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RESUMO 

A presente dissertação faz parte da pesquisa vinculada ao progr ama de 

mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal  

de Goiás, e tem por objetivo avaliar o potencial pedagógico do uso dos 

espaços não formais da Cidade de Goiás na formação do licenciado em 

matemática. Parte-se da compreensão de  que a formação do licenciado não 

deve ficar presa a uma única metodologia,  e da necessidade de atender aos 

diferentes processos de aprendizagem. P ara isso a formação de professores 

deve contemplar estas diferenças e acontecer em múltiplos espaços. Nest a 

perspectiva, busca-se responder: De que forma as atividades no Núcleo de 

Ações Educativas: Educação Matemática em Espaços Não Formais  -NEMENF 

mudam a concepção dos participantes quanto ao uso dos espaços não formais 

na formação do licenciado de matemática? Para isto apresentam-se aspectos 

históricos, pedagógicos e legais na formação de professores a partir da LDB 

(1996), e de autores como Gatti (2010),  Saviani, Curi (2000), D’Ambrósio 

(2001, 2003) e Fiorentini (1994, 1995).  Ao mesmo tempo,  apresentam-se os 

espaços não formais na perspectiva pluralista metodológica que se aproxima 

de um ensino matemático contextualizado em Trilla (1996), Sarramona (1998) 

e Gohn (2006, 2010). O recorte da pesquisa foi realizado no curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Goiás, Unidade 

Universitária de Goiás dentro de um grupo de estudos acerca da temática. Ao 

desenvolver a pesquisa foi necessário usar de uma abordagem qualitativa em 

meio a um estudo de caso colaborativo em que todos os sujeitos podem emit ir 

opiniões e levantar hipóteses a serem verificadas.  Em parte percebemos que 

ao recorrer a questões da cultura, do cotidiano e ao ensino contextualizado 

aumentamos as possibilidades de sucesso nos processos de ensino e de 

aprendizagem. E os espaços não fo rmais contribuem significativamente  nesta 

tarefa, em duas perspectivas: no ensino de conhecimentos científicos e numa 

formação educacional gerada no processo de participação social.  

 

Palavras-chaves: formação de professores de matemática; espaços não 

formais; contextualização.  
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Daúde, Rodrigo Bastos. NON-FORMAL SPACES IN TEACHER TRAINING 

OF MATHEMATICS: an analysis  from the Center for Educational Activities,  

Campus Goiás / UEG - NEMENF. 154 f. Dissertation.  (Master of Education in  

Science and Mathemat ics). UFG, November 2014. 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is part  of the Master degree in Education in Science and 

Mathematics from the research program of  Universidade Federal de Goiás, 

and aims to examine the pedagogical potential  of using non-formal spaces in 

teacher training of math, in Goiás city. It understands the realization that  the 

formation of the licensee math should not be tied to a single methodology,  

and the need to meet the different  learning processes .  For that  teacher 

training should address these differences  and take place in multiple spaces. In 

this perspective , we seek to answer: How do the activities at the Center for  

Educational Activities : Mathematics Education in Non-Formal Spaces -

NEMENF changes the design of the participants  regarding the use of non-

formal spaces in teacher training in mathematics? For this we present  

historical , educational  and legal  aspects  in teacher  from the LDB (1996),  

authors like Gatti  (2010), Saviani, Curi  (2000),  D'Ambrosio (2001, 2003) and 

Fiorentini  (1994 , 1995). At the same time, we present the non-formal spaces  

methodological  pluralist  perspective in approaching a mathematical  education 

contextualized in Trilla (1996),  Sarramona (1998) and Gohn (2006, 2010).  

The outline of the research was conducted in the course of degree in  

Mathematics from the Universidade Estadual de Goiás, Campus Goiás  within 

a group of studies on the subject .  In developing the survey was necessary to 

use a qualitative approach in the midst of a collaborative case study in which 

all subjects  can express opinions and hypotheses  to be investigated . Partly 

realized by resorting to  issues of culture,  everyday life  and teaching 

contextualized increase the chances of success  in teaching and learning. And 

the non-formal spaces contribute significantly in this task, from two 

perspectives: the teaching of scientific knowledge and educational 

background generated in the process  of social participation. 

 

Keywords:  Training of mathematics teachers . Non-formal spaces.  

Contextualization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerações preliminares: em busca de um caminho  

 

Durante minha formação no  ensino básico estudei em escolas públicas 

no Distrito de Colônia Alemã de Uvá, lugar onde morei.  Esta localidade 

pertence ao município de Goiás -GO, que fica distante 140 km de Goiânia,  

capital do Estado de Goiás . Em 2004, com 18 anos fui  aprovado no processo 

seletivo da Universidade Estadual de Goiás, Unidade da Cidade de Goiás,  

para cursar Licenciatura em Matemática. Nesta época saí da casa de meus pais 

e fui morar na Cidade de Goiás . Para me sustentar  trabalhava durante o dia e 

estudava no período noturno.  

Com grandes esforços, e algumas dificuldades financeiras ,  em 2007 

conclui a Licenciatura em Matemática sem nenhuma reprovação. Até este 

momento não tinha muita certeza de qual caminho seguir .  Durante a 

graduação participei  de alguns concursos públicos: Saneago, Celg, Caixa 

Econômica, Banco do Brasil ,  e outros. Não obtive sucesso!  

Em 2008, após a colação de grau, uma colega da graduação, Helen 

Kássia, fez a minha matrícula num curso de Especialização em Matemática e 

Educação Matemática oferecido pela Universidade Estadual de Goiás. Ainda 

sem saber de fato se este era a opção que eu desejava dediquei-me 14 meses 

com afinco até concluí -la em maio de 2009. 

Com a especialização concluída,  até esse momento não tinha nenhuma 

experiência em sala de aula , a não ser a do estágio curricular . A primeira 

oportunidade surgiu no própr io curso de Licenciatura em Matemática da UEG 

quando uma professora se afastou por problemas de saúde e emergencialmente 

tinham que contratar um professor. Já como especialista tinha a habilitação 

mínima necessária,  consegui ser aprovado no  Processo Seletivo para 

Contratação Temporária . Assim a partir de junho de 2009 me tornei integrante 

do quadro de professores do Curso de Licenciatura em Matemática da UnU de 

Goiás/UEG. 

Encontrei-me numa situação complexa. Recém licenciado, tendo o 

Estágio Supervisionado como única experiência em sala de aula, e 
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responsável por três disciplinas: Álgebra, Cálculo Diferencial e Integral , 

Equações Diferenciais. Não posso negar que foi um início difícil,  haja vista 

que a meu ver estava sobre o olhar de todos : colegas que estudaram comigo e 

tinham sido reprovados,  dos quais agora era seu mestre; dos meus antigos 

professores,  agora colegas de trabalho.  

Passou em minha cabeça dispensar a oportunidade de ser professor 

universitário e iniciar na Educação Básica, mas optei por segui r este caminho. 

O restante do ano de 2009 foi de muito aprendizado  e de muito estudo.  

Quando estava algo acostumado com as disciplinas iniciamos o ano de 

2010 e t ive que reorganizar meu planejamento por que mudaram as disciplinas  

que ia ministrar.  Nesta época foi lançado o Edital  do concurso para 

provimento de Vagas para Docente da UEG. Era a oportunidade de me tornar 

professor efetivo. Então planejava/preparava as aulas das 8h as 17h, ia a 

Universidade das 19h as 22h e estudava para o concurso depois das 2 3h. 

Nesta rotina de estudo e trabalho cheguei em março de 2010 para fazer a 

prova do concurso muito cansado. Consegui a aprovação no número excedente 

de vagas (reserva) e um ano após a homologação do Concurso fui convocado 

para assumir minha própria vaga de professor temporário, já que o ingresso de 

um novo professor pressupõe a saída de um temporário.  

Neste momento de minha vida meu caminho estava ficando nít ido, logo 

deveria aplainar as veredas, buscar meios mais fáceis de percorrê -lo. E só 

poderia fazê-lo a partir de qualificação profissional.  Assim, ainda em 2010 

pensei em ingressar num programa de mestrado. Duas opções se 

apresentavam: Matemática pura, ofertado pelo Instituto de Matemática e 

Estatística (IME) ou em Educação em Ciências e Matemática (MEC M), ambos 

na UFG. A primeira opção foi descartada pela exigência de que no processo 

seletivo consistia em participar de um curso de verão, nos meses de janeiro e 

fevereiro,  para o qual não possuía  disponibilidade de tempo.  

Assim procurei  dedicar -me à segunda opção, o MECM. Participei do 

processo seletivo 2010, com ingresso para 2011, porém não consegui a 

aprovação na primeira etapa, a prova escrita.   

Melhor preparado para a seleção, no segundo semestre de 2011 procurei  

novamente o ingresso e neste edital ob tive sucesso. Assim no inicio das 

atividades acadêmicas em 2012, me deparava com o seguinte cenário:  
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residente na Cidade de Goiás teria que viajar três vezes por semana a Goiânia 

para assist ir as aulas do mestrado, das 14h as 18h e retornar no mesmo dia 

para ministrar minhas aulas na UEG a partir das 21h. Não tinha outra opção, 

pois na condição de Estágio probatório sem direito a licença, se quisesse 

terminar o mestrado em dois anos teria que cursar três disciplinas por 

semestre. E assim foi durante o ano de 2012.  

Para o processo seletivo apresentei  uma proposta de investigação acerca 

da formação do professor de matemática na UEG , tomando como viés o 

estágio. No entanto, no primeiro contato com o orientador foi-me apresentada 

uma de suas linhas de pesquisa : o uso dos espaços não formais para o ensino 

de ciências, e propôs que investigássemos a formação do professor de 

matemática, apenas na UnU de Goiás, a partir do potencial pedagógico dos 

espaços não formais.  Após esse novo direcionamento de minha investigaç ão 

aceitei , fato que me colocou na perspectiva de  realizar um bom trabalho 

partindo do pressuposto de que o trabalho e a pesquisa seriam meus, ele 

apenas me conduziria neste caminho.  

A partir  desse momento meus esforços e pesquisas na própria 

Universidade passaram a caminhar nesta linha: buscar um dialogo entre a 

formação do professor de matemática e os espaços não formais. Desse modo, 

no segundo semestre de 2012 criamos um grupo de pesquisa com professores 

e alunos do curso de licenciatura em matemática,  chamado Núcleo de Ações 

Educativas: Educação Matemática em Espaços Não Formais (NEMENF ), 

vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa-PrP da UEG. O núcleo tem intuito de 

apoiar e ser campo de estudo para o projeto de pesquisa da dissertação e 

também minha atuação profissional.  

 

Um pouco de história: Cidade de Goiás, Universidade Estadual de Go iás e 

curso de l icenciatura em Matemática da UnU de Goiás/UEG 

 

Fundada no início do ciclo do ouro, nos idos do ano de 1727, pelos 

bandeirantes paulistas,  em busca de metais preciosos,  e pelos habitantes 

originários, índios da tribo Goyá , a cidade de Goiás é uma das mais antigas  

do Estado. Em sua segunda viagem a esta região,  Bartolomeu Bueno da Silva 

Filho fixou residência às margens do Rio Vermelho , nascendo o Arraial de 
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Sant’Ana, posteriormente elevado à categoria de Vila Boa, hoje, Cidade de 

Goiás
1
.  

Goiás tornou-se, em face do grande desenvolvimento na fase aurífera,  

capital da Província e,  depois, do Estado Goiás ,  obtendo o título de Berço da 

Cultura Goiana. No entanto, com a mudança da Capital  do estado para 

Goiânia, em 1937, começa um período de decadência. Além de ser rebaixada à 

categoria de “simples”  cidade, foram transferidas para a nova capital as 

faculdades de Direito e de Farmácia,  a Escola Técnica e o Lyceu de Goyaz .  

A imagem do casario colonial, contrapondo -se aos barracos da 

periferia; o calçamento de pedra irregular feito à mão escrava confere à 

cidade uma legitimidade cultural, porque mescla elementos de culturas 

negras,  europeias e indígenas . Ao mesmo tempo, a paisagem urbana da cidade 

é marcada por um conjunto arquitetônico dos séculos XVIII e XIX e a 

paisagem do entorno revela a originalidade do cerrado goiano e o relevo 

acidentado da região, tendo a Serra Dourada como um dos cartões de visita 

vilaboense.  Estas características possibil itaram que , em 2001, a Cidade fosse 

declarada “Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade”, t ítulo que lhe foi  

outorgado pela UNESCO. 

Na depressão que o sítio urbano ocupa, predominava antes da ocupação 

o cerrado grosso, constitu ído por floresta ciliar e de encosta ao longo dos 

cursos d’água. A vegetação natural , de formação rupestre, ainda predomina 

nos morros e serras do entorno do sítio urbano. O sítio urbano tem ao sul a  

Serra Dourada, a leste e norte os morros Dom Francisco e  Cantagalo 

respectivamente, e a oeste, direção que o Rio Vermelho segue, o terreno é 

acidentado, mas não apresenta morros.  

Além de uma paisagem natural  que lhe concede um caráter peculiar, a 

cidade de Goiás é considerada um polo Universitário.  Conta com a Unidade 

Universitária Cidade de Goiás, e com um campus da UFG com o curso de 

Direito, Serviço Social, Filosofia e administração. Recentemente, em 2012, 

foi instalado o Insti tuto Federal de Goiás, campus Cidade de Goiás –  IFG 

oferecendo cursos técnicos int egrados.  

                                                           
1
  O adjet ivo pá tr io  que carac ter iza a  c idade é vi laboense,  or iginár io  do nome Vila  Boa .  
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Um projeto de Universidade Estadual,  elaborado pela Assembleia 

Legislativa,  ainda no governo de Ary Ribeiro Valadão, através da Lei de nº 

8772, de 15 de janeiro de 1980, delegava ao Poder Executivo autorização para 

criar a Universidade do Estado de Goiás com sede em Anápolis, sob a forma 

de Fundação. Este decreto, sob nº 3355, de 9 de fevereiro de 1990 , somente 

foi assinado pelo governador Henrique Antônio Santillo, que instituiu a 

Fundação Estadual de Anápolis,  mantenedora da UNIANA.  

