalhar de formas diversificadas como através de dinâmicas, jogos, músicas e 

várias outras maneiras buscando facilitar um melhor entendimento e aprendizado da parte dos 

alunos. (CASCIA REGINA) 

 

Simplesmente imprescindível para a minha formação acadêmica, já que tinha uma visão muito 

equivocada, pela forma como fui alfabetiza em meios a sabatinas e palmatórias, tendo uma grande 

repulsa pela matemática. Depois de estudos realizados neste GEAC sobre a matemática pude observar 

que existem diversas formas lúdicas de se trabalhar, valorizando principalmente os conhecimentos 

trazidos de cada individuo de acordo com sua realidade, dessa forma com certeza as aulas se tornarão 

mais interessantes. (RIVÂNIA) 

 

É como a colega Theane afirmou acima, também para mim  desmistificou o medo que eu tinha 

da matéria matemática, por isso que em minha época como discente pensava que não 

conseguiria aprender. Mas  hoje, com as aulas tão dinâmicas e prazerosas do professor 

Narciso, dando suporte para o que nós fazíamos antes sem propósito  temos a consciência que 

tudo o que se faz tem que ter fundamentação. Foi isso que este GEAC me propiciou que seria 

quase impossível alguém não tirar algum proveito para sua prática e produções acadêmicas 

estando inserido nesta atividade. (ELINEA VICENTE) 
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Simplesmente impar, pois me levou a refletir sobre o ensino do conceito de números naturais nas 

series iniciais, levando-me a avaliar o que levar em conta na elaboração das atividades e como 

começar a desenvolver esse aprendizado. Levando meu alunado a concepção, de como e porque 

registrar quantidades e como compreender o sistema de numeração decimal, estabelecendo assim 

atividades que o levarão a concretizar aspectos dessa reflexão, enfatizando os assuntos abordados. 

(RICASSIA LOPES) 

 

Porque através dele que observei tais conhecimentos matemáticos e suas propostas 

pedagógicas como a etnomatemática, resoluções de problemas, a história da matemática na 

educação brasileira  e outros, considerando a responsabilidades na compreensão e na aplicação 

da matemática na sala de aula avaliando não só a história dos números em nossa vida, mas 

em todo um contexto social. (IZABEL) 

 

A importância foi de grande relevância para a minha vida profissional. Compreendi que através de 

novas metodologias o professor consegue tornar as suas aulas mais significativas, atraentes, 

oferecendo para os alunos novos conceitos para a aprendizagem dos mesmos. (ROSIMEIRE) 

 

Este GEAC foi de grande importância para minha formação docente, que passa por 

transformações constantemente. Contudo veio a acrescentar na minha prática dando-me 

possibilidades para trabalhar matemática mediada pelas tecnologias, promovendo 

conhecimentos, interação e participação do aluno. No qual o computador é uma ferramenta 

pedagógica que nos dá enumeras possibilidades para tornar nossas aulas interessante.  

(GARDILENE) 

 

Ter o professor de Matemática, atento às dificuldades dos alunos, refletir sobre como buscar situações 

problemas no contexto da realidade do educando, numa tentativa de aproximar a matemática do aluno, 

favorecendo também o desenvolvimento de ambos. (ELISANGELA PIRES) 

 

Gostei de participar deste GEAC, pois trouxe novas possibilidades de desenvolver o trabalho 

em sala de aula. Portanto a matemática é uma ferramenta que devemos procurar alternativas 

para aumentar a motivação na aprendizagem dos alunos e desenvolver a autoconfiança, o 

raciocínio lógico e o senso cooperativo. (JACIANE) 

 

Primeiro, participei da atividade por gostar bastante de Matemática, pois, participando das aulas com 

Narciso, aprendi também que, a matemática não precisa e nem deve ser ensinada de uma única forma, 

como nós aprendemos com os nossos antigos professores, mas, sim com inovações, trazendo jogos, 

dinâmicas para que facilite o aprendizado dos nossos alunos.  (VANUSIA) 

 

Sempre gostei muito de matemática, contei no meu memorial que tive dúvidas em decidir 

entre magistério e contabilidade, optei pelo primeiro por conta de melhor acesso ao mercado 

de trabalho. Quem dera tivéssemos tido a oportunidade de experimentar uma matemática 

diferente, que não nos causasse medo. Acredito que trabalhar de forma prazerosa, 

oportunizando ao aluno formas diferentes de aprender sempre contribui para a construção do 

conhecimento e como cursista o GEAC foi muito proveitoso. (GENICÉLIA) 

 

Foi de grande importância em meu processo de formação, pois o mesmo nos mostrou como podemos 

trabalhar as variadas formas da matemática e como ela é importante em nossa vida. (TAMIRES) 

 

Foi de grande valia participar desse GEAC, pois através do mesmo, compreendi que a 

matemática, não é esse "bicho de sete cabeças" que muitos temem. Tenho certeza que, após 

este trabalho realizado através do GEAC, não seremos mais os mesmos ao desenvolver nossa 

prática. O mesmo contribuiu muito para que possamos ter mais segurança e tranquilidade ao 

levarmos um assunto de matemática para a nossa sala de aula. A matemática, mesmo tendo 
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suas particularidades, não é algo distanciado nem tão pouco está separado das outras 

disciplinas, sendo assim, é necessário que o professor esteja sempre que possível, fazendo 

essas relações. (LUZINETE) 

 

A participação no GEAC, Educação Matemática, do professor Narciso, foi bastante proveitosa, pois 

aprendi novas formas e estratégias de lidar com a disciplina. Descobri ao longo do curso, que o 

educador em sua atuação na sala de aula, deve buscar alternativas metodológicas a fim de motivar os 

alunos a terem facilidade na compreensão dos conteúdos, com influência em teorias para fundamentar 

a prática, em busca de posturas que valorizam as atividades que envolvam raciocínio, atividades estas, 

ligadas à realidade e cotidiano do aluno, ao qual está inserido. (EUNILDE) 

Foi de fundamental importância para a minha prática em sala de aula, até mesmo porque antes 

desse GEAC tinha outra visão em relação do ensino da matemática, onde a partir dele passei a 

ter outra relação com o ensinar matemática. (EUNILDE) 

Foi um GEAC muito interessante, pois, gosto de Matemática e o professor Narciso fez com que suas 

novas metodologias fossem aperfeiçoadas à minha prática pedagógica, fazendo que 

descobríssemos que matemática não é só trabalhar com cálculos, mas também envolver o lúdico nas 

nossas aulas. (VIVIANE) 

Esse GEAC foi de extrema importância, pois através dele conheci uma diversidade de 

conteúdos que me proporcionou uma reflexão e ampliação em minha prática pedagógica. 

(FRANCIANE) 

O GEAC de matemática teve uma importância muito grande, pois agora estou caminhando para uma 

transformação no aprender em relação processo de mudança que o ensino e aprendizagem de 

matemática vêm sofrendo nas escolas e a maneira como se ensina e o que se aprende desse ensino tem 

sido amplamente discutido, indicando a necessidade de reflexões sobre novas propostas de ensino 

através de renovações na prática docente. (CASSIA DANTAS) 

Esse GEAC foi de extrema importância em meu processo formativo, pois o mesmo tirou-me 

um trauma de infância as terríveis contas matemáticas, e assim em sala de aula eu possa 

transmitir para meus alunos a matemática prazerosa, e em meu dia-dia posso lidar com ela 

sem constrangimento ou receio algum. (MAYANE) 

Com certeza esse GEAC foi de fundamental importância para o nosso processo formativo, pois 

tínhamos outra visão da matemática e hoje podemos perceber que existe varias formas de como 

transmitir essa matemática para nossos alunos, de uma forma muito agradável. (TAISA FERREIRA) 

Quando me escrevi na atividade, sem dúvidas foi na oportunidade de desenvolver um trabalho 

possibilitando a motivação na aprendizagem dos alunos tornando assim participativos, 

interagindo e motivados na aprendizagem. (GILMARIA) 

Sem dúvida nenhuma este GEAC só veio para enriquecer a nossa prática em sala de aula, nos 

mostrando que podemos sim fazer das aulas de Matemática uma aula mais prazerosa e bem mais 

dinâmica. (MARLUCE) 

 

Comentário: Não há um único modo de ensinar, um único método para se chegar. Os 

caminhos são incertos e imprecisos. Há diversas formas de fazer e de fazeres. As mesmas 

metodologias não podem ser concebidas da mesma forma, com a mesma formalização. O 

Brasil é um país continental, inundado por culturas as mais variadas possíveis, diria um país 
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caleidoscópico, sendo pós-moderno em si, sem querer ter sido, é de sua própria essência, o 

sociólogo Michel Maffesoli (1997) o caracterizou como um “laboratório pós-moderno”, uma 

tribo formada por várias tribos, de vários lugares, urbanos do urbano e urbanos do rural; de 

mesma língua, mas de vários linguajares, onde os tempos se encontram e se distanciam, já que 

nos tornamos um país de jovens velhos que de sorte, ajudam a contar as histórias de nossa 

história, mas também daqueles que ajudam a perpetuá-la com a memória tecnológica. Esse 

pensar complexo, aparentemente confuso retrata o que somos, como diz Morin, sapiens e 

demens, e os professores cursistas parecem ter absorvido esse pensar. Não quero dizer com 

isso que o saber matemático deve ser ensinado de forma complicada, mas, que ele não precisa 

ser complicado ou complicador, e as tendências de ensino estudadas são caminhos 

descomplicadores da cultura escolar antimatemática, de aversão ao saber matemático. Não se 

trata de facilitar, mas de tornar a matemática compreensível, buscando por meio talvez destas 

tendências, relacioná-la com o dia a dia, com as coisas físicas, ou não, com a realidade real e 

virtual do mundo, posto que ela é relacional, ligante, como postou Luzinete ao dizer que “a 

matemática mesmo tendo suas particularidades, não é algo distanciado e tampouco está 

separado das outras disciplinas. Sendo assim, é necessário que o professor esteja sempre que 

possível, fazendo essas relações”. Então foi possível perceber que o GEAC motivou e 

despertou nos professores cursistas, um sentimento de aceitação de que é possível se 

desenvolver uma prática diferenciada em sala com relação ao ensino de matemática. 

 Não posso deixar de voltar a algo que chamou bastante atenção e me serviu como 

constatação de que os professores chamados polivalentes, multidisciplinares, são de fato 

Professores de Matemática, pois exercem essa função, de educador matemático. Para 

acompanhar esta mudança de concepção, o currículo do curso de Pedagogia precisa levar em 

consideração uma série de atributos de habilidades e competências do campo da Educação 

Matemática. Nada que seja tão diferenciado do que propõem as diretrizes curriculares para a 

Licenciatura em Matemática ao Educador Matemático e que se comportam, mesmo que em 

níveis diferenciados, sem mais problemas na Licenciatura em Pedagogia, a saber: 

 

 a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica;  

 b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

 c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica; 

 d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a  
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 flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais 

  ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; 

 e) perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado 

 de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos 

 são gerados e modificados continuamente; 

 f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 

 

 Habilidades e competências que estão mais próximas dos Pedagogos, do que dos 

egressos da Licenciatura em Matemática, que ainda têm o perfil do Bacharelado muito forte, 

não no currículo em si, que tem passado por modificações que caminham em direção às 

orientações propostas nas diretrizes, mas na prática de formação proporcionada pelos 

formadores, principalmente os da área dura da matemática, que insistem em não diferenciar os 

alunos do curso de Bacharelado dos alunos da Licenciatura. Os métodos, as didáticas, 

estratégias de ensino são trabalhados sem diferenças, não são levados em consideração, os 

perfis profissionais.  

 Mas nem tudo são maravilhas. Um destaque importante e preocupante no registro de 

alguns dos professores cursistas é que ainda entendem o saber matemático como utilitário, de 

uma matemática que serve para …, Alguns poucos foram mais ousados e para além da 

utilidade, declararam a importância do saber matemático para se interpretar os fenômenos 

transformadores do  mundo em sua totalidade e particularidades sociais e culturais. Outros 

registros foram generalistas e superficiais, deixando dúvidas quanto à compreensão dos 

pormenores das discussões teóricas e das implicações do saber matemático com o 

desenvolvimento do conhecimento e da autonomia docente para ensinar matemática, 

autonomia do aprender a aprender. Nakarato chama atenção para alguns dos pontos elencados 

e dos desafios a serem enfrentados por futuros professores dos anos iniciais:  

 

No que diz respeito às futuras professoras que atuarão nas séries iniciais do 

ensino fundamental e que cursam Pedagogia, as maiores dificuldades  

referem-se às marcas negativas que trazem com relação à disciplina e,  

consequentemente, aos bloqueios em relação a sua aprendizagem. Tal 

realidade  acaba por constituir-se em uma situação complexa, uma vez que 

essas graduandas irão ensinar matemática, o que coloca à formadora o 

desafio de romper com as crenças e as culturas de aulas de matemática 

construídas ao longo de suas trajetórias estudantis. Essa constatação exige 

que sejam adotadas práticas de formação nas quais essas crenças e esses 

modelos de aulas sejam explicitados, discutidos e problematizados durante a 
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graduação. (NAKARATO, 2010, p. 2) 

 

 A diferença aqui, é que minha pesquisa se dá com professores que estão em exercício 

da função docente, que ensinam matemática, e já têm um saber matemático constituído, 

mesmo que imerso nas crenças como apontado por Nakarato, de modelos de aulas de sua 

trajetória estudantil, boas ou não, as quais passaram a reproduzir, mas que lhes foi 

possibilitado ao longo das atividades cursadas discussão, reflexão e estudos teóricos sobre o 

seu fazer docente, modificando (assim se espera!) seu discurso e crença com relação ao ensino 

de matemática. 

 Este GEAC como já havia dito inicialmente, foi bastante intenso e muito produtivo, 

tanto para mim enquanto professor e pesquisador, quanto para os professores cursistas que 

tiveram a oportunidade de conhecerem um pouco mais sobre a Educação Matemática e 

repensarem criticamente sobre sua práxis.  

 Para fechar o ciclo de estudos da Educação Matemática, e atender aos apelos 

provocados pelos registros dos cursistas e para ser coerente com a própria estrutura do curso, 

foi oferecida a atividade Informática no Ensino de Matemática. Em Irecê, deu-se 

continuidade ao que já se havia apresentado no Ciclo IV. Embora a atividade tenha sido bem 

aceita pelos professores cursistas de Irecê, como não poderia deixar de ser, o imprevisto se 

apresentou no cenário. Levamos o sistema (MIL – Matemática Interativa Linux) com os 

softwares em CD e tivemos dificuldade para fazer serem lidos pelos computadores; então, 

enquanto se resolvia o problema, passei a trabalhar com o que estava disponível nos 

computadores: o Linux Educacional. Um imprevisto conveniente para os professores, já que 

as escolas estavam recebendo laboratórios de informática com o Linux Educacional e os 

professores ainda não sabiam utilizar os recursos disponibilizados pelo sistema. Mesmo com 

problemas para rodar o MIL, consegui apresentar seu conteúdo  e fazer com que os 

professores cursistas manipulassem alguns programas matemáticos (calculadoras, plotadores 

gráficos, planilhas, editores de texto e de imagem) e objetos de aprendizagens (jogos de 

raciocínio lógico, de estratégia, puzzles (quebra cabeça) educativos, entre outros). Dados os 

problemas apresentados, fiz uma nova proposta de oficina para o Ciclo V, agora explorando a 

coleção de jogos educacionais Gcompris
18

, que oferece diferentes atividades para crianças a 

                                                 
18

 Este software é um pacote GNU e é liberado sob a licença GNU General Public License (Licença Pública 

Geral) e baseia-se em 4 liberdades: 1) a liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 

nº 0); 2) a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade nº 

1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade; 3) a liberdade de redistribuir cópias de 
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partir de dois anos. Seu objetivo é oferecer uma alternativa livre para os softwares 

proprietários. Esta mesma oficina foi realizada no semestre seguinte em Tapiramutá, no Ciclo 

V. apresentarei a seguir as impressões dos professores cursistas sobre a oficina realizada nos 

dois projetos Irecê e Tapiramutá, vamos a elas. 

 

Informática no ensino de Matemática II (Irecê) e Informática no Ensino de 
Matemática (Tapiramutá) 

 Nesta oficina, Irecê formou uma única turma com treze inscritos. Basicamente os 

mesmos cursistas da atividade anterior. Nenhum deles era obrigado a se inscrever novamente 

Esta poderia ser uma turma completamente diferente, mas por sua própria autonomia e 

liberdade de escolha, a maioria dos inscritos na turma anterior decidiu participar da oficina. 

Tapiramutá formou duas turmas: uma no período vespertino com dezenove inscritos e outra 

no período noturno com treze inscritos. A ementa desta oficina foi a mesma: Informática e 

Educação Matemática, Tipagem de Software Livre para o Ensino de Matemática, Didática de 

Software Livre em Matemática e Produção Textual em Editores Matemáticos. Minha intenção 

foi realizar uma oficina com os mesmos propósitos, mas com outra roupagem, o programa a 

ser trabalhado era diferente.  

 Desta vez, iniciei a oficina com um vídeo
19

 que fala do atual comportamento dos 

jovens e as diversas linguagens criadas para se comunicarem com o mundo resultante de 

novos hábitos de consumo são as denominadas geração Globallist, Y, G, Millennials. Não 

importa, são na verdade, a maior diversidade em escala mundial, como jamais visto na 

história da humanidade, diria que são a Geração do Consumo (tecnológico), com um lifestyle 

moderno, ou seria pós-moderno? Como esse comportamento deve ser trabalhado na escola? 

Uma pergunta simples, mas de resposta complexa, pois a escola não caminha no mesmo ritmo 

dos avanços tecnológicos e também não acompanha as mudanças de comportamentos das 

novas gerações. Para Morin (1995, p. 85), “as tecnologias permitem um novo encantamento 

na escola, ao abrir suas paredes e possibilitar que os seus alunos conversem e pesquisem com 

os outros educandos da mesma cidade, país ou exterior, no seu próprio ritmo”, mas esta não é 

a realidade, principalmente das escolas públicas, onde os avanços tecnológicos chegaram mas 

                                                                                                                                                         
modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2) e 4) a liberdade de aperfeiçoar o programa, e 

liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3). O 

acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.  
19

 Vídeo disponível no CD em anexo, com o nome geração millennials, solicito ao leitor que assista o vídeo, se 

assim o quiser. 
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não estão disponíveis; os equipamentos quando chegam, ou ficam encaixotados ou trancados 

a “sete chaves”, ou logo caem no desgaste, pela falta de manutenção. Enfim, recursos que 

poderiam provocar de fato, encantamentos na escola, com fácil acesso às informações, ao 

conhecimento, de contatos com o mundo, fica apenas na ilusão.  

 Apesar desta ser a realidade da maioria das escolas públicas, não quer dizer que 

devemos privar os professores de lidarem com os aparatos tecnológicos e muito menos 

permitir que os alunos estejam alheios aos recursos da tecnologia educacional na escola. 

Mesmo que usando os poucos espaços (laboratórios de informática de determinadas escolas 

públicas) disponíveis, ou se utilizando de espaços como os Infocentros, seja na forma do 

Tabuleiro Digital
20

 ou Pontos de Cultura
21

, ou ainda por programas governamentais como a 

“Cidade Digital
22

” que possibilita a inclusão digital e acesso a internet e as novas tecnologias 

de comunicação, este é um programa mundial e que já acontece no Brasil. Irecê está no mapa 

das cidades digitais, e talvez por isso, também, tenha se manifestado o grande interesse do 

grupo de professores cursistas em participarem desta atividade curricular.  A cidade conta com 

o Tabuleiro Digital e um Ponto de Cultura que Interagem com o Projeto Irecê, em suas mais 

diversas atividades.  