A partir  do sonho de se construir um projeto de Universidade enraizada 

em todas as regiões do estado como instrumento de transformação regional e 

de inclusão social, nasce a Universidade Estadual de Goiás - UEG, resultado 

do processo de transformação da UNIANA e da inc orporação de treze 

Insti tuições de Ensino Superior (IES) isoladas. Mantida  pelo Poder Público 

Estadual, por força da Lei Estadual nº 13.456, de 16 de abril de 1999, a UEG 

é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás , estando 

organizada como uma Universidade Multicampi, num total  de 42 unidades 

universitárias
2
,  tendo como sede central o campus d e Anápolis.  

As Unidades Universitárias, localizadas nas várias regiões do Estado, 

oferecem cursos a distância, tecnológicos,  sequenciais e prog ramas 

emergenciais de formação superior, além dos cursos regulares, integrados 

numa organização maior,  conforme as peculiaridades regionais.  Entre estes,  o  

Curso de Licenciatura em Matemática da Unidade Universitária de Goiás .  

A Universidade Estadual de Goiás, como instituição formadora de 

professores que atuarão principalmente na Educação Básica, tem buscado 

adequar-se a essa realidade e proporcionar uma formação docente que seja 

capaz de produzir conhecimentos e ao mesmo tempo cuidar da disseminação 

de informações.  No PPC do referido curso de licenciatura em Matemática,  

pode-se ler como seu objetivo:  

 

O Curso de Licencia tura em Matemática  da Unidade de Goiás,  

Univers idade  Estadual  de Goiás - UEG é um curso presencia l  

vol tado para a  formação de profissionai s para  atuarem junto aos  

si s temas de ensino,  escolas e  outros campos onde se faz necessár ia  

a  presença do docente ,  e  tem na  formação de  professores  para  o  

                                                           
2
 Na const i tuição da Universidade Estadual  de Goiás,  o  termo Unidade refere -se ao  

campus.  
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Ensino Fundamental  e  para o  Ensino Médio,  sua base.  (PPC, 2009,  

P .31)  

 

Nota-se o intuito de formar profissionais para exercer as atividades 

docentes em Matemática na Educação Básica, sendo também capaz de 

art icular seu saber pedagógico e disciplinar e avançar no campo do 

conhecimento com atividades voltadas para a pesquisa em Matemática e 

Educação Matemática. Interessante destacar os objetivos específicos na 

concepção deste curso, conforme PPC (2009, p.31):   

 

  Formar  profissionais com visão abrangente do  papel  do  educador  

comprometido com os valores de  uma soc iedade  democrá tica ;  

   Formar profissionais consc i entes  do papel  socia l  da esco la,  para  

promover  prá t ica educat iva que  leve em conta às carac ter í st icas  

dos a lunos,  o  seu meio soc ia l  e  as necessidades  do mundo  

contemporâneo;  

  Capaci tar  o  d iscente,  para a  aná li se  cr í t ica  de mater ia is  didát icos 

e  de sua prát ica docente  e  elaborar  p ropostas a l ternat ivas;  

  Formar prof iss ionais capazes de trabalhar  de  forma integrada  

com os p rofessores de sua área e  de outras áreas  no sent ido de  

conseguir  contr ibuir  e fe t ivamente com a proposta pedagógica da  

Esco la e  favorecer  uma aprendizagem mul t id isc ipl inar  e  

signi ficat iva ;  

  Formar  profissionais engajados  num processo de  contínuo  

aprimoramento prof issional ,  procurando sempre atua lizar  seus  

conhecimentos com abertura para novas metodologias e  para  

adaptar  às novas demandas sóc io cu lturais dos seus alunos.  

 

Este é o perfil de profissionais que se pretende formar neste curso, 

porém isto requer dos professores formadores um posicionamento capaz de 

despertar em seus alunos o gosto pelo conhecimento, pelo fazer social, pela 

pesquisa e pelo conhecimento científico, que sejam capazes de atuar de forma 

a sistematizar o aprendido socialmente.  

A matriz curricular do curso pretende superar a fragmentação dos 

conteúdos, dando ênfase à interdisciplinaridade e a integração entre as áreas, 

de forma a produzir conhecimentos de forma global segundo as 

potencialidades de cada aluno. Esta atuação interdisciplinar remete a uma 

estratégica metodológica de cooperação, favorecendo a troca entre os grupos 

e produzindo conhecimentos integrados no pensamento d o mundo moderno, 

em ambientes de discussões,  descobertas e transformações.  

O ensino de Matemática se justifica segundo D’Ambrósio (1986) por 

três grandes objetivos: “Preparar o indivíduo para a cidadania, servir de 
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base para uma carreira em ciência e tecno logia e estimular a criatividade”.  

Nessa perspectiva o papel da escola se torna mais abrangente, superando a 

visão de simples transmissora de informações ,  e a formação do professor 

formador no curso deve estar conectado com esta realidade . 

Numa perspectiva de viabil izar, pelo menos parte desta concepção ,  

desde o segundo semestre de 2012 constituiu -se o NEMENF. Este núcleo é 

constituído por 13 componentes, a saber: 6 acadêmicos do referido curso, 2 

docentes do curso de matemática da linha de pesquisa pura e  aplicada, 2  

docentes a área de educação matemática,  2 docentes da área pedagógica e o 

coordenador.  

Estando este curso localizado numa cidade com elementos históricos,  

marcantes para a própria cidade e o estado , a formação do professor de 

matemática inserido no contexto desta cidade não pode ficar alheia a esta 

configuração. Um dos primeiros passos é refletir sobre a própria formação 

explorando esta potencialidade nos processos de ensino  e de aprendizagem e 

para tanto na formação.  

Se a educação não formal é um campo em que estão envolvidos muitos 

e diversos profissionais , é fundamental  ouvir representantes de todos estes 

setores,  e os professores que podem util izar,  com seus alunos, estes espaços,  

de modo a revelar tendências, lacunas e prioridades da área e investigar as 

art iculações existentes entre a comunidade que investiga e atua neste campo. 

Fomentar a reflexão das diferentes partes envolvidas e sumarizar as suas 

concordâncias e divergências parece -nos muito pertinente e útil ,  podendo 

subsidiar melhorias na pesquisa e atuação neste campo.  

  

Problematizando a pesquisa: cenários e sujeitos da pesquisa  

 

Tornar-se um professor de Matemática, é um processo que depende, 

fundamentalmente da formação inicial oferecida pelo curso de Licenciatura,  

haja vista que este é um profissional que participa do processo social de 

educação básica de toda a população. Nesse sentido, os conhecimentos do 

professor devem fazer sentido dentro do mundo do educando e envolver uma 

matemática que não se volte exclusivamente para seu s fundamentos lógicos,  
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sendo capaz de desenvolver uma matemática que ultrapasse o simples uso 

mecânico de fórmulas, algoritmos e procedimentos memorizados.  

Para que essa formação do professor possa ser alcançada adquire 

importância crucial pensar na formação do professor formador. Estes, além 

das qualificações formais, devem estar envolvidos efetivamente com o estudo 

da prática docente escolar em matemática e comprometido com a perspectiva 

adotada.  

Assim, a pesquisa que tem como cenário de investigação o Nú cleo de 

Ações Educativas: Educação Matemática em Espaços Não Formais --NEMENF 

do curso de licenciatura em Matemática da Unidade Universitária de Goiás –  

UEG, e o conjunto de espaços não formais da Cidade de Goiás ,  busca esse 

aprimoramento tanto dos professo res formadores quanto dos  alunos da 

graduação.  

No grupo participante, consti tuído por 6 docentes e 6 discentes a 

proposta de estudo foi construída a partir das experiências vivenciadas por 

seus componentes. Claro, cientes que a trajetória pessoal de cada formador se 

relaciona às suas escolhas pedagógicas e as formas de atuação no NEMENF 

mesmo que ocorrendo individualmente,  se constituíram em um coletivo no 

compartilhamento das decisões de planejamento das atividades.  

No desenvolver das atividades do NEMENF tivemos a oportunidade de 

refletir sobre a importância do desenvolvimento de estratégias de ensino 

usando os espaços não formais e de que forma poderíamos potencializá -las 

“lançando mão” de ambientes da própria cidade em que os acadêmicos moram.  

Assim, ocupamo-nos da tarefa de verificar de que forma a educação em 

Espaços Não Formais pode contribuir na Formação e na pratica do Professor 

de Matemática e o que pode ser feito para a melhoria na qualidade do curso 

na referida instituição, no que tange a educaçã o não formal.  A partir deste 

estudo propomos uma forma de se ver e conceber a  formação do professor de 

matemática e do uso de espaços não formais que podem servir de 

complemento ao ensino formal.   

De forma mais pragmática neste trabalho procura-se responder:  De que 

forma as atividades no Núcleo de Ações Educativas: Educação Matemática 

em Espaços Não Formais  -NEMENF mudam a concepção dos participantes 
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quanto ao uso dos espaços não formais na formação do professor de 

matemática?   

Certo que os espaços têm muito a contribuir nesta resposta, a pesquisa 

se direcionou no sentido de vivenciar no coletivo esta percepção . Assim, a 

partir de experiências ,  buscamos identificar,  contribuições Pedagógicas de 

Espaços Não Formais da Cidade de Goiás na Formação do Professor de 

Matemática in loco, no próprio ambiente em potencial.  

Para chegarmos aos objetivos desta pesquisa , e visando assegurar o 

alcance dos objetivos da mesma, optamos por entrevistas semi-estruturadas,  

guiadas por um questionário, por ter características da entrevista estruturada, 

mas admitir certa flexibilidade, em função das respostas obtidas.   

A seguir apresentamos a estrutura da dissertação  por partes,  

discorrendo brevemente sobre o que nos propomos discutir, detalhar e  

investigar ao longo da pesquisa.   

A parte 1 é dedicada a “Um breve histórico sobre a formação de 

professores”  apresentando aspectos históricos,  teóricos e políticos que tem 

permeado a formação do professor de Matemática no Brasil.  Evidenciando a 

constituição desta profissão caminhamos para uma reflexão quanto aos 

atributos e papel dos professores na sociedade atual .   

Na parte 2 trazemos os métodos utilizados para a obtenção dos dados,  

descrevendo os instrumentos e as técnicas utilizadas para atingir nossos 

objetivos.  E, a parte 3 visa reflet ir sobre estes dados obtidos.  

Finalmente, trazemos algumas considerações, bem como referencias 

básicas, onde incluímos os livros e trabalhos consultados que deram 

sustentação à realização do trabalho, mesmo que estes não estejam citados 

diretamente ao longo do texto, bem como alguns que me serviram de suporte 

“intelectual”. Nos anexos apresentamos os instrumentos e um relatório 

desenvolvido nos espaços não formais escolhidos/visitados pelos sujeitos da 

pesquisa.  

Tudo vale a pena se a alma não é pequena.  

(Fernando Pessoa)  
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1 UM PANORAMA SOBRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

“O profissional da Educação,  mais do que um técnico 

eficaz, mais do que um fiel servidor de diretrizes 

das mais variadas orientações num sistema 

submetido a controles técnicos que mascaram seu 

caráter ideológico,  deve ser alguém responsável que 

fundamenta sua prática numa opção de valores e em 

idéias que o ajudam a esclarecer as situações,  

projetos e planos,  bem como as previsíveis 

conseqüências de suas práticas” .  

(Gimeno Sacristán e Perez Gomez, 1992) 

 

 

A presente seção apresenta aspectos históricos,  teóricos e polí ticos que 

tem permeado a formação do professor de Matemática no Brasil , e ao 

evidenciar a constituição desta profissão caminhamos para uma reflexão 

quanto aos atributos e o papel  dos professores na sociedade atual . Neste 

sentido, uma missão concedida ao docente do curso de Matemática é adentrar 

à sala de aula como facili tador da aprendizagem, mediador entre o acadêmico 

e o conhecimento da Matemática. Esta profissão vem sendo const ituída no 

bojo de discussões políticas que tem influenciado sobre maneira os aspectos 

teóricos. Este tripé: histórico, teórico e político define nossa discussão a fim 

de elucidar os meandros acerca da formação inicial  e continuada do professor 

de matemática.  

Para isso, não é suficiente que a construção do conhecimento aconteça 

somente na Universidade , é necessário sairmos deste palco, mostrar aos 

alunos e à sociedade, que outros ambientes são propícios à aprendizagem da 

Matemática.  

 

1.1.  Uma breve história da formação dos licenciados  de matemática  

 

Nesta seção nos ocuparemos em refletir brevemente sobre como se deu 

a historia da formação do professor de matemática , alicerçados na produção 

acadêmica em determinado período , e nas pesquisas de Fiorentini  e Nacarato 

et al.  (2002) Curi (2000), Cury (2001) e D’Ambrósio (2003).  
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Só podemos falar em licenciados em matemática a partir da década de 

1930, pois o  primeiro curso de licenciatura em matemática surgiu  em meados 

desta década. Mais precisamente no segundo semestre  em 1934, ofertado pela 

Universidade de São Paulo (USP) , e a partir de então as Faculdades de 

Filosofia se encarregaram de oferecer estes cursos de formação.  Até a década 

de 1930 os professores de matemática que ministravam as aulas no País eram 

formados nas escolas normais,  por tanto não eram licenciados.  

Curi (2000) afirma que a Licenciatura em Matemática da USP na década 

de 1930 oferecia inicialmente as disciplinas de Análise Matemática,  

Geometria Analí tica e Projetiva,  Cálculo Vetorial e Física , sem que a matriz  

curricular incluísse disciplinas pedagógicas.  Os docentes que até esta época 

ministravam disciplinas de matemática pura ou aplicada, pouco se 

interessavam com a formação pedagógica dos licenciandos, transferindo a 

seus colegas da área pedagógica a  tarefa de zelar pelos aspectos do processo 

de ensino e aprendizagem.  