 Embora Tapiramutá também tenha Ponto de Cultura, não houve uma aproximação 

deste com o Projeto Tapiramutá, ao contrário do que acontece em Irecê, onde se tem a 

presença constante de membros do Ponto de Cultura, seja realizando as gravações dos eventos 

                                                 
20

 projeto de inclusão digital, proposto pelo GEC (Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e 

Tecnologias), com computadores disponíveis nos três andares da FACED-UFBA, e que tem como objetivo 

favorecer a inclusão sociodigital, através do acesso público à internet para a comunidade acadêmica da 

UFBA, assim como para a comunidade em geral que estuda, mora, trabalha no entorno do Vale do Canela. A 

organização dos TD está centrada na lógica das REDES, de forma que o acesso ao mundo digital possa se dar 

de forma plena e intensa. Além do acesso à REDE, esse projeto tem como compromisso político a divulgação 

e utilização de Software Livre (sistemas operacionais que permitem a liberdade de executar, estudar, 

modificar e distribuir o programa). Disponível em: 

http://www.tabuleirodigital.com.br/twiki/bin/view/Tabuleiro/ProjetoTabuleiroDigital (acessado em 12/11/12)  
21

 Os Pontos de Cultura surgiram como estímulo às iniciativas culturais já existentes da sociedade civil, por 

meio da realização de convênios celebrados após a realização de chamada pública. A prioridade do Programa 

Cultura Viva são os convênios com Governos Estaduais e do DF, e com os Governos Municipais para fomento e 

conformação de redes de pontos de cultura em seus territórios. Disponível em: 

http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/ (acessado em 12/11/12) 

22
 Segundo o professor André Lemos da Faculdade de Comunicação da UFBA o objetivo maior dessa nova 

infraestrutura é promover o vínculo social, a inclusão digital, democratizar o acesso à informação, produzir 

dados para a gestão do espaço, aquecer as atividades políticas, culturais e econômicas e reforçar a dimensão 

pública. O desafio é criar formas de comunicação e de uso do espaço físico, favorecer a apropriação social 

das novas tecnologias e fortalecer a democracia com experiências de governo eletrônico e cibercidadania. A 

atual revolução na infraestrutura urbana é uma das mais fundamentais mudanças no desenvolvimento das 

redes urbanas desde o começo do século passado. Disponível em: 

http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/o-que-cidade-digital (acessado em 12/11/12) 

http://www.tabuleirodigital.com.br/twiki/bin/view/Tabuleiro/ProjetoTabuleiroDigital
http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/
http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/o-que-cidade-digital
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promovidos pelo Projeto, seja dando apoio na formação tecnológica dos professores cursistas; 

apoio este que chegou até aos cursistas de Tapiramutá nas atividades curriculares de Produção 

de Vídeo. 

 Com antecedência e por precaução, fui um dia antes da oficina ser iniciada, para 

instalar o software Gcompris nos computadores dos laboratórios disponibilizados. Em Irecê 

continuamos no mesmo espaço da oficina anterior: o laboratório de informática dos cursos da 

UAB, já em Tapiramutá, utilizei o laboratório do espaço UFBA, agora em melhores condições 

de funcionamento. Instalado o software, fiz a apresentação dos recursos disponíveis. Os 

professores cursistas de ambos os projetos pareceram bem impressionados com o que viram, e 

olha que não era nada comparado a um game do Play Station. Isso pode ser observado na foto 

3, que registra uma das atividades desenvolvidas pelos professores cursistas com seus alunos. 

Os cenários dos programas ainda bastante estáticos e pouca movimentação dos personagens, 

então a aula deve ser bem planejada, pois os cenários diferem bastante dos vídeo-games, 

minigames, celulares e jogos que se costumam ver nas lan houses, e que já são também 

bastante comuns na vida dos alunos, principalmente os de cidade grande, sejam urbanas ou 

rurais, games com muitos efeitos e cenários realistas. Centenas desses jogos estão disponíveis 

na internet e podem ser filtrados pelos professores a qualquer hora, ou ainda, pelas equipes 

pedagógicas da área de Ciências e Matemáticas das Secretarias de Educação municipais e 

estaduais. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Foto 3: aula da professora cursista Gardilene. (Acervo do pesquisador) 

 

 Como a atividade se tratava de uma oficina, propus aos professores cursistas que 

preparassem uma sequência didática que contemplasse alguns dos recursos disponibilizados 
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no GCompris e a desenvolvessem com seus alunos. A atividade deveria ser realizada em 

grupo, por aproximação escolar e o relatório da aplicação da sequência seria o produto final 

da oficina. Surgiram muitas reclamações em Tapiramutá, sobre como desenvolveriam a 

sequência didática se não tinham disponíveis, principalmente nas escolas da zona rural, 

laboratórios de informática. As mesmas sugestões feitas em Irecê, foram agora retomadas para 

Tapiramutá, que usassem os espaços que tinham disponíveis como o Infocentro, localizado na 

Biblioteca da cidade, o laboratório de informática do espaço UFBA ou os laboratórios 

disponíveis em algumas poucas escolas do município. E assim aconteceu, como podemos ver 

nos registros dos professores cursistas. 

 

O professor Narciso propôs à turma desenvolver uma sequência didática para 

aplicar em nossa sala de aula. No começo, acreditei que não seria possível 

por em prática, por ser uma comunidade distante da cidade e não ter 

transporte disponível para locomover as crianças. Enganei-me e esse fato me 

deixou muito feliz, pois ao apresentar minha sequência a coordenadora 

pedagógica, a secretaria de educação disponibilizou o ônibus escolar para 

locomover essas crianças até a cidade. Esse dia foi especial para todos, 

inclusive pra mim, tudo era novidade e a expectativa era grande. No ônibus 

percebia no semblante de cada criança a emoção e a curiosidade destacada. 

 

Todos cantavam alegremente como se para eles não fosse apenas uma aula 

diferente, mas sim algo novo. Fomos para o laboratório da UFBA, onde nos 

encontramos com as professoras-cursistas Maria Luzia, Theane e Cascia 

Regina. Recepcionamos as crianças, lhes apresentamos as máquinas. Não 

tenho palavras para relatar a emoção delas ao se encontrarem em frente ao 

computador que até então, haviam visto apenas por imagem. Neste momento 

senti que seus direitos foram negados e que vivem isoladas do mundo 

globalizado. Portanto, cumpri a sequência didática e todos participaram 

ativamente associando os saberes já adquiridos. (GARDILENE, DC5 – T, 

2011) 

 

 A atividade proposta aos professores cursistas era de cunho prático. Fazer com que os 

alunos tivessem acesso ao computador e experimentassem aprender matemática com seu 

auxílio. Para muitos alunos, como registrado por Gardilene (2011), foi uma novidade. Ainda 

não tinham tido contato com o computador, e isso tornou a execução da sequência didática 

mais demorada. Foi preciso um esforço maior dos professores, pois ainda tinham que ensinar 

os alunos a manipularem o computador. De sorte, o sistema GCompris disponibiliza alguns 

programas que auxiliam neste primeiro contato com a máquina, dos periféricos ao 

reconhecimento de signos de comando. Então, antes de acontecer a atividade específica de 

matemática, alguns professores cursistas tiveram que dar instruções sobre como operar o 
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computador. A palavra operar soa aqui estranhamente já que nos dias de hoje não temos mais 

o que antes chamávamos de curso de operação de computadores. Com a popularização do 

computador, as pessoas passaram a aprender a manuseá-lo na prática do dia a dia. É como 

comprar uma televisão: ligou, leu-se rapidamente o manual, apertou-se os botões mais uteis 

do controle e em poucas horas você está quase que dominando a tecnologia de sua nova TV.  

Foi exatamente isso que aconteceu com os professores cursistas ao ensinarem seus alunos a 

manipularem o computador, em poucos minutos, todos já estavam fazendo o que na década de 

1980 aprendíamos em um curso de três a seis meses. 

 Não tive dificuldades para ensinar os professores cursistas a manipularem o sistema 

Gcompris. Todos já estavam bem familiarizados com o computador, a internet, ambientes 

virtuais de aprendizagem (moodle), utilização de programas de edição (foto, vídeo e texto). A 

oficina não aconteceu simultaneamente nos projetos, em Irecê a atividade aconteceu no 

primeiro semestre de 2011, enquanto que em Tapiramutá, no segundo semestre do mesmo 

ano, portanto, com a experiência que tive na atividade desenvolvida em Irecê, foi possível ter 

mais tranquilidade para desenvolver a oficina em Tapiramutá, e foi o que de fato ocorreu. E 

pensando nesta experiência como formador, é que me detenho agora aos registros de Gervásio  

que dá um bom panorama do que foi a oficina em Irecê. 

 Gervásio (DC5 – I, 2011) inicia seu registro sobre a oficina fazendo uma reflexão 

sobre a função docente e de sua relação com a aprendizagem do aluno, numa visão situada, 

mas que caberia em qualquer espaço escolar, seja público ou privado. Evidencia a dificuldade 

dos alunos em aprender matemática, o que exige do professor desdobramento para tornar sua 

aula mais prazerosa, tarefa difícil, a considerar o comportamento dos alunos hoje e sua 

relação com o aparato tecnológico.  

 

O trabalho do professor é árduo e às vezes até desestimulante ao presenciar 

seus alunos sem empolgação para as aulas. A maioria dos alunos tem 

dificuldade na disciplina de matemática e devido a isso, suas participações, 

nas aulas, são acanhadas. Isso requer do docente um jogo de cintura para 

fazer com que a aula se torne mais prazerosa, e isso não tem sido fácil. 

(GERVÁSIO, DC5 – I, 2011) 

 

 De modo descontraído, Gervásio convoca os professores a experienciarem os jogos 

digitais para fazer diferente em sala de aula, porém demonstra consciência de que essas 

atividades não são a solução, mas um complemento importante no que se refere ao impacto 

tecnológico na educação. Seu registro também confirma a situação do aparelhamento de 
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informática que chega às escolas e lá ficam encaixotados, mantendo os alunos excluídos do 

mundo digital e de toda sua gama de possibilidades para aprender e desenvolver seu 

conhecimento, não só em matemática, mas nos demais campos de saber.  

 

Professor, seus problemas acabaram! Chegaram os jogos para animar seus 

alunos! Eles aprendem de maneira agradável e descontraída! 

 

Isso não é uma brincadeira, é pura realidade. Pode não ser a razão para todas 

as dificuldades de matemática, mas boa parte ele resolve. Digo isto porque 

estou entusiasmado com a didática dos jogos no computador. Depois do 

projeto elaborado, na atividade de Narciso, veio a parte de colocá-lo em 

prática. Isso tem sido uma das melhores coisas, nesse curso de formação! 

Sabe por quê? 

 

Na escola onde estou trabalhando - Duque de Caxias - existe o Infocentro 

com quatorze computadores. Assim que lá cheguei, a sala estava trancada e 

o acesso era só para olhar e admirar. Não sei o que estavam esperando para 

começar a mexer naquelas bem vindas máquinas do presente. Em todas elas 

estão instalado o Linux Educacional, que já vem com todos os jogos que 

discutimos e aprendemos um pouco, sobre eles, nos encontros com Narciso. 

Não deu outra, fiquei ansioso para colocar os alunos em frente àquelas 

máquinas e vê-los como se comportariam. Pedi permissão para usá-los, e 

assim, fui o primeiro a levar os alunos para uma aula com um recurso 

tecnológico diferente dos que lá antes existiam. (GERVÁSIO, DC5 – I, 

2011) 

 

 E segue relatando seu experimento educacional. TuxMath foi o jogo escolhido. A 

proposta era fazer uma “sabatina” moderna, sem pressão, nem palmatórias, o erro é 

considerado parte da aprendizagem e serve de desafio aos alunos, que no jogo, querem errar o 

mínimo possível. Ao final de cada partida, eles tinham o computo do que erraram e do que 

acertaram, e a cada nova partida, tentavam diminuir seus erros. Esse tipo de atividade não 

neutraliza o lápis e o papel, a não ser nos níveis mais avançados do jogo, que requer dos 

alunos, maior habilidade no cálculo, pois as contas passam com maior velocidade e em maior 

quantidade, típico dos jogos de ação que vão se tornando mais difíceis à medida que vai se 

avançando nos níveis do jogo. É possível ao professor, tirar também suas conclusões a partir 

da atividade, como observar e analisar a dificuldade que os alunos apresentam para resolver 

contas simples, como foi o caso de Gervásio, ou ainda de detectar os alunos que possuem 

melhor habilidade com o cálculo e incentivá-los a ajudar os demais colegas, para se tentar 

nivelar a turma, ou seja, o professor deve olhar tanto para o aluno que apresenta maior 

dificuldade, quanto para aquele que se sai melhor em matemática. 

 

Meu planejamento era que cada aluno ficasse com um computador e depois 
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revezasse com o colega. Engano meu! Eles ficaram em dupla e a atividade 

saiu melhor do que o planejado. Todos estavam cientes que iam jogar o 

TuxMath, um jogo que explora as quatro operações matemáticas. Os 

computadores já estavam todos preparados, com o jogo aberto, e assim todos 

iriam explorar a adição. 

 

Funciona assim: na parte superior da tela vai descendo números para serem 

somados, o jogador precisa ter raciocínio rápido, porque se não acertar, 

perde pontos. O jogador coloca o resultado, pelo teclado alfanumérico, e 

depois aperta enter para certificar se acertou ou não. 

 

A minha surpresa foi saber que os alunos sentem dificuldades para resolver 

adições. A minha alegria foi presenciar aquele momento de aflição, dos 

alunos, para acertar as somas; aqueles movimentos das mãos e dos dedos 

contando para saber a resposta certa. Eles ajudavam uns aos outros. Foi 

conversa a todos os gostos. Lembrei da bolsa de valores, onde todos 

conversam, e todos realizam negócios. Naquela aula não foi diferente, eles 

conversavam com eles e com o que apareciam na tela do jogo. 

 - Dois mais cinco, dois mais cinco? Perguntavam eles. 

 

As mãos e os dedos entravam em ação e antes dos números sumirem na 

parte inferior da tela, um deles digitava o valor e o outro, rápido, apertava a 

tecla enter. Se não estivesse correto, lamentavam, e seguiam para outra 

operação que já vinha descendo. (GERVÁSIO, DC5 – I, 2011) 

 

 Com a atividade proporcionada, o caos foi tomando conta da aula, movimento natural 

da nova geração. Estão acostumados com o tufão de situações, as informações não caem 

sistematicamente, mas em desordem e vão se organizando autonomamente, ao menos essa é a 

impressão que passa, de fato é o que é. Se os computadores continuarem encaixotados, os 

professores não saberão lidar com estas situações em sala de aula, e não conseguirão 

encontrar a ordem na desordem, verão apenas como desorganização. 

 

Toda vez que lembro dessa aula fico sorrindo por dentro e imaginando: 

Nunca trabalhei uma aula de matemática com tanto barulho, nunca vi os 

meninos aprenderem, com tanto barulho de conversa. Se alguém chegasse na 

sala ficaria horrorizado com os movimentos dos alunos. Eles não 

conseguiam ficar quietos nas cadeiras: se mexiam, apontavam o dedo para a 

tela do computador, falavam alto ao encontrar o resultado, levantavam as 

mãos, os pés e vibravam a cada acerto. Incrível, como a dupla do lado não 

perdia a concentração com a conversa da outra. 

 

Enquanto eles jogavam, eu transbordava de alegria por dentro. Foi muito 

prazeroso e emocionante! Muito gratificante aquela aula, aqueles setenta 

minutos na sala do infocentro. 

 

Antes de levá-los para participarem do jogo, eu imaginava que todos iam se 

comportar quietos e concentrados e que jamais eles usariam as mãos e os 

dedos para juntar e encontrar o resultado. Fiquei surpreso porque pensava 

que eles fariam essas operações com facilidade, sem recursos concretos, até 
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mesmo, por serem alunos do quarto ano escolar. Foi mais uma descoberta 

pra mim. Os alunos conseguem realizar as adições através do concreto, 

usando os dedos das mãos, e o jogo, permite que a criança estabeleça 

relações entre o abstrato e o concreto. Percebi que se a atividade acontecer 

uma vez na semana, a tendência é que no terceiro encontro a criança não use 

mais os dedos para chegar aos resultados. (GERVÁSIO, DC5 – I, 2011) 

 

 No registro a seguir, Gervásio se mostra como sujeito do “a-con-tecer”, ao vivenciar a 

incerteza do que havia planejado e perceber que a imprevisibilidade toma conta de nossas 

ações e que é preciso tomar novas decisões para seguir adiante. 

 

Outra coisa que também não conseguir fazer foram as intervenções que 

programei. Percebi que não é possível durante o jogo, pois tira a 

concentração da criança. Tentei fazer em alguns momentos e deixei de lado, 

pois não estava funcionando. A parte boa é a possibilidade de acompanhar 

todos os alunos, pois basta percorrer dupla por dupla e anotar em quais 

situações os alunos resolvem com mais dificuldade. Isso serve para ser 

discutido em sala de aula, ao falar sobre a atividade com o jogo. 

 Legal heim meu colega! Tenho mais a lhe contar: 

Fico contente com a diversidade de recursos em que o professor pode contar 

para suas aulas com seus alunos heterogêneos. São muitas as inovações 

tecnológicas disponíveis, com grande número na área de matemática. 

Mesmo sabendo que as tecnologias não substitui por completo  a clássica 

aula de matemática, centrada na resolução de problemas, é fundamental 

inserir os alunos nesse contexto novo de aula. Talvez o professor não 

perceba o quanto os alunos aprendem com essa nova estrutura 

proporcionada pelas TIC, até mesmo porque  não dominam tais ferramentas 

ou então não acredita na inovação de um modelo de aula subsidiado com as 

tecnologias presentes em nosso cotidiano. (GERVÁSIO, DC5 – I, 2011) 

 

 Gervásio traz o cenário das escolas de Irecê, e vai ao encontro do que já havíamos 

mencionado, e mesmo que aparentemente bem equipadas, são recursos que se não forem 

utilizados findarão como sucata tecnológica. Lembra de que o Linux Educacional já vem 

instalado nos computadores, mas que os professores não se dão conta, ou não se 

disponibilizam para aprender a manuseá-los. Reforço ainda que é custoso ao professor retirar 

do seu pouco tempo disponível para esse aprendizado, então tem-se ao menos duas 

possibilidades concretas, ou ele constitui esse saber na formação inicial, ou em um programa 

de formação continuada, o que pode depender exclusivamente de seu interesse ou de um 

esforço maior da gestão educacional. 

 

A maioria das escolas da Rede Municipal de Irecê conta com computadores, 

data show, retroprojetor, câmaras fotográficas digitais e outros recursos que 

parecem poucos explorados com os alunos. O que precisa agora é não deixar 

que isso tudo se transforme em sucatas, em tecnologias que ultrapassem sem 
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ninguém ter feito uso. As salas de informática não foram montadas com o 

propósito de deixá-las trancafiadas, sem permitir que o aluno e professor 

tenham acesso. Se assim continuar, teremos em breve, uma enorme 

quantidade de máquinas que não servirão mais para uso, pois o processo de 

mudança tecnológica é célere. 

 

No Linux Educacional, instalado em todos os computadores das escolas, 

encontra-se, várias ferramentas que auxiliam o professor no ensino da 

matemática. Acontece que elas estão lá nos seus devidos lugares sem que 

ninguém dê a mínima importância para elas. No último encontro com o 

professor Narciso, Software Livre no ensino da matemática, ele nos 

apresentou o GCompris, um software com jogos de raciocínio e estratégias. 

Todos os cursistas presentes acharam aquilo maravilhoso, impressionante e 

mostravam em seus semblantes que queriam para poder trabalhar em sala 

com suas crianças. Eles questionavam onde encontrar e o professor dizia 

para procurar na internet e baixar, era fácil. 