Ainda conforme Curi (2000) os primeiros professores eram 

estrangeiros, italianos e franceses, do qual destacamos o francês André Weil  

(1906-1998), pois sua influencia propiciou reformula ções na matriz curricular  

introduzindo no curso oferecido pela USP as disciplinas de Álgebra,  

Topologia e Análise Funcional. Mudanças como esta, espalharam -se aos 

cursos de mesma categoria pelo Brasil.  

Certamente não era simples discutir a formação no curso de l icenciatura 

em matemática nesta época, já que os formados eram poucos, estrangeiros e 

não se interessavam pelo tema. Eram dedicados a matemática pura e aplicada. 

Cury (2001) salienta que as primeiras considerações sobre o tema surgem da 

chamada formação 3+1, três anos de conteúdos específicos e um ano de 

especialização em estudos pedagógicos. Goulart (2007) concorda e acrescenta 

que eram três anos para ser bacharel ,  e um ano de disciplinas de cunho 

pedagógico que dariam o título de licenciado.  

Então já se formavam diversas especialidades,  mas poucos professores.  

Cury (2001) pondera que os docentes dos primeiros cursos de Licenciatura em 

Matemática eram na maioria engenheiros formados pela Academia Militar e 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro.  Até ent ão tudo ótimo! Tínhamos 

excelentes professores para capacitar professores na área específica, porém 
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outra parte relevante do curso ficava comprometida: a formação pedagógica 

destes futuros profissionais.   

Esses pioneiros, se assim podemos dizer,  certamente  tinham grande 

capacidade de lidar com os conteúdos da área, porém sem formação 

pedagógica específica.  Cury (2001) enfatiza que os engenheiros desconheciam 

as teorias pedagógicas,  já que isso não é característ ica de sua formação, e isso 

fazia com que o curso de Licenciatura em Matemática ficasse incompleto.   

Cury (2001) afirma que as influencias sofridas nesta época faz parte de 

uma concepção dominante, empírico-absolutista, conhecimento matemático 

impregnado de verdades absolutas, incontestáveis. Esta mesm a autora pondera 

que falar apenas nos cursos de formação é trivial, devemos analisá -los a luz 

das ideias que moldaram suas práticas.  

D’Ambrósio (1993) defende que o professor de Matemática sendo 

formador de opinião, influencia posturas de seus alunos , e que sua atuação é 

carregada politicamente, nunca neutra .  Se formado na academia por um 

programa absolutista, provavelmente não irá desvincular esta tendência de 

suas aulas.  E por outro lado estará inapto a trabalhar com as novas propostas 

curriculares, pois,  de fato, ele não foi preparado para ministrar uma aula 

inovadora, uma aula que pode fazer o aluno compreender aquilo que não ficou 

evidente com a exposição na lousa.  

Em outras palavras, uma aula diferenciada, que valorize o cotidiano dos 

alunos, o uso de softwares matemáticos, a calculadora, o material concreto, a 

ludicidade, a modelagem ou também uma aula que privilegie ambientes não 

formais de ensino. Porém estas ideias absolutistas prevaleceram e moldaram 

as práticas da maioria dos professores de matem ática até os dias atuais,  

submetendo os alunos a regras impostas, moldando assim a imagem do 

professor rígido, autoritário e “senhor” da ciência matemática.  

Na década de 1960 a primeira Lei de Diretrizes e Bases,  n.  4024/ 1961 

não interferiu na estrutura dos cursos de l icenciatura em Matemática , tratando 

apenas de regulamentar a organização do sistema escolar como um todo 

(CURI, 2000). Mas o parecer 292 de 1962 do Conselho Federal  de Educação -

CFE estabeleceu um currículo mínimo para as licenciaturas e suas r espectivas 

cargas horárias, ainda com base nos cursos de bacharelado.  
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Um das vantagens do estabelecimento deste currículo mínimo foi a 

presença nos curso de formação de professores a partir de então de disciplinas 

como psicologia, administração escolar, d idática e prática de ensino. 

Notadamente esta configuração persiste até os dias atuais na maioria das 

matrizes dos cursos de formação (CURI, 2000).  

Este mesmo Parecer incluiu disciplinas como desenho geométrico, 

Cálculo Diferencial e Integral, Física, Fund amentos da Matemática Elementar 

entre outras. Esta última conforme, Goulart (2007), tinha por objetivo 

aprofundar os conhecimentos básicos que os futuros professores iriam lidar na 

sua realidade em sala de aula. Muito interessante aludir esta perspectiva n a 

formação, era uma forma aproximar o l icenciando dos conteúdos que seriam 

aplicados nos ginásios (CURI, 2000).  

Na década em estudo, também existia a obrigatoriedade da existência de 

um Colégio de Aplicação nas Faculdades de Filosofia.  Devido ao alto cust o 

para a implantação e manutenção destes Colégios,  a maioria das Faculdades 

não os introduziam. Normalmente os colégios serviam apenas de “vitrine 

pedagógica”, expressão atribuída por Curi (2000), aos estagiários que por ali  

“cumpriam suas obrigações” de forma passiva, sem participações,  

questionamentos, crí ticas, reflexões acerca do que poderia ser melhorado. 

Apenas cumpriam as horas exigidas pelos currículos de estágio, outras vezes, 

nem ao menos isso.  

Infelizmente o que se viu foi o fortalecimento destas disciplinas com o 

aprofundamento dos conhecimentos matemáticos específicos, persistindo a 

dicotomia entre os saberes disciplinares, conteúdistas em face dos 

pedagógicos (CURI, 2000), (CURY, 2001), (GOULART, 2007).  As 

perspectivas de formação da época admi tiam um ponto de vista absolutista e 

clássico, uma visão mágica para o ensino e aprendizagem de matemática ,  

centralizando no professor a capacidade de bem ensinar, a part ir do domínio 

de conteúdos específicos.  

Mesmo com o parecer 292/1962 incluindo discipl inas tidas por 

pedagógica, estas receberam na prática um caráter meramente técnico. E a 

tentativa de superar o modelo três mais um se esvai  e não se supera esta 

dicotomia (GOULART, 2007).  
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Trinta anos após o surgimento dos primeiros cursos de l icenciaturas nas 

Faculdades de Filosofias poucas mudanças ocorre ram. As transformações em 

nossa sociedade ficaram mais acentuadas, com a industrialização que exigia 

mão de obra qualificada e as escolas deveriam responder esta demanda.  

Predominou a passagem de um sistema de ensino de elite até então para 

um sistema de ensino de massa. As Faculdades de Filosofia expandiram -se 

muito e de forma rápida, principalmente por parte de instituições privadas. 

Segundo Candau (2010) e Sucupira (1969) apud Curi (2000), os cursos das  

Faculdades de Filosofia eram de baixo custo para as universidades,  pois não 

necessitavam da aquisição de equipamentos, máquinas e laboratórios.   

Houve expansão da demanda por estes cursos, em face disto 

principalmente no interior de São Paulo abriram -se os chamados Institutos 

Isolados,  os quais deram origem a Universidade Estadual Paulista -UNESP. 

Mesmo mediante esta conjuntura de precariedade de condições os professores 

de matemática, até então, tinham bons salários e um status social, pois poucos 

“iluminados”  dominavam a matemática.  

Porém o ensino direcionado para as massas trouxe consigo muitos 

obstáculos: salas heterogêneas, alunos não mais selecionados , e como 

comenta Goulart (2007) , começou aí uma redefinição do papel do professor de 

matemática, em que Curi (2000) evidencia como o desencanto com a 

profissão.  

Segundo pesquisas destas autoras um dos pontos de maior significância 

dessa época foi  a mudança da estrutura de um sistema de ensino voltado à 

classe de alto poder aquisitivo para as massas, ou sej a, o ensino agora, tinha 

como público alvo as classes populares. Por mais simples que pareça ser isso,  

gerou inúmeros problemas no ensino básico, que perduram até os dias de hoje.  

Nesta época as formas de ensino estavam sofrendo influência do 

Movimento da Matemática Moderna, destacado por Curi (2000) como uma 

forma de subsidiar os professores com novas abordagens das disciplinas no 

ensino primário, ginasial e cientifico. Búrigo (1989) e Goulart (2007) alertam 

que se pretendia aproximar a Matemática trabalhada na escola básica com a 

matemática produzida pelos pesquisadores da área.  

Surge o Grupo de Estudos de Ensino de Matemática -GEEM, fundado em 

1961. Pedagogos, psicólogos e matemáticos junto a Secretaria Estadual de 
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Educação do Estado de São Paulo atuavam p ara subsidiar os professores da 

rede com as “novidades” das pesquisas em matemática.  E, no Paraná o Núcleo 

de Estudos e Difusão do Ensino de Matemática, criado em 1962 , coordenado 

pelo professor Osny Antônio Dacol.   

No estado do Rio Grande do Sul foi funda do em 1970 o Grupo de 

Estudos sobre o Ensino de Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), tendo 

como coordenadora Esther Grossi ,.  Após estes surgiram outros grupos de 

pesquisas em Minas Gerais, Mato Grosso e principalmente no Nordeste. 

(BURIGO, 1989)  

Uma das medidas deste movimento foi a tentativa de inserção de 

conteúdos como estruturas algébricas e teorias de conjuntos, antes não 

contemplados na educação básica. O principal mecanismo para isto era por 

meio dos grupos de pesquisas atuando junto as secretarias d e educação e 

escolas divulgando e implantando o ideário  (CURI, 2000) .  

Este grupo publicou diversos livros didáticos para orientar o ensino 

mediante pressupostos do movimento da matemática moderna, mas 

infelizmente quem os utilizava na sala de aula eram pro fissionais sem 

qualquer formação para tal , sem o entendimento necessário que sustentasse 

seu uso. Autores como Curi (2000), Búrigo (1989) colocam nos exageros 

cometidos com a linguagem matemática,  rigor e excesso de abstração alguns 

dos motivos para a matemática moderna não obter sucesso no Brasil.   

Cabe destacar que os problemas com a baixa aprendizagem decorrente 

das medidas adotadas no movimento da matemática moderna não foram 

exclusivamente brasileiros, os elementos acima, apontados por Curi (2000) e 

Burigo (1989), foram sentidas e percebidas tanto na Europa como nos EUA.  

Este fato aliado a crescente demanda de professores nas escolas levou 

as Delegacias de Ensino do Estado de São Paulo
3
 a autorizar, alunos das 

Faculdades ainda no 1º ano do curso a minis trarem aulas, nas escolas em que 

havia falta de professores. Curi (2000) atribui a este evento um peso decisivo 

nas mazelas que hoje visualizamos na educação; percebe -se que no fim dos 

anos de 1960 os professores começaram a atuar em várias escolas, com 

diferentes disciplinas que não fazem parte de sua formação e baixos salários.  

                                                           
3
 Hoje Secre tar ia  Estadual  de Educação -SEE  
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Para Curi  (2000) a década de 1970 refletiu a desvalorização do professorado e 

desprestigio social.   

A LDB de 1971, lei 5692, trouxe mais uma vez a perspectiva de 

mudanças na organização, nomenclaturas,  terminologias e estes anseios 

listados acima não foram contemplados nas polí ticas educacionais. Diversos 

autores (CURI, 2000), (CURY, 2001), (GOULART, 2007),  D’AMBRÓSIO 

(1993) referem-se a este dispositivo legal como responsável pela mudança de 

terminologia de ensino primário e colegial para primeiro e segundo grau, hoje 

ensino fundamental e médio respectivamente.  

Por outro lado Goulart  (2007) e Curi  (2000) afirmam que esta lei, por 

meio de pareceres do Conselho Federal de Educação -CFE tentou estabelecer 

confluência entre áreas de conhecimento, aproximando as ciências exatas e 

biológicas, seguindo uma tendência internacional. Ao professor de 

matemática recaia mais um papel, de polivalente. Este contexto pós lei 5692 

exigia uma formação diferenciada e assim os pareceres do CFE convergiram 

neste sentido.  

Como a tendência foi aproximação de áreas de estudo, as licenciaturas 

ofereceriam uma formação geral , por área de estudo, depois cada um se 

especializaria em disciplinas. Neste bojo surgem as l icenciaturas curtas e 

plenas como uma tentativa de oferecer formação geral e especifica.  

Esteve (1997) apud Curi (2000) levanta que a partir dos anos de 1970 o 

ensino público perdeu significativa qualidade, pois os projetos de ensino 

elaborados para a eli te não surtiam os resultados esperados na escola voltada 

para as massas. De fato,  isso ocorreu porque as escolas, os professores da 

época não estavam preparados para um ensino de massas.  

Nesse contexto, conforme Curi (2000) as universidades ainda for mavam 

professores para uma clientela elitizada e quem sentava nos bancos das 

escolas eram na sua maioria as classes populares. Logo o sucesso da 

aprendizagem estava comprometido e houve a necessidade de repensar o 

processo de ensino à luz desta nova clientela.  

Curi (2000), Cury (2001) e Goulart (2007) são enfáticas ao apontar o 

surgimento das Guias Curriculares no estado de São Paulo como uma tentativa 

de instrumentalizar a ação docente com teorias pedagógicas e também 

implantação efetiva da lei 5692 de 1971. Estes Guias Curriculares 
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representavam preocupações com uma formação e atuação docente alicerçadas 

em teorias inovadoras e reconhecidas. Porém o descompasso entre a formação 

e a prática, o desconhecimento da realidade escolar, não permitiu que estas 

propostas fossem efetivadas a contento (CURI, 2000).  

No caso da matemática, Goulart (2007) pondera que esta lei  trouxe uma 

visão diferente do “fazer matemático”, deix ando para traz a visão absolutista 

citada por Cury (2001) e propondo um ensino da matemática  em que se 

destaca a evolução das ciências. Como consequência óbvia seria necessário  

instalar um processo de reestruturação dos programas de matemática. Goulart  

(2007) destaca o uso dos estudos de Emma Castelnuovo, Georges Papy, Zoltan 

Dines,  e Jean Piaget.  

No inicio da década de 1970, avanços foram feitos desde o modelo 3+1, 

mas refletir sobre a cognição dos alunos, entender o novo contexto social e 

econômico destes alunos usando para isto treinamento não seria suficiente 

para dar conta dos problemas insta lados. Era preciso conhecer a concepção, 

crença e valores dos professores que atuava no primário e ginásio.  