 

O pior de toda essa história é que eles não sabem que dentro da própria 

escola, nos computadores, estão essas ferramentas para fazer uso a qualquer 

momento. Na escola, também sem uso, se encontra uma diversidade, de 

vídeos da TV Escola, encaixotados, servindo de museu. (GERVÁSIO, DC5 

– I, 2011) 

 

 Este cenário apresentado no registro de Gervásio, não é tão diferente do que se pode 

encontrar em Tapiramutá, cidade de menos recurso financeiro, mas que já possui Infocentro, e 

laboratório de informática em algumas escolas da rede municipal e estadual, além do 

laboratório no espaço UFBA. Um diferencial aqui, é que muitos dos professores cursistas 

decidiram trabalhar com alunos da EJA como se pode perceber no registro das professoras 

cursistas Thiane e Vandicléia: 

 

Ensinar e aprender na escola é possível quando oferecemos condições de 

analisar e tomar decisões relativas a questões de ensino e aprendizagem, 

construindo uma visão mais ampla sobre elas. Sendo assim, envolver os 

alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Municipal São 

Sebastião na prática das experiências adquiridas na Oficina, proporcionou-

me pensar, sentir e atuar, principal razão de ser da educação. Realizar a 

atividade proposta possibilitou ensinar aos alunos resolver problemas através 

dos jogos, potencializando suas capacidades para compreender conceitos da 

Matemática. (THIANE, DC5 – T, 2011) 

 

 

O professor Narciso, como sempre vem trazendo alternativas para que 

possamos desenvolver em nossa prática pedagógica. Dessa vez, através da 

Oficina de Software Livre no Ensino da Matemática, que nos apresentou o 

Programa GCompris, com uma variedade enorme de jogos e brincadeiras 

que podem ser explorados por professores de diversas áreas do 

conhecimento e de séries diferenciadas. Professores esses que buscam a 

interação por parte dos alunos e que levam elementos lúdicos como 
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ferramenta de ensino-aprendizagem. Foi nos solicitado uma sequência 

didática. Eu e a professora Luzinete fizemos a sequência a partir do jogo 

Dinheiro: Aprenda a usar o dinheiro, incluindo os centavos. Dentre os 

conteúdos que desenvolvemos na sequência, trabalhamos com o jogo 

envolvendo a moeda Real por ser um assunto que faz parte do cotidiano dos 

nossos alunos. Os mesmos são pessoas com uma faixa etária avançada para a 

escolaridade, trabalham durante o dia e ainda têm ânimo para enfrentar uma 

sala de aula à noite. (VANDICLÉIA, DC5 – T, 2011) 

 

 Ambas as professoras, Thiane e Vandicléia, expõem seu pensamento a respeito da 

importância do jogo no ensino e aprendizagem de matemática, evidenciando o cuidado que se 

deve ter para que o jogo não passe de um simples lazer. Assim o fazem, indo buscar 

referenciais para sustentarem sua colocação, como é o caso do registro de Thiane: 

 

 

De acordo com Schwartz (1966), a noção de jogo aplicado à educação 

desenvolveu-se vagarosamente e penetrou, tardiamente, no âmbito escolar, 

sendo sistematizada com atraso, mas trouxe transformações significativas, 

fazendo com que a aprendizagem se tornasse divertida. 

 
A importância dos jogos no ensino da Matemática trazidas na Oficina SL no 

ensino de Matemática com o professor Narciso, foi discutido e questionado 

o fato do discente aprender Matemática brincando e a intervenção do 

docente. Por isso, ao trabalhar a Matemática por meio dos jogos com o 

programa Gcompris, levei em conta a importância da definição dos 

conteúdos, das habilidades presentes nas brincadeiras e o planejamento de 

sua ação com o objetivo do jogo não se tornar mero lazer. (THIANE, DC5 – 

T, 2011) 

 

Sendo assim, é de fundamental importância que o professor trabalhe sempre 

que possível com jogos diversos na sala aula, pois além de tornar a aula mais 

dinâmica é um excelente aplicativo que auxilia na aproximação entre 

professor e aluno, bem como na aprendizagem dos alunos em se tratando do 

ensino de matemática, uma vez que o mesmo sempre foi trabalhado de 

maneira tradicional. (VANDICLÉIA, DC5 – T, 2011) 

 

 Concluo meu relato sobre estas duas oficinas com o registro da ação desenvolvida por 

Vandicléia, onde destaca o fato dos alunos, que embora cansados pela lida do dia de trabalho, 

muitos dos quais na roça, receberam bem os jogos explorados e sentiram-se bastante a 

vontade com a nova forma de aprender matemática:  

 

Para iniciar o jogo, primeiro fizemos uma aula teórica explicando qual a 

importância e contribuições dos jogos matemáticos para a aprendizagem. 

Fizemos uma pequena demonstração do computador para que os discentes 

pudessem se familiarizar com o equipamento utilizado para a execução do 

jogo. Apresentamos as partes externas do computador: mouse, teclado, 

monitor e CPU, mas sem aprofundar muito em detalhes para não tornar a 
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aula cansativa. Focamos apenas no que realmente era necessário para o 

momento. No dia seguinte, viemos juntamente com os alunos da professora 

Luzinete para o Laboratório no Espaço UFBA, com o objetivo de 

realizarmos o jogo. Durante a realização deste, observamos que no começo, 

os alunos ficaram um tanto introvertidos, mas aos poucos, notamos que 

foram perdendo a timidez e participaram ativamente durante todo o tempo. 

Alguns até pareciam que já tinham tido contato com o computador alguma 

vez. Foi uma momento significativo para nós como professoras e com 

certeza para os alunos também. Percebemos isso ao terminar a aula, através 

dos comentários feitos pelos próprios alunos. Estes falaram que ficaram 

muito satisfeitos e que se fosse possível passariam a noite praticando o jogo. 

Também sugeriram que fosse realizado esse tipo de aula outras vezes. 

 

 

 Não posso deixar de relatar aqui, que os sistemas que apresentei, tinham mais do que 

jogos, como já mencionei, mas foram os jogos o que mais chamou a atenção dos professores 

cursistas e que acertadamente levaram para seus alunos experimentarem. Fico na expectativa 

de que os demais recursos possam ser explorados criando mais possibilidades para se 

aprender matemática e de utilizá-la, seja em ações simples do dia a dia, seja em complexas 

relações para estar e ser com o mundo. 

 Apresentei o relato e realizei a análise do que foram as atividades que propus tanto em 

Irecê quanto em Tapiramutá e de como os professores se relacionaram com elas e constituíram 

e/ou reconstituíram saberes para ensinar matemática. Estes saberes estão em composição com 

outros que fazem parte do currículo do curso, que como vimos, têm seus ciclos construídos na 

ideia de rede de saberes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU SERIA O RECOMEÇO 

 

 A pesquisa se deteve em narrar a itinerância formativa dos professores cursistas, 

focando nas atividades que lhes possibilitaram constituir e reconstituir saberes para ensinar 

matemática. Entre estas atividades estavam aquelas que produzi especificamente para o curso 

de Pedagogia dos Projetos Irecê e Tapiramutá e que estavam no campo da Educação 

Matemática, mas também, outras que foram explanadas de modo amplo, e que de alguma 

forma se entrecruzavam de forma a compor os saberes docentes. O leitor pôde observar que 

não me detive em discutir os saberes docentes na forma como categorizados por 

pesquisadores e estudiosos como: Tardif, Lessard, Lahaye, Gauthier, Pimenta e Saviani. 

Contudo, os saberes aqui discutidos certamente perpassam conceitualmente por alguns dos 

que são discutidos por estes estudiosos
23

. Os saberes que destaco com base nas narrativas dos 

professores cursistas são aqueles que se originaram do/no “a-con-tecer”, na experiência do 

vivido, do experienciado, do que os professores decidiram experimentar, saberes 

possibilitados por um currículo aberto, de Ciclos de curso imprevisíveis.  

Ao mesmo tempo em que os professores estavam em formação em exercício, posso 

afirmar que também estive em formação em exercício. Muito do que ensinei, do que 

possibilitei, eram reflexos de minhas aprendências no Doutorado e por que não dizer de 

minhas experiências de vida, narradas no primeiro tópico desta tese pelo que chamei de 

Aleph, eventos espaço-temporais de meu processo formativo pessoal e profissional. Nestes 

Alephs, me dediquei também a esboçar o que aprendi em meu período doutoral. Estão lá nas 

reflexões teóricas dos Alephs, as mudanças teóricas que me tocaram sensivelmente e que 

achei pertinente compartilhar. Os teóricos que ali aparecem têm suas ideias trasnversalizando 

os escritos desta tese. Não estão ali apenas para ilustrar minhas memórias, mas para embasar 

conceitualmente a ideia de se perceber por meio da análise das narrativas dos professores 

cursistas como este chega a se formar o que é, de como ele se percebe como um ser-com-o-

mundo e um ser-no-mundo. Neste arcabouço de teóricos que alimentam minha escrita, trouxe 

o pensamento complexo de Edgar Morin, pesquisador que não necessariamente sustenta a 

tese. Embora se possa observar a presença de seu pensamento em vários momentos da tese, 

não o trago apenas para concordar com ele, mas também para questioná-lo, para dizer que é 

preciso avançar para além do seu pensamento, que ainda apresenta um romantismo na forma 

                                                 
23

 Tal categorização de saberes podem encontrados em minha dissertação de mestrado intitulada “Constituição 

dos Saberes Docentes de Formadores de Professores de Matemática” 
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de pensar em resolver os problemas da humanidade. Penso que as ideias do pensamento 

complexo estão presentes no dia a dia das pessoas, posto que vivemos imersos no campo das 

incertezas, das indeterminações, das imprevisibilidades, mas essas situações caóticas vivem 

emparedadas nas determinações mecanicistas do tempo-espaço, da racionalização. É a 

desordem na ordem e a ordem na desordem. Em suma, o pensamento complexo busca um 

equilíbrio da racionalidade com a racionalização. 

 Esta tese se situou em buscar respostas para o seguinte questionamento: Como um 

Currículo em movimento, que se quer inovador, possibilita ações formativas ao 

professor dos anos iniciais do ensino fundamental para ensinar matemática, 

considerando as possibilidades proporcionadas pelos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia/Ensino Fundamental Séries Iniciais da Faculdade de Educação/Universidade 

Federal da Bahia, nos municípios de Irecê e Tapiramutá?  Não foi tarefa fácil encontrar os 

caminhos para responder a tal questionamento. Com um currículo que respira a pós-

modernidade, a complexidade caótica e que foge aos princípios estruturantes, marca dos 

currículos postos, me vi no esforço de ter que tratar de três pontos chaves da formação 

proporcionada: a formação (em exercício), o currículo (pós-moderno) e os saberes (docentes). 

No entrelace complexo das atividades curriculares foi pertinente associar um segundo 

questionamento desmembrado da tese: Como o professor-cursista dos projetos Irecê e 

Tapiramutá concebe e articula os saberes constituídos pelas demais atividades 

curriculares com as atividades voltadas para o ensino de matemática?  