Em 1974, a resolução de número 30, tenta tornar as licenciaturas curtas 

como um processo regular de formação docente. Ainda procurava uma forma 

de suprir a demanda de professores na rede básica de educação , prevendo uma 

licenciatura em Ciências (matemática, física, química e biologia) com um 

currículo mínimo, porém em dois estágios: uma habilitação polivalente para 

atuar no primeiro grau e outra habil itação especifica para l icenciar no ensino 

médio.  

Curi (2000) ressalta a posição do conselheiro Valnir Chagas
4
 ao 

defender sua proposta era a tentativa da busca de um currículo flexível, 

aberto com possibilidades de integralização curricular aspirados outr ora. Esta 

mesma autora destaca o posicionamento contrário das sociedades cientificas
5
 

a esta proposta de currículo mínimo que alertavam.  

A UFSCar, UFG, UNB foram as primeiras a oferecer a licenciatura 

curta em ciências entre 1974 e 1977 . Após a conclusão das primeiras turmas a 

comunidade cientifica posicionou-se afirmando que os alunos eram mal 

                                                           
4
 Raimundo Valnir  Cavalcante  Chagas (1921 -2006)  atuou no Conse lho Federal  de Educação  

de 1962 a 1976  
5
 Soc iedade Brasi le ira  para o  Progresso  da Ciência -  SBPC. Sociedade Brasi le ira  de  Física - 

SBF.  Sociedade Bras i lei ra  de Química -  SBQ. Sociedade Bras i le ira  de Matemát ica -  SBM  
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preparados para executar suas funções.  Goulart (2007) salienta que havia 

problemas tanto administrativos quanto acadêmicos.  Prevalecia um velho 

problema, “falta de formação dos formadores”.  

Curi (2000) além de destacar a falta de vinculação entre teoria e prática 

nestes cursos, util iza um manifesto da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência de (1981) para mostrar o descontentamento da classe acerca das 

licenciaturas curtas em ciências, afirmando ser impossível realizar uma 

formação razoável mediante o descompasso entre a amplitude do currículo e o 

tempo hábil para sua integralização.  

Enfática Goulart (2007) afirma que no caso da habil itação específica de 

matemática, esta apresentava conteúdos variados para o ensino da matemática,  

o que leva esta autora a afirmar que as instituições realizavam revisão 

superficial, sem aprofundar nos conhecimentos.  Parece contraditório, se nas 

décadas anteriores errávamos por pr iorizar os conteúdos específicos, agora 

está ocorrendo a falta deles?  

Desde as décadas de 1950, 1960 e 1970 o foco das políticas públicas foi  

simplesmente atender a crescente demanda de alunos n a educação básica ,  

esquecendo-se da qualificação profissional do professor.  

Na década de 1980, com o fim da ditadura mili tar e inicio da 

redemocratização política, mudanças ocorrem na educação. Freitas (2002) nos 

afirma que neste período houve a luta pela democratização da sociedade 

brasileira e que inserido neste movimento, estava a batalha pela gestão 

democrática das escolas . Principio democrático que foi consubstanciado na 

constituição de 1988.  

No que diz respeito a formação do professor de matemática a situação 

se manteve a mesma até a promulgação da Lei 9394 de 1 996. As licenciaturas 

curtas em ciências predominavam, com o agravante dado pela Constituição de 

1988 de que as instituições particulares poderiam atuar com mais liberdade.  

Os cursos de licenciatura em matemática sofreram novas mudanças a 

partir de LDB/1996. Este dispositivo extinguiu as licenciaturas curtas em 

ciências e institui que a formação docente para atuar no ensino fundamental e 

médio se daria por meio em nível superior, nos cursos de licenciaturas em 

universidades e insti tutos superiores de educa ção, seja público ou privado.  
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Por meio desta lei  estabeleceram -se para as instituições de ensino 

prazos e metas a serem alcançadas futuramente; como forma de 

instrumentalizar sua aplicação surgiu outros dispositivos legais para 

fundamentá-la.   

Mesmo não sendo uma regulamentação, destacamos inicialmente os  

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs. Um suporte pedagógico que foi 

criado em 1999, e tornaram leitura obrigatória nesta discussão e analise da 

formação do professor de matemática. Curi (2000) destaca neste documento 

que o papel do professor de matemática é de facilitar, mediar, organizar a 

aprendizagem, e que os PCNs tentaram incentivar o docente a analisar as 

questões sociais urgentes,  refletir  sua própria ação pedagógica e trazer o 

alunado para seu lado no processo de ensino e aprendizagem.  

No final do século XX, o próprio amadurecimento do s conhecimentos  

na área, sejam eles de cunho específico ou pedagógico, imputa o professor de 

matemática sobre o que “deve fazer” e o que “tem que ser” .  Se ele tem em 

mãos os suportes pedagógicos, e conhece o conteúdo, transparece uma lógica 

de que o culpado do não aprendizado dos alunos é apenas do professor. Em 

outros tempos essa culpa era apenas dos alunos.  

A partir  disto temos que atentar para que tipo de formação pós 

LDB/1996 estamos oferecendo, uma vez que a mesma encerrou com as 

licenciaturas curtas em ciências. Destaque para a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação 01 de 18 de fevereiro de 2002, na qual instituiu as 

Diretrizes Curriculares para formação de p rofessores da Educação Básica e o 

parecer do Conselho Nacional de Educação - CNE e Câmara de Educação 

Superior- CES nº 1301 de 2001. Sobre este último cabem algumas 

considerações.   

Este parecer institui  as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Matemática, seja para o Bacharelado ou na Licenciatura.  Estas diretrizes 

determinam o perfil  dos egressos, quais habilidades e competências devem 

ter, e para isto apresentam a estrutura dos cursos a partir dos conteúdos 

curriculares.   
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Nos cursos de Bacharelado os conteúdos comuns
6
 são: Cálculo 

Diferencial e Integral , Álgebra Linear, Topologia, Análise Matemática, 

Álgebra, Análise Complexa, Geometria Diferencial e o estudo de 

Probabilidade e Estatística. Além de conhecimentos de Física Geral e noções 

de Física Moderna.  

Já nas licenciaturas este mesmo documento atribui que os conteúdos 

comuns devem ser: Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear,  

Fundamentos de Análise,  Fundamentos de Álgebra,  Fundamentos de 

Geometria, Geometria Analít ica. De forma bem me nos contundente 

mencionam conteúdos matemáticos presentes na educação básica, conteúdos 

de áreas afins à Matemática, que são fontes originadoras de problemas e 

campos de aplicação de suas teorias, conteúdos da Ciência da Educação, da 

História e Filosofia das Ciências e da Matemática.  

O contexto não é muito diferente que nas décadas de 1940, 1950 e 1960 

com predomínio de conteúdos específicos. O que se vê nesta diretriz, no 

tocante a licenciatura de matemática é um apego excessivo aos fundamentos 

(Álgebra, Geometria,  Análise). Porém para o Boletim SBEM, n. 21 de 2013 as 

propostas apresentadas pelo CNE está no sentido de equilibrar um pouco mais 

tais concepções. Assim como os Fundamentos de Matemática Elementar dos 

anos de 1960. O que garante que estes fundame ntos que constituem a base 

comum das licenciaturas não se tornem em disciplinas do bacharelado : 

Fundamentos de Análise em Análise Matemática, Fundamentos da Álgebra em 

Álgebra.  

A segunda parte dos conteúdos comuns, os presentes na educação 

básica, originadores de problemas, campos de aplicação de suas teorias e das 

ciências, história e filosofia matemática estão vagos e sem definição. Entendo 

que o relator do parecer não quis se preocupar em mencioná-los, destacá-los 

como fez com os conteúdos comuns.  

Mas a instrumentalização desta diretriz fica a cargo das Insti tuições de 

ensino, atendendo a Resolução CNE/CP 01 de 2002 e 02 de 2002 que trazem 

uma mensagem de formação docente associada ao discurso da época, ou este 

discurso se apropriou delas. Alguns termos que podem soar familiar nesta 

                                                           
6
 Nomencla tura dada pelo Parecer  1301/2001  
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discussão: pedagogia das competências,  base comum de formação docente,  

art iculação entre teoria e prática e pesquisa como elemento indispensável.  

Reflexões sobre estes tópicos têm fomentado  dissertações,  teses, estudos 

técnicos na perspectiva de mudanças.  

Na última década do século XX e início do atual t ivemos muitas 

mudanças na organização e estrutura da formação de professores . Surgidas 

todas num contexto capitalista -neoliberal, aparecem com um discurso de 

igualdade, democracia, em considerar o que o outro pensa.  Mas na análise 

deste documento (Parecer do CNE n.1301 de 2001) vislumbramos a 

perspectiva de não causar rompimento com a situação dominante. Conforme 

Saviani (2009), o processo educativo brasileiro é caracterizado por  

descontinuidade, porém sem rupturas. Quando há grande descontentamento, 

troca-se apenas de “chicoteador”.  

Buscando comparar os cursos de l icenciatura em matemática na década 

de 1930 com o panorama atual , é interessante o posicionamento da SBEM e 

SBM, no boletim número 21 de fevereiro de 2013, onde admitem que:  

 

o curso  de Licenciatura atual  ainda é mui to  parec ido com o  

pr imeiro curso  de  Matemática,  cr iado  na Universidade de São  Paulo  

(USP),  em 1934.  Na maioria  das inst i tuições,  as d iscip linas  a inda  

são agrupadas em conteúdo espec í fico e  conteúdos pedagógicos ,  

com tendência  a  valor izar  mais o  pr imeiro grupo  que o  segundo,  

mesmo em se tratando da formação do professor  de Matemática e  

não  do bachare l  em Matemát ica  (p .  3 -4)  

 

Acerca desta constatação reforçam que na maioria dos cursos 

formadores, as disciplinas ainda são organizadas em conteúdo específico e 

conteúdos pedagógicos, mesmo em se tratando da formação do professor de 

Matemática e não do bacharel em Matemática, valorizam excessivamente o 

primeiro grupo do que o segundo.  

De fato não podemos separar na formação em licenciatura em 

matemática, o que se ensina, dos métodos de ensino e,  além disto, incluir 

reflexões sobre a realidade e o dia a dia escolar.  Segundo Curi (2000) para 

reverter este quadro são necessários investimentos nas condições objetivas de 

trabalho do docente e repensar a formação do mesmo a partir da formação 

pedagógica do professor de matemática.  
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1.2  A formação pedagógica do professor de matemática  

 

O ensino de matemática no sistema educaciona l brasileiro tem sofrido 

recentemente diferentes criticas. Atribui-se que o desenvolvimento do país 

depende do sistema educacional, e a este por sua vez é dado grande 

importância aos conteúdos de matemática, física, química, biologia entre 

outros.  Mas, também ganha centralidade e responsabilidade o aluno, onde 

antes o único responsável pela “transmissão” destes saberes  era o professor.   

Ponte (1992) afirma ser o professor o responsável pelas experiências de 

aprendizagem dos alunos.  Logo o que ensinar e como ensinar tornou-se centro 

de preocupações de estudiosos da área do ensino de matemática, caracterizado 

pela relação conteúdo-forma. Um modo de entender os problemas no ensino 

de matemática depende de uma analise frente às tendências nas práticas 

pedagógicas apresentadas por Fiorentini (1994,1995) , que imbricadas no 

processo se constituíram e foram apropriadas pelos professores.  

Entender este contexto pode propiciar elementos teóricos para 

levantamento de alternativas subjacentes ou não as já discutidas na literatura 

da área, a fim de que conduzam a melhorias no processo de ensino da 

matemática.  

Na busca de assegurar a aprendizagem e assim chegar num perfil de 

professor com este intento,  D’Ambrosio (1993) coloca -nos alguns entraves ,  

entre eles, que tomamos parte da visão que a sociedade, alunos e também 

professores tem da própria matemática. Ponte (1992) vai mais além e pontua 

que este estudo deve se apoiar necessariamente num quadro teórico referente 

à natureza do conhecimento. Ter consciência do que se trat a seu objeto de 

estudo ou de trabalho é tão importante quanto realizá -lo.  

Na tentativa de compreender a natureza do saber matemático, Ponte 

(1992), destaca, na literatura, o uso de metáforas para entender sua 

aprendizagem. Desde o diálogo socrático (descob ertas), a criança como planta 

(professor, claro é o jardineiro), do aprendiz, da escola de samba entre outros.  

Enfim, diversas são as metáforas utilizadas ao longo dos tempos para entender 

os processos de ensino e aprendizagem.  

Este mesmo autor aborda três  visões quanto à concepção do 

conhecimento: uma na qual o mundo exterior é a sua fonte, que vai se 
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formando através da experiência, a empirista; a outra, a inatista, onde o 

entendimento de que todo ser humano já possui, tem como base as  estruturas 

geneticamente pré-programadas; e a terceira, a perspectiva construtivista , que 

contrapõe as duas anteriores, que afirma que os aspectos fundamentais do 

conhecimento não estejam pré-formados nos genes e nem são adquiridos do 

mundo exterior, mas são construídos pelo  o próprio individuo . Estas 

concepções do conhecimento têm predominado nas práticas pedagógicas dos 

professores de matemática refletida por sua acepção de ver o mundo.  

Fato é que, o modo que um professor ensina subjaz sua visão de mundo, 

de matemática e como concebe o ensino, percebe a aprendizagem e acredita 

ser a relação professor -aluno neste processo. Fiorentini  (1994)  e D’ Ambrósio 

(1996) posicionam-se nesta linha de pensamento, acreditando ser de suma 

importância a concepção sócio-polí tica do professor  que se configura na sua 

prática escolar.  

Grande parte da sociedade concebe a matemática numa lógica formal 

infalível , em que tudo pode ser demonstrado e calculado. D’Ambrosio (1993) 

atribui este fato a visão pragmática absolutista presente no ensino de 

matemática do Brasil desde a década de 1940. Esta visão faz da matemática 

uma disciplina em que os conhecimentos estejam prontos, acabados e 

esperando que sejam repassados pelos professores.  

Fiorentini (2004) utilizando Shulman (1986) acredita que esta 

concepção configura a dicotomia entre os conhecimentos específicos e 

pedagógicos, em que os professores de disciplinas de conteúdo específico 

acham que deve ensinar apenas o conteúdo.  

D’ Ambrósio (2003) afirma ser esta visão o que causa a desarticulação 

entre teoria e prática. Porém enquanto a matemática for compreendida como 

ciência imutável, carecendo que sejam apenas repetidos os cálculos que 

famosos matemáticos fizeram esta associação teoria e prática, a simbiose 

entre os diversos tipos de conhecimentos nã o serão alcançados.  

Outra justificativa presente nesta visão dicotômica é que em dado 

momento histórico, os professores, aceitamos teorias/metodologias como 

sendo a panaceia de nossas mazelas, depois de certo tempo utilizamos outras.  

Tudo por que está na “moda”, certo grupo de estudiosos afirmam atender as 

necessidades educacionais. Relembramos na década de 1980, o construtivismo 
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de Jean Piaget, depois na década de 1990 a psicologia de Vygotsky que 

surgiram como prováveis soluções para todos os problemas educacionais.  

Foram e ainda são válidas, a restrição é que elas por si  só não dão conta de 

todos os problemas e carências dos processos de ensino e aprendizagem.  

Todas as propostas pedagógicas e psicológicas que imbuem na tentativa 

dar a conhecer os processos de ensino e aprendizagem, como seus agentes  

devem se comportar  necessita que sejam entendidas pelo professor no seu 

contexto escolar próprio.  

A partir de então professores e alunos foram estabelecendo uma 

concepção de matemática, hoje aceita por muitos estudiosos como equivocada 

(FIORENTINI (1994, 1995), D’AMBROSIO (1993 ), D’AMBRÓSIO (2003)).  

Em Fiorentini presenciamos algumas tendências que foram cristalizadas na 

ação docente com o passar dos anos. Se não justifica, pelos menos deixa claro 

como o ensino de matemática foi conduzido no Brasil.   

Do ponto de vista de entender a visão que os professores têm da 

matemática e a partir daí configurar uma prática pedagógica, usamos de 

Fiorentini (1995). Este autor aponta algumas tendências nas práticas 

pedagógicas de Matemática: Formalista Clássica,  Formalista Moderna, 

Tecnicista, Construtivista e a Sócioetnocultural . Difícil perceber em que 

época uma ou outra tendência prevaleceu, visto que o ensino e a formação do 

professor de matemática são caracterizados por de scontinuidades, conforme 

destacou Saviani (2009).  Porém temos indicativos que nos dão  condições de 

realizar alguns apontamentos seguros sobre a utilização destas tendências em 

momentos históricos específicos.  

De acordo com Fiorentini (1994), estas tendênci as confluíam de 

movimentos ocorridos no Brasil envolvendo pedagogos, psicopeda gogos, 

matemáticos e licenciados em matemática. Difícil é estabelecer uma 

linearidade histórica entre estas tendências sendo que uma perpassa e tem 

característ icas de outra.  

As seis tendências apontadas por Fiorentini (1995) procura m dar uma 

visão geral da forma que o ensino de matemática tem se caracterizado. Fato é 

que, normalmente a prática adotada pelo professor provém de práticas e 

posturas utilizadas por seus formadores na s ua formação, como nos conta Curi  

(2000).  
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Dentre as tendências no ensino da Matemática , a Formalista Clássica é 

caracterizada pelo professor que transmite o conhecimento matemático e o 

aluno se encarrega de reproduzi -lo. Faz parte da visão absolutista sobr e 

matemática, de que a mesma é infalível,  segue regras lógicas e lineares . A 

partir daí cabe apenas a reprodução de conhecimento já pronto e elaborado e 

ao professor transmiti -lo. Pontes (1992) reforça este ponto de vista quando 

afirma ser esta uma concepção em que a matemática seria determinada por 

rigor absoluto, da perfeição total, ponderando ainda que nela não haveria 

lugar para erros,  dúvidas, hesitações ou incertezas.  

Também fazem parte desta tendência as visões deformadas de ciência e 

implicitamente da matemática discutida por Antônio Cachapuz e Gil  Pérez 

(2005), de ahistórica, descontextualizada, rígida e aproblemática. E o desligar 

a matemática da realidade é atribuído por Ponte  (1992) como um dos grandes 

problemas na aprendizagem da mesma, principa lmente pela falsa ideia de que 

os alunos aprendem fazendo (FLEMMING, LUZ e MELO , 2005).  

Miguel (1993) afirma que o ensino de matemática formalista clássico, 

até a década de 1950, estava caracterizado pelas ideias e formas da 

matemática clássica, sobretudo do modelo euclidiano e da concepção 

platônica de matemática. Desta forma coexistia uma preocupação em 

justificar, argumentar e entender a matemática como potencializadora do 

espírito de disciplina mental e pensamento lógico. Interessante destacar que a 

concepção platônica de ensino foi uma das causadoras da ruptura entre 

conteúdo e forma, com prevalência aos conteúdos.  

No fim da primeira metade do século passado tínhamos  como 

professores de matemática pessoas “suficientemente cultas” ,  com curso 

superior: engenheiros, médicos entre outros. Com isto o normal é que estes 

professores repetissem o que constava nos livros, e a responsabilidade pela 

melhoria do ensino fazia parte de um melhor estudo do professor ou de quem 

organizava os currículos (FIORENTINI, 1994,1995).  

O movimento da matemática moderna, engajamento de matemáticos e 

licenciados em matemática a partir do ano de 1957, tentou buscar uma 

reformulação e modernização dos currículos. Priorizaram realçar a 

matemática contemporânea por meio da algebrizaçã o e de um maior rigor 

matemático. Porém Ponte (1992) crit ica este Movimento ao salientar,  
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sobretudo os aspectos descritivos e a busca de uma linguagem mais  

formalizada, que valorizava o papel das estruturas algébricas mais abstratas.  

Esta tendência é chamada por Fiorentini (1994) de formalista moderna, onde  

o professor continua no centro das atenções, expondo/demonstrando tudo no 

quadro negro.  

Fiorentini (1994) explicita que nesta época a relação conteúdo -forma 

buscava a formação de um especialista matemá tico e não um cidadão em si. 

Carecia de discussões didático -pedagógicas, ou seja, na forma de ensinar.  

Para Flemming, Luz e Melo (2005) ao caracterizarem a tendência formalista-

moderna, com ênfase no uso da linguagem, no rigor e nas demonstrações, 

vislumbra-se um ensino centrado no professor que se distanciava das 

aplicações práticas.  Ainda nos dias atuais notamos a presença desta 

concepção nas práticas docentes dos professores de matemática.  

No período de influencia do  Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), numa série de congressos (1955, 1957, 1959, 1961, 1966) , bem como 

as discussões nos cursos de licenciatura em matemática e seus representantes 

conseguiram admitir fracassos nas tendências formalista clássica e formalista 

moderna. Curi (2000) e Goulart (2007) já destacaram a criação do Grupo de 

Estudos de Ensino de Matemática (GEEM), fundado em 1961 em São Paulo 

como mais um espaço que permitiu reflexões e Fiorentini (1994) também 

comunga deste ponto de vista.  Este último autor assim como Ponte  (1992) 

resume o contexto de ensino matemático destas duas tendências como 

reducionista dos conteúdos, deixando em segundo plano aspectos didáticos, 

elementos históricos e culturais.  

Esta conjuntura gerou uma pré -disposição em nosso país , que Fiorentini  

(1994) identifica como mundial, de buscar apoio nas teorias psicológicas, 

especialmente em Piaget,  Skiner e Rogers. Com algumas ressalvas , estas 

teorias foram mal interpretadas, desde o construtivismo piagetiano ao 

behaviorismo de Skiner.  

No Brasil,  a partir do golpe de estado de 1964, a educação brasileira,  

bem como o ensino de matemática, sofre influencia do chamado tecnicismo 

pedagógico, assim observado por Fiorentini (1994). De origem americana e 

com forte influencia do sistema de produção capitalista, procurou uma e scola 

que tornasse eficiente e atendesse as demandas do mercado, no dizer de 
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Fiorentini (1994, p.46)  “eficiente e funcional”, preparando o individuo para 

ser útil a sociedade.  O ideário de mercado foi implantado no ensino de 

matemática por meio dos livros didáticos,  métodos e inserção tecnologias.  

O tecnicismo pedagógico assim descrito por Fiorentini  (1994) ganhou 

destaque no Brasil até a década de 1970 por que surgiu de um modelo para 

economia consubstanciado numa perspectiva crescente entre os estudiosos da 

época, behaviorismo. Esta confluência de várias correntes e interesses 

determinaram o que Fiorentini (1994) atribui de tecnicismo formalista.  

Tecnicismo por objetivarem treino de exercícios modelos
7
 e formalista 

por ainda enfatizarem fórmulas,  definições,  enfoque ahistorico e 

descontextualizado da matemática. A partir daí  Fiorentini (1994) ilustra uma 

variação do tecnicismo formalista para tecnicismo pragmático (pragmático 

por que priorizava a mecanização, o fazer em detrimento do compreender). 

Com estas tendências a aprendizagem ficaria restrita ao desenvolvimento de 

habilidades manipulativas, fixação de conceitos e resolução de problemas -

padrão.  

Notadamente nesta l inha de prática pedagógica o professor e aluno não 

estavam no centro do processo de ensino  e aprendizagem; recai sobre os 

materiais didáticos,  instrucionais e técnicas de ensino . Nesta linha de 

raciocínio Flemming, Luz e Mello (2005) atribuem aos alunos e professores a 

mera execução de um processo desenvolvido por especialistas.  

Fiorentini (1994) alerta que comumente estes materiais didáticos,  

incluindo, livros, jogos e kits de ensino eram produzidos fora do país e com 

grandes interesses econômicos em sua adoção pelas redes educativas.  

Ao resumir as possibilidades desta tendência Fiorentini (199 4) conclui  

que:  

 

[ . . . ]  ao  tentar  romper  com o formal ismo pedagógico,  apresenta um 

novo reducionismo,  acreditando que as poss ibi l idades de melhoria  

do ensino l imi tam-se ao  emprego de técnicas especia is de ensino e  

ao contro le /organização do traba lho esco la r .  (p .50)  

 

                                                           
7
 Fiorentini  (1994,  p .47 -48)  “[ . . . ]  os exerc íc ios  aparecem dispostos em passos sequencias,  

atendendo  aos obje t ivos  instrucionais previamente apresentados que  pr ior izam o treino  de  

hab il idades técnicas a través da rea l ização de uma ser ie  de exercíc ios do t ipo:  “resolva os  

exerc ícios abaixo  seguindo o seguinte modelo”.  



39 

Chama atenção a não observância ou pouca influencia do papel dos 

alunos em seu próprio aprendizado, de forma que para melhorar o ensino 

basta reformular as estratégias de sua aplicação, o qual estes nem sempre 

consideram o cotidiano e particular idades de cada aluno, escola e sociedade.  

Entre muitos pesquisadores, a partir de meados da década de 1980 , 

ganha força considerar fatores biológicos, psicológicos, culturais e sociais 

dos alunos como preponderantes nos processos de ensino. Logo a preocup ação 

com a forma que se ensina e como se aprende vem a determinar a tendência 

ativa, que engloba a empírico -ativista e a construtivista nas práticas 

pedagógicas de matemática.  

Nesta chamada pedagogia ativa o construtivismo ganhou destaque. 

Embora Piaget não tenha se preocupado em formular uma teoria educacional,  

seus estudos caracterizados pela epistemologia genética ao entender o 

desenvolvimento humano impulsionou a constituição do construtivismo como 

prática pedagógica para ensino de matemática.  

Fiorentini (1995) pondera que o construtivismo piagetiano já vinha 

sendo usado no Brasil desde a década de 1960 e 1970, porém ganhou adesão 

maciça entre professores e pesquisadores nos últimos 30 anos até os dias 

atuais. Interessante destaque dado por Fiorentini (1 994, 1995) ao perceber 

que o construtivismo na perspectiva piagetiana, entende a matemática como 

construção humana alicerçadas por estruturas e relações abstratas entre 

formas e grandezas.   

Estas abstrações têm sentindo diverso do que pretendia m crer os 

formalistas e empiristas que as tratavam como propriedades intrínsecas nos 

objetos. Com o construtivismo fazem parte da mente do individuo através de 

reflexões ao construir relações entre objetos, ações e ideias já construídas 

(KAMII, 1988).  Logo, a partir  da construção humana na interação com o meio 

ambiente percebe-se a matemática nesta tendência. Porém esta ação interativa 

deve ser reflexiva do sujeito homem no e para o meio ambiente (FLEMMING, 

LUZ e MELO).  

De acordo com Fiorentini (1994) a importância dad a a esta interação 

homem-natureza atribuí significado ao processo de ensino e construção em 

detrimento do produto. Ponte  (1992) concorda ao entender que os indivíduos 

constroem o seu conhecimento em interação com o meio, em atividades 
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orientadas com objetivos por si  formulados.  E acrescenta que esta postura 

tornou-se totalmente contrária a visão de matemática e de ensino presentes 

nas correntes tecnicistas e formalistas.  

A finalidade do ensino de matemática deixa de ser treinamento de 

habilidades, técnicas  e admitem ser importante a natureza formativa do 

ensino. Fiorentini (1994) afirma ser menos relevante aprender isto ou aquilo, 

mas sim aprender a aprender e desenvolver o raciocínio lógico formal . Em 

1995 acrescenta que devemos levar os aprendizes a descobrirem as estruturas 

e as maneiras que elas se relacionam. Numa perspectiva mais vulgar, assim 

afirmado por Ponte (1992) o construtivismo parte do pressuposto de que os 

indivíduos não recebam passivamente o conhecimento do mundo exterior, mas 

constroem-no de uma forma ativa.   