 A terceira seção se reservou um espaço para discutir sobre o currículo dos Projetos 

Irecê e Tapiramutá e a imersão do saber matemática possibilitado pela dinâmica curricular do 

curso. Aponto este currículo como inovador em seu modo de conceber a formação e de 

constituir criativamente a composição de cada Ciclo do curso numa complexidade ligante, um 

currículo em rede, onde os professores fazem seu percurso formativo, decidem o que desejam 

cursar a partir de um elenco de atividades curriculares propostas. Os sujeitos desta pesquisa, a 

exemplo, não foram obrigados a cursar as atividades que propus, foi decisão de cada um 

realizar sua inscrição, por sua necessidade em querer aprofundar seu conhecimento no campo 

da Educação Matemática. O currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá que se constitui em um 

currículo apresentado como currículo inovador e de centros instáveis, tem suas atividades 

curriculares constituídas de forma que elas se entrelacem hibridamente, sem perder suas 

singularidades, levando-se em conta a produção colaborativa do conhecimento. Assim, o 



225 

 

 

apresentei como um currículo que se coloca na tentativa de oferecer uma formação de 

qualidade, que considera os erros e acertos na itinerância formativa dos professores-cursistas, 

mas ainda pela possibilidade que este formato de curso oferece para se realizar intervenções 

didático-pedagógicas junto aos professores cursistas, e aqui o fiz com intuito de mostrar ser 

possível formar um professor (em exercício ou não) que desenvolva competências para 

realizar em sua prática pedagógica um ensino de Matemática simples, imerso na ludicidade, e 

de qualidade. 

 Na quarta seção desta tese, procurei fazer um breve panorama histórico do curso de 

Pedagogia e de como a formação matemática se faz presente no currículo do curso. Com 

relação ao curso, pode-se dizer que como Licenciatura se trata de um curso novo que apenas 

com a LDBEN 9394/96 passa a ser responsável pela formação de professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, pois, até então, tinha outras finalidades, que estavam mais 

para a formação de um pesquisador da Educação; resquícios que ainda se fazem fortemente 

presentes no currículo do curso, deixando poucos espaços para atividades curriculares que de 

fato estejam voltadas a prática docente para ensinar matemática e a outras áreas de 

conhecimento da competência do professor dos anos iniciais. Neste caso a identidade docente 

me parece comprometida, pois deixa uma lacuna no processo formativo deste professor que é 

de fato, um professor polivalente, multidisciplinar. Apesar deste ser o cenário, quase que em 

geral, dos cursos de Pedagogia, experiências com currículos abertos, de possibilidades 

formativas que permitem que o professor (em exercício ou não) constitua saberes nas diversas 

áreas do conhecimento são realidade, e o curso oferecido pelos Projetos Irecê e Tapiramutá é 

um exemplo concreto de que a formação em rede, que explora as diversas linguagens é 

possível e viável, bastando-se para isso o comprometimento da academia em expandir tal 

proposta. Isto não significa que este, se trata de um currículo ideal, pois como se pôde 

observar ao longo do texto, vários problemas: estruturais, tecnológicos, financeiros, 

acadêmicos, logísticos, de pessoal, políticos, culturais, entre outros, fizeram (e fazem ainda!) 

parte do dia-a-dia do curso. Problemas comuns a outros cursos de graduação, mas que não 

tiram o mérito inovador da proposta curricular. 

 No processo de formação inferimos que o currículo deve absorver e trabalhar sobre os 

saberes de conteúdo matemático constituídos pelo cursista em sua vida escolar. No caso desta 

pesquisa e por meio das atividades curriculares oferecidas se viu apropriado associar este 

saber escolar com o saber exercido e experienciado pelo professor em sala de aula, e 
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proporcionar uma ressignificação reconstituinte do saber para ensinar matemática. Portanto, 

com base nos resultados desta pesquisa e em pesquisas voltadas aos problemas pertinentes à 

formação em exercício de professores que ensinam matemática nos anos iniciais, considero 

que as experiências vividas se compõem ao processo formativo e devem ser tratadas com a 

devida importância e consideradas fortemente nas discussões sobre a formação docente. 

Ao analisar os dados dos sujeitos, professores em Formação em Exercício, no caso dos 

Projetos Irecê e Tapiramutá, ficou evidente que os saberes constituídos e/ou reconstituídos 

foram decorrentes do currículo inovador o que me possibilitou pesquisar de forma singular 

suas itinerâncias ao longo do curso e sua trajetória profissional, de onde pude extrair 

informações que contribuíram para o processo de sua formação para ensinar matemática. 

 Na seção cinco e que posso dizer, a mais importante desta tese, foi concebido para 

narrar, questionar, refletir, discutir e analisar os saberes constituídos e reconstituídos pelos 

professores cursistas para ensinar matemática, a partir das atividades curriculares 

especificamente construídas para os Ciclos do currículo dos projetos Irecê e Tapiramutá. O 

que se apresentou com os registros dos professores cursistas foi a interpretação que os 

professores deram para as atividades e a implicação dos saberes constituídos com a sua 

prática pedagógica. Refiro-me, como já mencionei anteriormente, que o fenômeno 

interpretativo é inerente a qualquer ato de compreensão, que acontece na e pela linguagem, 

meio pelo qual o ser humano compreende o mundo nas suas mais diversas formas de se 

relacionar com ele (Gadamer, 1999). Assim, a linguagem foi explorada por diversas formas 

nas atividades oferecidas, pela linguagem oral e textual, pela linguagem fílmica e teatral, e, 

pelas artes plásticas, e assim os professores cursistas puderam exercitar por estas, que poderia 

dizer, diversas formas narrativas, a compreensão de si e de mundo.  

 Para além de ser abertamente e contratualmente pesquisador e formador, me fiz 

também sujeito desta pesquisa, pois que realizei diversas intervenções, na forma de atividade 

curricular com propósito de produzir dados, assim como acabei por mergulhar no projeto 

participando em outras atividades (seminários de abertura e encerramento de Ciclo, 

elaboração e construção de Ciclo, Orientação da escrita de memoriais, entre outras) como 

colaborador do projeto. Então o que também se deu no cerne desta tese foi o meu modo de 

interpretar e compreender a compreensão que os professores tiveram de sua formação, dos 

saberes constituídos e reconstituídos ao longo de seu percurso formativo, em particular, com 

referência aos saberes para ensinar matemática, sejam estes de conteúdo matemático 
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específico ou da grande área da Educação Matemática. 

 Foram ao todo no campo da Educação Matemática, quatro atividades desenvolvidas 

em Tapiramutá (dos Ciclos II ao V) e três atividades curriculares em Irecê (uma no ciclo II e 

outras duas nos Ciclos IV e V) e para além destas, desenvolvi em ambos os projetos 

atividades no Grupo Cinematográfico – GECI, duas em Tapiramutá e uma em Irecê, 

orientação dos Memoriais de Formação, o trabalho de conclusão de curso, e por diversas 

vezes participei dos seminários de Abertura e Encerramento, considerados também como 

atividades curricular. Enfim, estive imerso e vivi de perto o processo formativo dos 

professores cursistas, os momentos de alegria, mas também os de tensão, que foram de 

problemas relacionados às questões financeiras para realização dos Ciclos, a problemas de 

cunho acadêmico, que foram resolvidos a contento e destreza pela equipe. 

 A execução das atividades propostas demonstrou ser possível que o currículo do curso 

de Pedagogia contemple ações didático-pedagógicas em sua carga-horária e permita ao 

professor constituir um repertório de saberes, sem os quais pode não sair da mesmice de sua 

prática pedagógica viciada nos livros didáticos. Ressalto que os elogios tecidos às atividades 

cursadas refletem a carência de uma formação continuada no campo da Educação 

Matemática, o que me leva a pensar e a interpretar esses registros como um apelo a falta de 

políticas públicas direcionadas a essa formação matemática, que sejam relevantes para uma 

práxis docente diferenciada em sala de aula. 

 Embora não fosse objetivo desta pesquisa, através das narrativas dos professores 

cursistas se observou e constatou que estes se sentem e se consideram de fato Professores de 

Matemática. É comum em suas escritas se perceber as seguintes menções: “quando ensino 

matemática …” ou “sinto bastante dificuldade em trabalhar com determinados tópicos de 

matemática com meus alunos”. Estas de certo, são vozes de professores que ensinam 

matemática. Assim, me permito afirmar que estes professores são de fato professores de 

Matemática, pois suas dificuldades são basicamente as mesmas dos egressos da Licenciatura 

em Matemática, bem como suas habilidades e competências são equiparáveis, como pôde ser 

visto. Aponto que estes professores (dos anos iniciais do Ensino Fundamental) carecem de 

uma formação continuada e permanente, tanto no campo da Educação Matemática, como em 

relação aos saberes de conteúdo matemático específicos para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 As atividades curriculares que relatei, com base nas narrativas dos professores-
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cursistas e de minha ações junto a eles, como formador e pesquisador, foram informações que 

acredito serem suficientes para entendermos a relevância desta pesquisa, mostrando uma 

proposta curricular desafiadora, e incorporada por cidades que aceitaram o desafio de 

abraçarem um curso que busca romper com obstáculos didáticos, curriculares e por que não 

dizer também, epistemológicos. 

 A formação proposta se deu com base nos preceitos da complexidade, da teoria do 

caos, da imprevisibilidade, portanto um currículo desafiador, que aceitei colaborar e tomar 

como campo de pesquisa. As atividades propostas foram tomadas pelos professores-cursistas 

como uma boa oportunidade de exporem suas experiências de aprendizagem matemática na 

educação básica, afirmando a posição autoritária dos professores de matemática que tiveram, 

ampliando sua resistência em querer aprendê-la e alimentando o mito de que matemática é só 

para os mais “inteligentes”. Nestas desventuras os potenciais foram encobertos. 

 No encerramento das atividades era comum ouvirmos dos professores cursistas 

manifestações relativas às reuniões pedagógicas - momentos em que os professores discutem 

e planejam o ano letivo escolar – mencionando que tais reuniões deveriam ser como as 

atividades cursadas na formação em exercício, onde as teorias são apresentadas em 

consonância com a prática de ensino de matemática. De fato, as atividades apresentadas são 

produzidas de modo que a matemática seja entendida não apenas como um instrumento 

utilitário, mas de formação político, cultural e social do ser enquanto cidadão do mundo, real 

e virtual. 