Em sua tese de doutorado, Fiorentini (1994) explicita variações dentro 

do construtivismo, a partir dos estudos de Lev Vygotsky, Gerard Vergnaud, 

Sara Pain e Emilia Ferrero. Sendo estes estudiosos provenientes da psicologia 

o caráter pedagógico do construtivismo começou a ceder lugar à analise de 

estruturas mentais e à formação de conceitos com ênfase nas dimensões 

culturais, sociais e políticas.  

Vale a pena destacar  Fiorentini  (1994) quando afirma que a psicologia 

não é uma teoria educacional,  mas tem sua importância no fornecimento de 

subsídios valiosos à pedagogia. Nesse sentido, a matemática tem incorporado 

estas contribuições desde a década de 1960.  

Para a relação conteúdo-forma predominou entender como a criança 

aprende e formaliza conceitos e a partir daí  a propositura de atividades,  e de 

materiais que proporcionem a aprendizagem. Esta tendência “colocou” o 

aluno no centro do processo e o professor como seu orientador,  facilitador da 

aprendizagem. Interessante que esta mudança de p apeis na relação professor-

aluno não coloca o aluno como único responsável pelo sucesso da 

aprendizagem, mas sim em considerar que este aluno é um ser social , cultural, 

e politicamente diferente dos outros.  

A psicologia foi muito importante na constituição  das teorias de cunho 

construtivistas, pois ela entende que cada indivíduo tem uma estrutura mental  

diferenciada e aprende de forma diferente. Admitir este posicionamento leva - 

nos a entender a tendência pedagógica sócio -cultural ou crit ico popular, assim 
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definida por Fiorentini (1994, 1995) , ou como este mesmo autor a discute de 

sócioetnocultural .  

Não podemos afirmar que considerar aspectos socioculturais dos alunos 

seja uma tendência recente, da última década do século passado. Este viés, 

conforme mostra Fiorentini (1994), tem permeado pesquisas e o imaginário 

dos professores de matemática desde o fracasso do movimento da matemática 

moderna na década de 1960 e 1970 quando a parcela menos favorecida da 

população teve acesso ao sistema de ensino.  

Ainda frente as crit icas atribuídas ao ensino matemático do ponto de 

vista de conhecimento pronto e acabado, Fiorentini (1993, p.59) pontua que 

“No âmbito das ideias pedagógicas esta tendência se apoia em Paulo Freire.  

E, no âmbito da Educação Matemática tem-se apoiado na Etnomatemática de 

Ubiratan D’ Ambrósio, seu principal idealizador” .  De forma geral  esta 

corrente vai de encontro à educação bancária criticada por Freire (1996) e o 

ensino matemático, conforme D’ Ambrósio (1998, 2003) ,  se destaca ao buscar 

considerar a cultura do aluno, entender o que ele poderá usar em seu dia -a-dia 

para estabelecer as estratégias de ensino.  

A partir dessa perspectiva no ensino de matemática surge uma feição 

antropológica, socio-cultural e política  (Fiorentini (1994, 1995)) que se 

posiciona desta forma no movimento socioetnocultural , e que focaliza o 

processo segundo os problemas de uma determinada realidade, seu contexto e 

sua cultura como o grande mérito da etnomatemática.  

Fiorentini (1994) deixa claro que a relação professor -aluno passa a ser 

dialógica, com predominância aos interesses dos alunos. Desta forma 

proporciona a troca de conhecimento entre ambos e a discussão e a 

problematização dos problemas referentes a realidade dos alunos. Isto é o que 

Fiorentini (1994) atribui como finalidade do ensino matemático, “desmitificar 

a realidade, buscando, sobretudo compreende-la para poder transformá-la 

(p.60)”.  

Este agir sobre a realidade é o que diferencia esta corrente das demais. 

Ter consciência de onde se vive, e como as relações de poder se relacionam 

mostra o caráter político da mesma. Entendemos que até o momento esta 

tendência engloba o maior número de variáveis das quais dependem os 

processos de ensino e aprendizagem de matemática: coloca o aluno no centro 
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do processo, considera seus saberes, experiência e cultura, não contém 

materiais instrucionais estabelecidos num processo dialógico de ensino.  

Com base nestes referenciais entra em voga uma necessidade para o 

ensino de matemática, a necessidade de pensá -lo a partir  da contextualização. 

Daquilo que o aluno vive, precisa para se estabelecer e entender a sua 

realidade. Esta concepção socioetnocultural vem sendo germinada numa 

reflexão sobre a contextualização face as cri ticas as formas tradicionais de 

ensino e que necessitam melhor serem discutidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

2 PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA A PARTIR DE MULTIPLOS CONTEXTOS, 

MÉTODOS E ESPAÇOS. 
 

“Como professor, aprendi que todas as práticas 

levam impl íc itas teorias e que a elaboração teórica 

consistia na organização dessas “teorias tácitas”,  

submetendo-as às crít icas num discurso 

profissional l ivre e aberto. Aprendi também que o 

discurso profissional de grande qual idade depende 

da disposição de todos os interessados em tolerar 

diversos pontos de vista e práticas”.  (John Ell iot)  

 

 

2.1 Importância da contextualização no ensino de matemática : 

desdobramentos a partir da contextualização  

 

Na sociedade atual caracterizada pela globalização, tem predominado 

nas propostas educacionais a tendência de que os indivíduos sejam entendidos 

por meio de uma única cultura,  mesma forma de comunicação e 

compreendidos pela eliminação das diferenças. Recentemente inúmeras 

cri ticas tem sido feitas às formas tradicionais de ensino, principalmente as 

provenientes da tendência tecnicista.   

Entendendo que um dos resultados esperados do sistema  educacional  é a  

aquisição e produção de conhecimento , buscamos em D’Ambrósio (2005) 

argumentos que afirmam que as aproximações de conteúdos matemáticos ao 

dia a dia dos alunos propiciam maiores chances de aprendizado e apropriação 

dos conhecimentos historicamente elaborados pelos homens a partir de uma 

postura socioetnocultural (FIORENTINI, 1994). Este aproximar caracteriza a 

contextualização.  

A contextualização no ensino de matemática faz “cair por terra” a 

concepção absolutista e empirista que se t em dela, e os conhecimentos e 

conteúdos podem ganhar utilidade prática, resignifica ndo a visão dos alunos 

perante a matemática. Porém a contextualização não se restringe a encontrar 

aplicações práticas para conteúdos matemáticos , passando pela superação de 

um ensino simplesmente pela descoberta, experiência, que não considera o  

aluno com as particularidades de cada sujeito.  
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Contribuindo com este raciocínio D’ Ambrósio (1996) exemplifica que 

a matemática ensinada em nosso país, apresenta -a [.. .]  em coisas acabadas,  

mortas e absolutamente fora do contexto. Torna -se cada vez mais difícil  

motivar alunos para uma ciência tão cristalizada”(p.29).  

Fiorentini e Nacarato (2002) afirmam que para compreender o contexto 

é necessário fazer sentido em qualquer pessoa , e para isso devem-se incluir  

categorias como o tempo, espaço e outras . Imaginar uma matemática sem o 

seu contexto parece uma tarefa difícil?  Totalmente isolada de problemas a 

resolver e que todas as pessoas possuem a mesma realidade?  

Pensar na formação de conceitos matemáticos sem seu próprio contexto 

é uma das crít icas de Gerard Vergnaud , haja vista que o contexto é um 

elemento fundamental na construção destes. Moreira (2004) faz uma 

aproximação dos estudos de Vergnaud à teoria de Vygotsky, a partir da 

consideração relevante da interação social, linguagem e simbol ismos que o 

sujeito estabelece.  Nesta aproximação, através da Teoria dos Campos 

Conceituais
8
,  Vergnaud apresenta a tríade Situação, Invariantes e 

Representações para dar sentido e estrutura  à própria conceitualização.  

Vasconcelos (2008) destaca a necessidade do professor conhecer a 

realidade sóciocultural dos seus alunos e alunas , para organizar as ações 

pedagógicas que possibilitem contribuir para a construção de significado aos 

conteúdos a serem aprendidos. Vieira (2010 ) entende da mesma forma e 

atribui ao ato de conhecer o contexto melhores condições de se apropriar de 

um dado conhecimento, de uma informação.  

Diversos autores têm se ocupado da investigação de entender, justificar 

e dar lugar à contextualização nas práticas pedagógicas.  Em D’Ambrósio 

(2005, p.  115) podemos ler:  

 

Contextual izar  a  matemática é  essencia l  para todos.  Afinal ,  como 

deixar  de relacionar  os  Elementos de Eucli des com o panorama 

cultural  da Grécia ant iga?  Ou a aquisição da numeração indo -

arábica com o f loresc imento do mercant i l i smo europeu nos séculos 

XIV e XV? E não se pode entender  Newton descontextual izado.  

 

                                                           
8
 Teoria  dos Campos Concei tuais :  es tudo desenvolvido por  Gerard  Vergnaud ,  sendo  um 

conjunto informal e  he terogêneo de problemas,  si tuaç ões ,  conceitos,  re lações,  estruturas,  

conteúdos e  operações  de pensamento,  conectados uns aos outros e ,  provavelmente,  

entre laçados  durante o  p rocesso de aquisição (MOREIRA,  2004) .  
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Para Pais (2001) a contextualização é uma tendência  pedagógica 

contemporânea que merece lugar de destaque permitindo estabelecer vínculos 

da matemática estudada com algo rotineiro , tornando-a mais atraente. Bello 

(2006) contribui para discussão apontando que uma postura crítica pode ser 

alcançada por meio da contextualização. Vasconcelos e Rego (2010) por outro 

lado, ponderam o excesso de otimismo para com a contextualização afirmando 

que a mesma não pode ser reduzida aos aspectos uti litários da ciência,  ou a 

aplicações imediatas de conteúdos. Entendem assi m apontando o risco do 

professor em considerar apenas o que ele acha ser o cotidiano dos alunos e 

que conteúdos têm aplicabilidade cotidiana.  

Vasconcelos e Rego (2008) acrescentam ainda que o significado de um 

contexto não é o mesmo para todos envolvidos n o processo de ensino e 

aprendizagem, posicionando-se favoráveis a uma contextualização que use 

situações do dia a dia que permitam a construção de significados de conteúdos 

estudados. Assim, além de dar significado aos conteúdos matemáticos o 

recurso da contextualização pode atuar positivamente por meio do caráter 

motivacional na aprendizagem.  

Sem dúvida a contextualização se posiciona como um recurso relevante 

para aprendizagem de matemática, mas deve es tar associado a situações que 

deem sentido aos conteúdos/saberes estudados pelos alunos. Retomando 

Vergnaud na Teoria dos Campos Conceituais , a aquisição de conhecimento é 

moldada pelas situações e problemas previamente dominados e que esse 

conhecimento tem, portanto, muitas características contextuais.  

Duas vertentes importantes defendidas pela Teoria dos Campos 

Conceituais baseiam-se na variedade e história. A primeira contribui com a 

diversificação de situações contextuais para construção dos conceitos,  já a 

segunda atende situações já vividas pelos suje itos ou pelo objeto em estudo  

(MOREIRA, 2004) . Sendo assim não há espaço para aplicações imediatistas 

de conteúdos ou aos aspectos util itários.  

Outra vertente que vem justificar o uso da contextualização em suas 

práticas pedagógicas é que alguns professore s pesquisadores têm atribuído  

importância significativa aos P arâmetros Curriculares Nacionais –  PCNs. 

Destacamos Silva (2004), Bello (2006), Vieira (2010), Vasconcelos (2008) e 
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Vasconcelos e Rego (2010) que recorrem aos PCNs para defender e subsidiar 

suas pesquisas.  

Para Silva (2004) os PCNs trazem a contextualização por meio de 

alguns itens,  como: a relação sujeito e objeto, condição de alunos 

participante, mobilização de competências, capacidade de reconstrução de 

conceitos e relação de áreas com aspectos da vida social , pessoal e cultural do 

aluno. Vasconcelos (2008) e Vasconcelos e Rego (2010) acrescentam às ideias 

expostas acima que o ensino de matemática seja realizado a partir de 

proposições em sala de aula que deixe m claro aos alunos suas aplicações  

práticas.  

Novamente ponderamos a importância de não fazer das aplicações 

práticas uma ação pedagógica que se esvazia em si mesmo, ou seja, que tenha 

sentido apenas para o professor e que perca a cientificidade. Podemos usar do 

cotidiano, desde que não ret idos no senso comum.  

Teremos sucesso nesta tarefa de propor um ensino significativo, 

contextualizado a partir da prática diária de recontextualizar os 

conhecimentos matemáticos, ou seja, só iremos contextualizar para nossos 

alunos se fomos capazes de recontextualizá-lo. De posse destes elementos que 

justificam a contextualização no ensino de matemática, as aproximações 

conceituais que teóricos têm utilizado em suas pesquisas a fim de 

instrumentalizá-la nas práticas pedagógicas se tornam necessárias.  

Importante apreensão de Vasconcelos (2008):  

 

Contextual izar  é  apresentar  em sala de aula s i tuações que dêem 

sentido aos conhecimentos que desejamos que sejam aprendidos,  

por  meio da prob lemat ização,  resgatando os conhecimentos prévios 

e  as informações que os al unos t razem, cr iando,  dessa forma,  um 

contexto que  dará  s igni f icado ao conteúdo,  i sto  é ,  que os conduza  à  

sua compreensão (p .49)  

 

Os conhecimentos matemáticos podemos ser aprendidos na sala de aula 

se, nós professores, problematizarmos utilizando aquilo qu e o aluno já sabe. 

D’Ambrósio (2003) nos ajuda a entender esta colocação expondo que estes 

conhecimentos prévios emergem do cotidiano impregnado de saberes e fazeres 

próprios da cultura,  enfatizando ainda que em todos os momentos de suas 
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vidas os alunos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, 

explicando e generalizando.  

Cabe então aos professores gerenciar, problematizar e organizar os 

conhecimentos que trazem do cotidiano. Neste sentido Lorenzato (2006) 

entende que o aprendizado deve ser apoiado no saber vivenciado, na 

adaptação de novos conhecimentos aos já adquiridos pelos alunos e que ao 

tomar os conhecimentos prévios como ponto de partida não se pode confundir 

realidade com vivência.   

Silva (2010) destaca um conceito de contextualizaçã o associado ao ato 

de colocar no contexto: deixar o aluno a par de alguma situação que vincule 

sua rotina com a matemática. Este deixar a par de alguma coisa depende de 

uma serie lógica de argumentações e encadeamento de ideias,  o que impõe ao 

professor ações premeditadas e contextualizadas. Com relação a argumentação 

Vasconcelos e Rego (2010) afirmam que contextualizamos quando 

provocamos no aluno a capacidade de contar algo a alguém, de ilustrar ou 

discutir sobre a situação criada.  

Esta defesa pela contex tualização pode deixar entender que sua busca 

pode causar detrimento de técnicas, métodos e até a formalização dos 

conteúdos. Não é assim pois  entendemos que ao contextualizar trazemos  

outros fatores para a dinâmica da sala de aula , onde os conteúdos passam a 

ser concebidos num panorama histórico, cultural e social que o subsidia.   

Podemos errar ao afirmar que a contextualização ao invés de priorizar a 

matemática pura privilegie a matemática aplicada, porém assim seria se as 

problematizações ficassem restri tas a problemas práticos e imediatos. Bello 

(2006) nos ajuda quando deixa claro que a contextualização é efetivada 

quando as representações, encadeamento de ideias encontram -se em relação 

ao espaço-tempo vivido pelo aluno.  

As problematizações e encadeamento de ideias em que considere a 

realidade dos alunos, ou seja,  a contextualização propriamente dita traz 

reflexões e desdobramentos consideráveis. A priori muda a visão sobre o 

conhecimento matemático, este deixa de ser visto pronto e acabado, ganha 

conotação prática, dinâmico, não l inear e produzido histórico culturalmente 

nas práticas sociais (FIORENTINI, 1995).  
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Outro desdobramento importante permeia a postura critica dos 

indivíduos em suas práticas sociais a partir de uma intervenção pedagógica 

contextual izada. Apoiados em D’Ambrósio (2003) com enfoque contemplando 

no indivíduo o seu lado sensorial,  intuitivo, emocional,  racional e a 

necessidade deste de sobreviver e de transcender. Logo “o foco de nosso 

estudo é o homem, como indivíduo integrado, imerso, numa realidade natural  

e social, o que significa em permanente interação com seu meio ambiente,  

natural e sociocultural” (D’AMBRÓSIO, 2003, p. 19).  

Caminhando neste sentido o presente se torna o momento em que a 

problematização e interação do indivíduo com  seu meio acontece,  

caracterizando uma ação, um fazer, e que mais tarde fazendo uma reflexão 

sobre o fazer, ele (D’Ambrósio) chama este fazer de conhecimento. E nós 

atribuímos como apropriação do conhecimento histórico culturalmente 

produzido a partir  das práticas sociais.  

A contextualização conduz a uma reflexão sobre este fazer/ação tendo o 

conhecimento como sua essência. D’Ambrósio (2003) constata que o 

indivíduo parte para ação equipado com um conhecimento apropriado e age de 

acordo com esse conhecimento, ou seja, existe um ciclo ininterrupto . 

Realidade → Indivíduo → ação → Realidade → Indivíduo → ação...,  tendo 

como ponto central a ação, que é o artifício de que utilizamos para modificar 

nossa realidade.  

Em D’ Ambrósio (2005, p.108) temos este ciclo d efinido como vital, ou 

seja, o ciclo vida:  

 

O ciclo  vida é:  “( . . . )  a  REALIDADE informa o INDIVÍDUO, que  

processa a  informação e define estra tégias de  AÇÃO que insere 

novos fa tos na REALIDADE, que informa o  INDIVÍDUO, que  

processa ( . . . ) ” ,  e  ass im continua,  enquanto o  indivíduo es t iver  vivo.  

 

Neste enfoque o professor tem que fomentar a ativação deste ciclo,  

instigar os alunos a executar ações que modifiquem suas realidades. Aquele 

professor imutável, “senhor da verdade” e transmissor de conhecimento não 

terá lugar nas escolas e na sociedade.  

Neste sentido reafirmamos as ideias de D’Ambrósio pela definição de 

uma ação docente, onde “o novo papel do professor será o de gerenciar,  de 
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facili tar o processo de aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o 

aluno na produção e crítica de novo conhecimento” (D’AMBRÓSIO, 2003, p. 

80).  

Como o professor não se legitima pela pura transmissão de 

conhecimentos, será indispensável que este professor estimule, coordene o 

encontro e a obtenção do conhecimento que vá de enc ontro com as aspirações 

dos indivíduos. Neste propósito ao professor cabe um desafio: pôr a 

disposição dos alunos, hoje, o que vem a servi -lo amanhã. Entender, conhecer  

e compreender a cultura do outro são verbos que devem estar na mente do 

professor de matemática ao ponto que sua visão de conhecimento e práticas  

pedagógicas estejam nelas inseridas.  

Retornamos com D’Ambrósio (2003) ao evidenciar no cotidiano, ideias 

matemáticas como comparar, classificar,  quantificar, generalizar de tal modo 

que a todo o momento os indivíduos usam mecanismos intelectuais oriundos 

de sua própria cultura. Ao se deparar com situações novas, tendo experiências 

anteriores, adaptando-as às novas circunstâncias,  vão  se incorporando à 

memória, novos fazeres e saberes característicos  de sua cultura.  

Este mesmo autor atribui ao multiculturalismo como uma das 

característ icas mais marcantes da sociedade atual. Por isso, torna-se mais 

importante,  no ensino de matemática , considerar a cultura daquele a quem se 

dirige a aprendizagem. Numa mesma cultura, no dia-a-dia os indivíduos 

executam as tarefas com os mesmos mecanismos materiais e intelectuais; em 

culturas diferentes talvez tenhamos outras explicações e mecanismos 

diferentes para realizar as mesmas tarefas.  

Esta percepção de Ubiratan D’ Ambrosio no que se refere ao 

multiculturalismo cada vez mais marcante na sociedade implica em novas 

reflexões quanto aos aspectos pedagógicos para o ensino de matemática. A 

importância da contextualização no direcionamento destas práticas 

pedagógicas e a conscientização, por parte dos professores,  de que os alunos 

carregam consigo uma visão de mundo que lhe particular deve ser 

considerada.  

Cabe destacar que anterior à perspectiva socioetnocultural , apontada 

por Fiorentini (1994,  1995) sob o ensino matemático, atribuíam uma restri ta 

importância às diferenças humanas e o processo de contextualização se 
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mostrava bastante complexo. Com a imprescindível percepção da relevância 

destas diferenças para que ocorra aprendizagem, contextualizar conforme 

mencionamos acima é fundamental. A partir do pressuposto de que temos 

alunos diferentes num processo educativo carecemos de repensar e discutir a 

auto-suficiência de um método que abarque todas as diferenças e sujeitos.  

 

2.2 Necessidade de uma postura pluralista metod ológica
9
 no ensino de 

matemática: fundamentos do pluralismo didático  

 

Atualmente podemos fazer críticas às tendências das práticas 

pedagógicas l istadas por Fiorentini (1994, 1995) devido a suas incompletudes 

ao não dar conta da aprendizagem efetiva dos alu nos. Mas, estamos numa 

situação confortável por termos chances de realizar uma análise holística 

destas tendências,  visto que já foram aplicadas, aceitas ou refutadas.  

Parte dos equívocos derivam da visão de conhecimento e de ciência que 

os professores atuando na formação ou mesmo na educação básica adotam. Da 

forma que ilustramos anteriormente, a grande maioria entende o conhecimento 

matemático como infalível,  “exato” e construído por “gênios” .  

Diferentes estudos:  Laburú, Arruda e Nardi (2003), Regner (199 6),  

Terra (2002), Batista, Batista e Schramm (2005), Laburú e Carvalho (2001) 

mostram que a adoção de um único ponto de vista sobre a ciência limita o 

desenvolvimento dos aprendizes. Logo uma única metodologia torna -se 

insuficiente para atender os anseios dos alunos que necessitam ter acesso aos 

problemas históricos que a sociedade passou a fim de que a ciência fosse 

estimulada a resolver e assim desenvolvida.  

Entendemos que cada teoria é apenas uma contribuição particular 

concernente ao ponto de vista  de seu autor. Cada uma das abordagens tem os 

seus méritos e as suas insuficiências. Neste sentindo concordamos com estes 

autores que desaconselham a adoção de um único conjunto de conhecimentos 

como referência universal .  

                                                           
9 Paul  Feyeranbend,  em seu l ivro  Contra  o Método (1979) ,  defende  o que  e le  chama de  

anarquismo epistemológico e  que se traduz,  em termos metodológicos,  na  defesa  de um 

plural i smo metodológico.  (REGNER, 1996)  
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A partir daí, em vez de seguir uma ún ica forma de entender o mundo, 

em nosso de caso, uma única metodologia para compreender o processo de 

ensino, defendemos a adoção de uma postura pluralista para ensino de 

matemática e assim novamente reforçamos os elementos que justificam esta 

perspectiva.   

Ao se tratar das tendências em práticas pedagógicas apontadas por 

Fiorentini (1995) percebemos que a formalista clássica, empírico -ativista,  

formalista moderna, tecnicista, construtivista e socioetnocultural; ora 

entendem a matemática pronta e acabada, o ra por descoberta/experiência,  

variam ao colocar o professor no centro do processo de ensino, depois 

reconhecem que este espaço tem que ser dos alunos e a realidade que vivem 

interfere no seu aprendizado.  

Importante destacar a ponderação de Laburú e Carval ho (2001) quanto a 

adoção pelo professor de uma tendência que consciente ou inconscientemente 

se dá conta do pano de fundo que a alicerça. Isto é, conhecer a natureza do 

conhecimento associado a tendência que ele utiliza na sala de aula (LABURÚ, 

ARRUDA e NARDI,  2003). Infelizmente grande parte dos professores lança  

mão de práticas sem conhecer sua natureza epistemológica, isto é o que 

Laburú e Carvalho (2001) chama de opção alienada.  

A partir  destas reflexões, Laburú, Arruda e Nardi (2003) enfatizam a 

contraposição entre as estratégias de ensino para mostrar que todas sozinhas 

são insuficientes para assegurar que os aprendizes realmente aprendam os 

conceitos científicos. Justifica -se por entendermos um processo de ensino -

aprendizagem altamente complexo e mut ável no tempo, envolvendo múltiplos 

saberes, nada triviais.  

Com relação aos processos serem complexos e deixarem de serem 

triviais, encontramos em Laburú e Carvalho (2001) a sustentação da defesa de 

que para estes processos um método é insuficiente e , em Laburú, Arruda e 

Nardi (2003) duas razões básicas  para isso: concepção ingênua do homem em 

sua circunstância social e da consti tuição das ideias educacionais ligadas à 

evolução da própria humanidade. O homem ao não entender o processo de  

elaboração do conhecimento perde a perspectiva dos mecanismos de 

aprendizagem e ensino. Isto implica o desconhecimento de que as teorias  
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educacionais, práticas de ensino estão imbricadas no desenvolvimento da 

humanidade.  

Esta análise/comparação das metodologias de ensino é  apenas um 

argumento que indica a necessidade de uma proposta metodológica pluralista 

para o ensino de matemática.  

Outro argumento que favorece o pluralismo metodológico é considerar 

que na sala de aula e seus múltiplos parâmetros, nos dizeres de Laburú, 

Arruda e Nardi (2003) , encontram-se diversas situações complexas que se 

apresentam aos professores e que podem ocorrer nesse ambiente escolar. 

D’Ambrósio (2003) nos alerta para esta situação e propõe a contextualização 

para melhor lidar com ela . Nesta proposta de D’Ambrósio contextualizar 

significa considerar o que o aluno já sabe e vive diariamente. E, se o 

multiculturalismo está cada vez mais presente na sala de aula, como podemos 

acreditar que uma única metodologia atenderá a prendizes diferentes?  

A partir  de então Laburú, Arruda e Nardi (2003) apontam proposições 

que defendem uma postura pluralista na sala de aula,  em face dos estudantes 

serem diferentes em suas motivações e preferências (modo de aprender) .  Uma 

única estratégia didática só daria conta das  necessidades de um tipo particular 

de aluno e os aprendizes partem de condições iniciais desiguais e 

diferenciadas, pois têm trajetórias de vida cognitiva,  motivacional e 

emocional distintas (D’AMBROSIO, 2003).  Laburú e Carvalho (2001) 

acrescentam que o próprio contexto da sala de aula impede que usemos 

aplicações pedagógicas que reduzem a totalidade da realidade humana.  

Parece inconcebível admitir que estes elementos sejam desconsiderados.  

Não há possibilidade de se pensar num ensino de matemática, que 

efetivamente ensine a todos se não considero todos envolvidos no processo 

educativo. Certamente um modelo didático único atende apenas uma parcela 

da população. Temos por exemplo, na tendência formalista clássica a 

aprendizagem da matemática como privilégio de poucos e dos “bem dotados” 

intelectualmente e economicamente.  

Logicamente não podemos pensar num ensino que privilegie um tipo 

especifico de alunos, se vivemos numa sociedade multicultural e pluralista.  

Torna-se demasiadamente complicado justificar e in sistir num processo de 

ensino uno. Prejudicial sim na medida em que leva a ignorar as complexas 
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condições físicas, históricas, motivacionais e presença da diversidade cultural  

entre estudantes/professores que exercem influência sobre a evolução 

intelectual  do aprendiz.  

Conforme destacado anteriormente não é intenção desta discussão 

apresentar um método de ensino que contemple toda subjetividade dos 

sujeitos em aprendizagem. Tanto é que acreditamos não existir uma proposta 

metodológica que de conta desta tar efa.   

Utilizamos de Laburú, Arruda e Nardi (2003) para explicitar que o 

objetivo essencial que está por detrás da abordagem pluralista não é o de 

substi tuir, mas argumentar no sentido de que todos os modelos e 

metodologias, têm vantagens e restrições. Bati sta, Batista e Schramm (2005) 

se colocam a favor da renúncia a toda e qualquer forma de procedimento 

metodológico, entendendo o pluralismo como uma iniciativa contra as 

diferentes tentativas de se instaurar um conjunto de normas que se pretenda 

universalmente válido.  