 Embora o encantamento dos professores cursistas com as atividades, por perceberem o 

leque de possibilidades didáticas para o ensino de matemática, fosse expressiva, percebível 

em seus diários de ciclos, memoriais e em suas postagens no e-mail do grupo, nosso 

entendimento para tal encantamento caminhava no sentido de que de fato os professores 

cursistas haviam concebido ser possível ensinar matemática de modo que o aluno aprenda 

com facilidades, esclarecendo que fácil não quer dizer que a matemática deva ser ensinada 

sem rigor, e este foi o propósito das atividades oferecidas. Quase todos os professores que 

fizeram a primeira atividade se matricularam na segunda, e um bom grupo se manteve fiel às 

demais atividades, o que demonstrou uma preocupação dos cursistas em ampliarem seus 

saberes matemáticos e as discussões relativas ao ensino de matemática. Digo que na rede de 

saberes os professores podem ter ampliado sua esfera de presença na forma como colocado 

por Ana Paula Moreira Santos (2011), da busca pelo conhecimento, busca que não 
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necessariamente amplia a esfera de saberes, e este é o cuidado a ser tomado pelos professores 

com o encantamento pelas atividades cursadas. 

 E assim, espero que estas experiências, tenham contribuído com o processo formativo 

dos professores-cursistas. Não me custa lembrar que para realizar uma aula simples, não é 

tarefa fácil, pois é preciso domínio da matéria a ser ensinada, que permita entrelaçar os 

saberes matemáticos com outros saberes, pedagógicos, de história das ciências, tecnológicos, 

sociais culturais e políticos, e assim lhe permitir improvisar a partir da e na imprevisibilidade 

do tempo e espaço da sala de aula na composição profissional de tornar-se o que se é, ou que 

se almeja ser, um bom professor de matemática. 

Neste sentido aponto algumas sugestões a serem levadas em consideração na prática 

pedagógica e que devem ser debatidas na formação inicial e continuada de profissionais de 

Professores que ensinam Matemática: 

1. Necessidade de se construir uma proposta curricular e de formação 

docente voltada ao contexto brasileiro, local e ao mesmo tempo que global, um 

currículo aberto e integrado, onde o saber matemático, seja do conteúdo 

matemático específico ou da Educação Matemática esteja ligado em rede com 

os demais saberes; 

2. Discutir a flexibilidade nas avaliações, como: avaliação em dupla, 

seminários, pesquisa, trabalhos em grupo, frequência, avaliação acumulativa, 

participação, etc. E para tal, se requer mudanças nas concepções e acepções 

dos professores e formadores de professores com relação a estas e outras 

possibilidades avaliativas; 

3. Não provocar o desinteresse dos alunos, introduzindo assuntos com 

problemas que envolvem contas excessivas ou de extrema dificuldade, isto 

deve acontecer de forma gradual e naturalmente, pela própria necessidade que 

o aluno tem de aprimorar seus conhecimentos. Tais problemas devem ser 

contextualizados, discutidos em colaboração com os demais professores de 

Matemática, assim como de outras áreas do conhecimento, numa ação 

transdisciplinar do saber; 

4. Primar pelo nivelamento teórico da turma, em particular, para a 

aritmética, por se tratar de base para a álgebra e geometria, lembrando que 

estas estão diretamente imbricadas. O imbricamento se refere a forma como 
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estão ligados estes saberes que foram fragmentados no interior da disciplina de 

Matemática; 

5. Utilizar de maneira coerente o livro didático, não esquecendo de que 

este, é um material de apoio, e por si só não constrói conceitos, pois este deve 

ser trabalhado pelo professor em sala juntamente com seus alunos; 

6. Primar pelo aprimoramento profissional no uso das tecnologias de 

informática, de modo a parear o saber do aluno com o saber escolar; 

7. Debater para além da matemática os problemas sociais, políticos e 

culturais.  

Como num movimento de recursividade circulante, termino como começo. 

Aleph VIII:  

 Narciso definitivamente viveu uma verdadeira aventura, o tempo foi seu amigo, 

pelos infinitos eventos vividos neste tempo doutoral, mas também seu inimigo, nem 

sempre concordando com suas necessidades temporais. É consciente de que viveu 

intensamente esta passagem pelo processo de doutoramento, fez dezenas, não! 

centenas de colegas, participou de vários projetos. Frequentou diversos ambientes na 

Faculdade de Educação. No Grupo de Educação e Comunicação e Tecnologias - GEC 

participou como orientador de três trabalhos de monografia no Curso de 

Especialização em Tecnologia, que teve como objetivo formar professores de 

tecnologia para o município de Salvador-Bahia. No Observatório da Educação 

Matemática fez parte do sub-grupo responsável por produzir materiais curriculares 

educativos voltados para o estudo do descritor 10 de Matemática para o Ensino 

Fundamental: Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver 

problemas significativos. No campo virtual participou do curso Moodle para 

Professores e lá viajou pelas nuvens da cibercultura. Para além dos muros (real e 

virtual) da UFBA participou de várias atividades na Universidade do Estado da 

Bahia, como Tutor de Cálculo Diferencial e Integral e Física Geral no curso a 

distância de Química, pela UNEB ainda realizou palestra sobre o ensino de Álgebra e 

suas aplicações e ministrou a disciplina Álgebra Linear I no curso de Licenciatura em 

Matemática pelo PARFOR no município de Serrinha-BA. Embora tenha percorrido 

vários espaços foi na sala do Grupo FEP que se assentou, era para lá que sempre 



231 

 

 

voltava de suas andanças e foi lá que abraçou junto com a Professora Roseli Sá a 

realização do II Seminário de Formação em Exercício de Professores – II SEMFEP, e 

é claro contou com a participação de todos os membros do grupo e simpatizantes, o 

evento foi bem aceito pela comunidade e contou com a ilustre presença do prof. Jorge 

Larrosa. O término da escrita da tese não foi fácil, problemas de saúde na família o 

fizeram retardar a escrita, mas aos poucos esses problemas foram se resolvendo. 

Religioso que é, esteve sempre confiante na fé divina. Este de certo não é o fim, mas 

um novo recomeço ...    

Oração ao Tempo 

(Caetano Veloso) 

És um senhor tão bonito 

Quanto a cara do meu filho 

Tempo tempo tempo tempo 

Vou te fazer um pedido 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os rítmos 

Tempo tempo tempo tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo tempo tempo tempo 

És um dos deuses mais lindos 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Que sejas ainda mais vivo 

No som do meu estribilho 

Tempo tempo tempo tempo 

Ouve bem o que te digo 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Peço-te o prazer legítimo 

E o movimento preciso 

Tempo tempo tempo tempo 

Quando o tempo for propício 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

De modo que o meu espírito 

Ganhe um brilho definido 

Tempo tempo tempo tempo 

E eu espalhe benefícios 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

O que usaremos prá isso 

Fica guardado em sigilo 

Tempo tempo tempo tempo 

Apenas contigo e comigo 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

E quando eu tiver saído 

Para fora do teu círculo 

Tempo tempo tempo tempo 

Não serei nem terás sido 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Ainda assim acredito 

Ser possível reunirmo-nos 

Tempo tempo tempo tempo 

Num outro nível de vínculo 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Portanto peço-te aquilo 

E te ofereço elogios 

Tempo tempo tempo tempo 

Nas rimas do meu estilo 

Tempo tempo tempo tempo... 
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Meu tempo que foi e voltou em minhas memórias  
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APÊNDICE A  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA FACED 

Doutorando: Narciso das Neves Soares 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Inez da Silva de Souza 

Tese: FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO DE PROFESSORES: CONSTITUIÇÃO DE SABERES PARA 

ENSINAR MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

CARTA CONVITE E DE CESSÃO 

 Caro colega Professor é de conhecimento público e notório que nos cursos de Pedagogia a formação de 

professores para ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em geral, se limita apenas a 

atividade curricular Metodologia do Ensino de Matemática, o que efetivamente não consegue dar conta de 

discussões e produção de conhecimento na área da Educação Matemática, e ainda da articulação em rede desta 

área de conhecimento com as demais áreas que compõem o currículo do curso. Este, é claro, não é um problema 

pertinente apenas a área da Matemática, no entanto, é nela que estarei debruçados, e acredito que a proposta 

apresentada pelos Projetos Irecê e Tapiramutá, vão de encontro a situação apresentada. 

 Neste trabalho de tese me proponho  a tratar da seguinte questão: Como o professor dos anos inicias do 

Ensino Fundamental constrói e reconstrói seus saberes docentes com referência a prática docente em 

Matemática? Dados que podem ser encontrados no próprio percurso de formação pessoal, na realização do 

trabalho docente por meio de sua prática pedagógica, mas, sobretudo no processo de sua Formação em 

Exercício. Não é nossa intenção com essa pesquisa produzir um modelo de formação para ensinar matemática, 

mas compreender como o professor se o torna o que é para ensinar matemática e como um currículo diferenciado 

implica nessa formação.  

 Como participante da proposta curricular mencionada, venho por meio desta convidá-lo(a) a participar 

de minha pesquisa de Doutorado, que requer como fonte de dados, os materiais produzidos por meio das 

atividades curriculares que ofereci ao longo do curso: relatórios, e-mails pertinentes as atividades, fóruns virtuais 

realizados na plataforma Moodle, diários de ciclo, memoriais, imagens e falas de vídeos produzidos ao longo do 

curso e se for preciso, entrevista para apurar informações outras que se fizerem necessárias. Para tanto, preciso 

de sua autorização para usá-los integralmente ou em partes em minha tese de Doutorado, e para efeitos de 

apresentação em congressos e/ou publicações desde a presente data.  

 Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para  

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia deste documento.  

______________________________________________  

Local e Data  

______________________________________________  

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

______________________________________________  

Narciso das Neves Soares – Pesquisador/Doutorando  
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APÊNDICE B 

Atividade Curriculares oferecidas no curso de Pedagogia dos Projetos Irecê (2004) e 

Tapiramutá (2009) 
Embora as atividades curriculares sejam construídas no processo, há aquelas que são fixas, vejamos: 

- Seminário de abertura  

- Prática pedagógica 

- Memorial (somente nos ciclos pares) 

- Diário de ciclo 

- Produção livre - a diversidade de linguagem e produção de conhecimento  

- Seminário de encerramento 

 

Lista de atividade curriculares do curso 

de Irecê 
ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO I    
curso: estudos on-line: ambiente de rede   

curso: a mitologia na história i   

oficina: a linguagem fílmica na educação   

projeto: viagem de estudo: conhecendo a cidade   

oficina: tópicos em educação matemática   

GECI:. planejamento escolar: reflexões através obra o jarro   

GEAC.: memórias anunciadas: o memorial na formação de 

professores   

palestra: estudos on-line: ambiente de rede   

palestra: a força humanizadora da literatura   

GELIT:  análise literária transferência família real p/o brasil obra 

1808   

projeto: ripe - rede de intercâmbio e prod. Educativa   

ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO II  

oficina: tópicos em educação matemática   

palestra: cultura funda o coletivo    

educação e linguagens    

GECI: vidas secas    

GECI: forrest gump    

GELIT: a versatilidade da escrita machadiana    

GEAC: narrativas que apresentam histórias de ser professor    

oficina: alfabetização I    

curso: software livre e educação    

oficina: oficina de imagem    

projeto: do livro para a tela    

GECI: o nome da rosa    

ATIVIDADES CURRICULARES - CICLO III  

curso: educação especial   

GEAC: pedagogia ao longo da história 5    

palestra: a cartografia da escola ao longo do tempo    

palestra: educação, escola e família 

GECI: as horas: como se ensina a ser menina    

GECI: cinema,  aspirinas e urubus: estudo sobre o contexto 

histórico local e global   

GECI: ano em que meus pais saíram de férias: compreendendo a 

ditadura militar  brasileira    

GELIT: leite derramado: itinerâncias de mem. e  reminiscências   

GEAC: tensões da escola    

curso: alfabetização ii    

oficina de áudio    

projeto: criações artísticas    

projeto: cine contexto: um registro pré-hist. na tela    

ATIVIDADES CURRICULARES – CICLO IV  

palestra: autoria e formação    

palestra: tertúlias literárias e dialógicas    

GECI: machuca: tensões entre educ. e lutas de classe    

GECI: história na encruzilhada: um estudo do filme "tapete 

vermelho."    

GELIT: memórias e histórias: anarquistas graças a deus    

GEAC: diário de ciclo - do produto ao processo.    

curso: educação e cibercultura    

curso: educação e política pública.: o ensino fundamental de 9 

anos   

oficina: software livre no ensino da matemática.   

projeto: cidade digital    

ATIVIDADES CURRICULARES – CICLO V  

palestra: games e possibilidades pedagógicas   

palestra: performance como método de criação e ensino das artes   

GECI: adeus Lenin: a construção do discurso histórico pelo 

cinema   

GECI: a possibilidade do cinema como fonte histórica: o triunfo 

da vontade   

GECI: ling. cinema e a form. de cont. hist. nada é p/sempre   

GELIT: ensino e emancipação  intelectual: estudos relacionados 

entre educação e pedagogia: o mestre ignorante 

GEAC: práticas pedagógicas e TIC    

curso: etnicidade e educação.    

curso: antropologia e educação    

curso: psicologia e necessidades especiais.    

curso: educação do/no campo    

oficina: histórias de leitura     

oficina: software livre e o ensino de matemática ii    

oficina: produção de documentos curriculares ii    

projeto: cine-contexto     

ATIVIDADES CURRICULARES – CICLO VI  

palestra: Cultura Digital e form. de professores: articulação entre 

os projetos  Irecê e  tabuleiro digital  

palestra: complexidade caos e emergência nos cursos de form.de 

profs.   

Mesa redonda: bullying  na esc.: contexto e crítica    

GECI: mais estr. q/ a ficção: a vida da narrativa na narrativa da 

vida    

GECI: possibilidades narrativas sent. da existência curioso caso 

benjamim Button    

GELIT: sarau literário   

GEAC: da fala para a escrita: um estudo do memorial    

GEAC: memorial  na formação de professor aspectos fil. e ins. 

pol. form. doc.   

projeto: um computador por aluno.   
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Lista de atividade curriculares do curso 

de Tapiramutá 
ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO I    
Palestra Pedagogia do a-con-tecer  

Palestra (Re/a)presentação científica do mundo  

GECI Cinema aspirinas e urubus  

GECI Família, escola e contexto político através da obra “A 

língua das mariposas” SALES 

GELIT A dança do universo  

GELIT O Mundo de Sofia  

Curso cultura e contemporaneidade  

Curso A mitologia na história  

GEAC Produções Científicas I  

GEAC Experiência estética  

GEAC Memórias anunciadas  

Projeto Biblioteca I  

GECI Tempos modernos  

GELIT Dom Casmurro  

Oficina da palavra escrita  

Mesa-redonda: Ser e estar no mundo  

Oficina Alfabetização Cartográfica: Espaços de vivências, 

territórios apropriados  

Legislação e Educação Brasileira: um painel através da música 

popular brasileira  

ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO II    
GEAC O projeto de formação de professores de Tapiramutá: 

concepções  

Palestra: A cultura funda o coletivo? A cultura e a arte em 

diferentes tempos e contextos e sua relação com nossa educação  

GEAC Produções Científicas II  

Pal. A escola e a pedagogia numa perspectiva histórica  

Palestra - Cidadão do mundo  

Projeto: A Geografia do Lugar  

Português brasileiro em debate: questões atuais  

Projeto Biblioteca II  

Oficina Ambiente de Rede 

Projeto A logomarca do curso  

Projeto A-con-tecer documentário: construindo narrativas 

fílmicas  

Oficina: Criação teatral  

GELIT: Vidas secas -  

GELIT: O leitor  

GECI: Pro dia nascer feliz: uma carta ao professor  

GECI: Vinícius no tempo-espaço: poemas, canções, amores e 

amizades 

Curso: A construção de identidades juvenis: interface 

escola/família  

Curso: Infâncias e suas singularidades: desafios para educação 

infantil  

Curso: Alfabetização  

Oficina: Alfabetização Matemática  

ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO III    
GECI: A conquista do paraíso: um estudo da educação cientifica  

GEAC: Pedagogia ao longo da história  

GELIT: Capitães da areia  

GEAC: Produções acadêmicas  

CURSO: O trabalho que dá trabalho: o planejamento didático 

pedagógico  

GECI: Edifício Máster -  

GECI: Meu nome é rádio: um estudo da diferença na escola  

GECI: O jarro: (Re) pensando o currículo  

GELIT: Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres  

   GELIT: Mulheres livres  

   OFICINA: Ambiente de rede -  

   OFICINA: Produção de vídeo  

PROJETO: A-con-tecer documentário II  

GECI: Edifício Máster: Um documentário memorialístico  

GEAC: Eixos temáticos: o contexto do texto e o contexto da 

prática  

CURSO: Etnicidade e educação  

OFICINA: Alfabetização matemática II: Aritmética e engenharia 

didática  

CURSO: Formação de professores: desenho de sua existência  

CURSO: Alfabetização  

Curso: Comportamento leitor  

CURSO: Software livre  

Palestra Recursos educacionais abertos e livres  

ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO IV    
GEAC Marcos pedagógicos na educação  

GELIT Educação e memórias na obra “O Ateneu”  

GELIT Nietzsche e a (in)sustentável leveza do ser  

Projeto Tapiramutá tem história  

GEAC A (auto) Formação no percurso da vida  

CURSO Memorial: a memória em formação  

GECI Do desenho à tela: Sin City  

GECI Do palco à tela: Lisbela e o prisioneiro  

GECI Do livro à tela: Brás Cubas  

Oficina Da palavra ao texto  

Palestra: Tertúlias Literárias e Dialógicas no Projeto Irecê  

Projeto Tradução da /na tela  

GELIT: O retrato de Dorian Gray  

Curso Antropologia e Educação  

Curso: O chão da escola  

GEAC Educação matemática  

GEAC Fazer pedagógico: experiência refletida e reflexão 

experienciada  

Oficina O corpo na atividade  

Palestra: Educomunicador: uma (nova) profissão?  

Palestra: Games e possibilidades pedagógicas  

Curso Educação e Cibercultura –  

GELIT: Clara dos Anjos  

Oficina Políticas Públicas de Educação Inclusiva   

ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO V    
GELIT Cem anos de solidão  

GEAC Diário de Ciclo: do produto ao processo  

Oficina O Chão da Escola  

Curso A formação de novos conteúdos  

GECI Vermelho como o céu  

GELIT Ensaio sobre a cegueira  

GELIT Confesso que vivi  

Mesa-redonda: Diálogos filosóficos sobre formação de professores  

GEAC A pedagogia no cotidiano da escola  

GEAC Fazer pedagógico II  

Curso Modos de Aprender  

Oficina Software Livre no ensino da matemática  

 

Curso Práticas Pedagógicas e TIC  

Projeto Ambiência Universitária  

GECI A rainha  

Curso Educação do/no campo  

Projeto Implantação da Biblioteca  

ATIVIDADE CURRICULAR – CICLO VI    
Palestra: o memorial na formação de professores: aspectos 

filosóficos e inserção nas políticas de formação de professores 

Palestra: Avaliação 

GECI: Mais estranho que a ficção: a vida da narrativa na narrativa 

da vida 

GECI: O enredo na narrativa memorialística: Big fish 

GECI: Possibilidades narrativas sobre sentidos da existência: O 

curioso caso de Benjamim Button 

Curso: A construção de narrativas através do estudo da evolução 

biológica dos seres vivos e da fisiologia humana 

Curso: Políticas de financiamento da educação no Brasil 

Curso: memórias e Formação docente 

Curso: criações didáticas 

Curso: Gestão de currículo 

Oficina: Professor: um produtor de material didático 

Oficina: Politicas e práticas pedagógicas na EJA 

GEAC: da fala para a escrita: um estudo do memorial 

Projeto: Ambiência Universitária
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ANEXO A 

 

CD COM VÍDEOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CURRICULARES 