Regner (1996, p.  237) permite visualizar que “o objetivo é convencer o 

leitor de que todas as metodologias, mesmo as mais óbvias, têm limitações”.  

O próprio Feyerabend (2010) alerta que sua intenção não é substituir um 

conjunto de regras gerais  por outro conjunto desta natureza. Assim, este 

pluralismo do qual falamos tem total oposição a um princípio único, absoluto,  

frio, restri to, de regras que se pretenda serem universalmente aceitas e 

imutável de ordem.  

Obviamente qualquer modelo pedagógico  tem, na sua proposta 

metodológica suas l imitações (LABURÚ e CARVALHO, 2001). O que não 

significa, portanto, ser contra todo e qualquer procedimento metodológico. 

Eles existem, porém não devem ser compreendidos com únicos e auto-

suficientes .  

A formação docente com vistas a uma postura pluralista caracteriza 

mais um forte argumento contra as metodologias unas,  que limitam a 

criatividade e autonomia do professor. O docente formado nesta perspectiva 

aludida por nós se define num perfil de profissional pluralis ta: curioso, mente 

aberta, estimulador da liberdade intelectual e questionador daquilo que parece 

natural/obvio (LABURÚ, ARRUDA E NARDI, 2003). Estas características 

refletem uma concepção de conhecimento não pronto e acabado, dependente 
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de ponto de vista subjacente, a partir do qual cada aluno tenha a liberdade de 

escolha, de investigação.  

O inconformismo e a curiosidade são dois pilare s apontados por 

Feyerabend (2010) na profissão docente. Laburú e Carvalho (2001, p. 18) 

discutem este “estado de não se conformar,  já na formação inicial destes 

profissionais, para que eles se sintam estimulados a ultrapassar a concepção 

de uma verdade pedagógica autoritária, como fórmula universal”.  

Contudo, a grande vantagem deste perfil  é o de não aceitar o que é lhe 

imposto como algo natural.  Acerca disto Auth e Angotti (2003) reafirmam a 

importância da contribuição epistemológica na condução dos processos de 

ensino e aprendizagem, contrastando com visões unívocas e prevalentes de 

ensino. Sendo preciso então conhecer a es sência dos conhecimentos e 

entender que o que está exposto hoje como conhecimento prevalente, amanhã 

talvez não seja. É apenas um ponto de vista que explica a realidade num dado 

momento histórico.  

Laburú, Arruda e Nardi (2003, p.254) afirmam ainda que “o  mestre 

pluralista não possui a verdade e não admite que alguém possa possuí -la, pois  

a mesma é para cada um o sentido da sua própria situação” .  Contrastando aos 

que admitem todo e qualquer ponto de vista dominante na educação, para os 

autores estes são meros reprodutores de manuais, livros, jornais, enfim de 

algum recurso posto a ele.  

Em Regner (1996) o pluralista ou anarquista como queiram os 

feyerabendianos, não se limita a estes manuais prontos, ele deve examinar 

toda concepção de conhecimento a fim de entendê-la. Logo não tem nenhuma 

responsabilidade com manuais pedagógicos . Laburú e Carvalho (2001) 

afirmam que o mestre pluralista tem compromisso apenas com a aprendizagem 

dos alunos e para isto não pode deixar de experimentar proposta alguma.  

Por outro lado, Terra (2002) expõe que a educação pautada pelos 

princípios pluralistas visa,  também, conduzir o estudante à autonomia, 

incentivando-o a tornar-se o principal responsável por sua própria formação. 

Com isto,  este  autor deixa claro que a função dos conhe cimentos e da própria  

educação é tornar possíveis as escolhas (autônoma) dos alunos perante ideias 

conflitantes e temas antitéticos.  Deveria ser um objetivo definido pela 

natureza do conhecimento matemático que a principal  preocupação dos 
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professores de matemática mostrar como a matemática funciona e como o 

modo de pensar dos matemáticos contribui para a formação de visões do 

mundo. (TERRA, 2002)  

De forma alguma acreditamos que seja uma tarefa fácil  adotar o 

pluralismo metodológico nas salas de aulas. Prime iro passa pela formação 

docente e pela tomada de consciência dos mesmos de que as técnicas, 

métodos, estratégias anteriores por si só não atendem aos anseios de uma 

aprendizagem efetiva. Segundo, por que para instrumentalizar estes preceitos 

em atitudes cotidianas na sala de aula é preciso (re)discutir também as 

condições objetivas de trabalho do professor.  

A partir  dos parâmetros listados acima: sala de aula multifacetada e 

visão epistemológica do conhecimento, a própria escola (sala de aula) precisa 

ser analisada com único local propicio a apropriação de saberes científicos.  

Com isto na dinâmica escolar nenhuma atuação está completa, sem uma 

perspectiva polít ica,  histórica e sociológica.  

Assim, o princípio último que procuramos deixar aqui vem de Laburú,  

Arruda e Nardi (2003), quanto mais variado e rico for o ambiente intelectual,  

metodológico ou didático fornecido pelo professor, maiores condições ele terá 

de desenvolver uma aprendizagem significativa.  

 

2.3 Educação em espaços não formais : conceitos e diferenciações  

 

Part indo dos pressupostos que os indivíduos estão em constante 

aprendizagem em todos os momentos de sua vida , em qualquer ambiente, e 

que não existe uma única metodologia capaz de explicar todas  as variáveis  

envolvidas nos processos de ensino e de aprendizagem, nos questionamos se 

existe um espaço físico, tido por ideal para que ocorra a aprendizagem?  

Cada cultura estabelece suas formas de disponibilizar os conhecimentos 

historicamente elaborados pela humanidade. Na cultura ocidental , 

predominante em nossa sociedade, esta tarefa cabe às  instituições escolares 

como lócus,  aceitos pela sociedade, que permitem a apropriação destes  

saberes.  

Martins (2009) entende que existem várias educações e cada uma atende 

a sociedade em que ela ocorre. A esco lar é apenas uma das faces. Com isso 
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articular a educação com os processos de formação dos indivíduos como 

cidadãos ou articular as escolas com a comunidade é um sonho, uma utopia, 

mas também uma urgência e uma demanda da sociedade atual  (GOHN, 2010).  

Esta urgência em atender a demanda social coloca em foco, a tendência 

socioetnocultural  apresentada por Fiorentini  (1994),  traz endo a necessidade 

da contextualização discutida em D’Ambrosio (2003, 2005). Vasconcelos,  

Praia e Almeida (2003), afirmam que nós, alunos e professores, devemos 

aprender e ensinar sem nos preocuparmos com a forma nem o local  onde isso 

ocorra.  

É fácil perceber que a educação acontece, está presente em todos os 

lugares.  Onde há ambientes propícios à construção de conhecimento, mesmo 

que seja fora dos espaços formais de ensino, existe educação. Como pontua 

Martins (2009), não existem modelos,  regras, soluções para se fazer educação, 

ela é feita de acordo com as necessidades e realidades de um povo, um grupo, 

uma etnia. Também não podemos af irmar que existe um único agente condutor 

do processo.  

Nesse sentido, Meireles e Duran (2011) reconhecem que educação não 

pode ser um processo exclusivo da estrutura escolar, mas pode acontecer em 

locais diferentes, em situações diversas que não diz respei to ao modelo 

escolar convencional. Estes argumentos nos mostram não só a importância,  

mas a necessidade que práticas educativas ocorram além da escola.  

Com a promulgação da LDB/1996 tem -se que:   

 

[ . . . ]  a  educação abrange os processos format ivos que se  

desenvolvem na vida fami l iar ,  na convivência humana,  no trabalho ,  

nas inst i tuições de ensino  e pesquisa,  nos  movimentos  socia is e  

organizações da  sociedade civi l  e  nas manifes tações  cul tura is.  (Art .  

1º )  

 

Nota-se que a regulamentação legal atribui a vários mome ntos e 

ambientes em que podem ocorrer os processos formativos, desde a família, 

trabalho e nas relações sociais como um todo; e também nas instituições de 

ensino, entendidas por nós como formais e nas manifestações e produções 

culturais na perspectiva não formal.  

Com intuito de apresentar defesa a utilização dos espaços não formais 

na educação, iniciamos por caracterizar as três formas de educação 
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predominante na sociedade. Martins (2009) afirma que por meio do critério da 

intencionalidade podemos classific ar a educação em formal,  informal e não 

formal.  

Não é uma tarefa fácil distinguir estas três modalidades de educação, 

formal, informal e não formal. Adiantamos que não é nosso objetivo a busca 

de definições para esta tríade, mesmo por que uma definição com o uma 

imagem final para qualquer teoria seria desastrosa. Apresentamos elementos 

teóricos discutidos na l iteratura que as diferenciem a partir dos campos de 

atuação, sujeitos envolvidos,  potencialidades, metodologias e l imitações.  

Em Dib (1992) encontramos  uma distinção dada pelo autor devido a 

presença ou não do tripé professor/aluno/escola nos processos de ensino e 

aprendizagem. Vieira, Bianconi e Dias (2005) tentam diferenciá -lo a partir 

dos campos de atuação; por outro lado Martins (2009) com base em 

Sarramona (1998) traz quatro critérios para esta análise, a saber: duração, 

universalidade, insti tuição e estruturação. Já Gohn (2006, 2010) apresenta 

categorias que facil itam nosso entendimento: campos de desenvolvimento, 

mediação, espaço físico, contextos,  finalidade, atributos e resultados 

esperados.  

Neste sentido, Gohn (2006, 2010) bem como Vieira, Bianconi e Dias 

(2005) a partir do campo de atuação caracteriza a educação formal como 

aquela desenvolvida nas escolas e universidades. Martins (2009) acrescen ta 

que esta educação é definida por pressupor ambientes normatizados com 

regras e padrões comportamentais, cronologicamente estruturados desde o 

jardim da infância até a Universidade. Com relação aos critérios de 

Sarramona (1998) caracteriza por ter limite s definidos na sua duração, não 

inclui todos os indivíduos nas escolas e universidades , porém sempre é bem 

institucionalizada e estruturada.  

Dib (1992) também trata a educação formal a partir de um modelo 

sistemático e organizado de ensino e que apresenta um currículo rígido em 

termos de objetivos,  conteúdos e metodologias. Para isto destaca a presença 

do tripé professor/aluno/escola e a característ ica mais marcante sendo o 

ensino presencial. Este autor é enfático ao pontuar que nesta modalidade a 

metodologia empregada é, na maioria das vezes, unicamente expositiva e não 

prevê, estimula ou permite a participação ativa do aluno no processo. 
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Interessante relação que Dib (1992) dá ao tripé presente na educação formal, 

para ele não é exagero afirmar que o profes sor finge ensinar, o aluno finge 

aprender e a instituição finge cumprir seu papel.  

Enfim, a educação, tida por formal, apresenta característ ica de ser 

estruturada na perspectiva de uma organização curricular rígida e na maioria 

das vezes dentro de um espaço físico especifico (insti tuições regulamentadas 

por lei).  Tendo o professor como principal agente de mediação entre o 

aprendiz e o conhecimento para que ocorra a aprendizagem de conteúdo, este 

sistematizado por lei . Para isto necessita -se de tempo e pessoal especializado 

a partir de metodologias previamente normatizadas e ao fim do processo emite 

“certificação da aprendizagem” de modo que permita ao individuo seguir 

graus mais avançados.  

Quanto a educação em espaços informais encontramos consenso maior  

dentro da literatura . Porém, Gohn (2006) alerta para uma tendência em 

confundi-la, entendê-la como sinônimo da educação em espaços não formais. 

Vieira, Bianconi e Dias (2005) definem como ensino informal aquele que 

qualquer pessoa adquire através de experiên cias específicas nos diversos 

ambientes. De forma que em qualquer relação humana dá -se o aprendizado, 

tido por informal.  

Esta modalidade de ensino pode ser também entendida como aquela em 

que qualquer pessoa acumula conhecimentos por meio das experiências 

diárias em casa, trabalho e no lazer. Desenvolvidas a partir de seus gostos,  

preferências e com características de se estenderem por toda vida (MARTINS, 

2009). Sarranoma (1998) atribui como ilimitada a sua duração, todos os 

indivíduos tem acesso, sendo ass im universal, porém não insti tucionalizada e 

estruturada, ocorre por processos espontâneos nas relações humanas.  

Com Gohn (2010) visualizamos maiores detalhes, e ao concordar com o 

exposto acima acrescenta que a educação informal é aquela na qual os sujeit os  

aprendem nos processos de socialização (amigos, escola, religião, clube e 

outros). Implicitamente os agentes educativos são os pais, amigos, colegas de 

escola e principalmente os meios de comunicação em massa. Segundo Gohn 

(2006) os espaços educativos são determinados com referencias a 

nacionalidade, idade, sexo e outros fatores que demarcam uma identidade de 
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grupo. Com isto contribui para socializar os indivíduos, segundo as crenças e 

valores do grupo ou grupos ao qual pertence.  

Normalmente a educação por meio de espaços informais é um processo 

permanente, porém não organizado e os resultados não são previstos. Os 

indivíduos desde o inicio da vida estão sujeitos aos processos de 

aprendizagem, caracterizada pela espontaneidade de seu acontecimento, não 

tem dia e hora para acontecer e ocorre concomitante com as outras 

modalidades de educação. Aqui a participação dos indivíduos não é apenas 

obrigatória, é compulsória, e o fato de nascer já é condição de estar imerso 

nesta modalidade. Cabe lembrar que não ofe rece certificação, diplomas e esta 

excluída dos currículos convencionais.  

Por último a educação em espaços não formais surge com traços e 

característ icas das duas modalidades discutidas anteriormente.  Acerca disto 

Dib (1992) admite que a educação não forma l carece de uma definição precisa 

e padronizada, o que tem se feito é compará -la com as outras duas 

modalidades (formal e informal) e a partir daí realiza -se supressão de 

atributos relativos, eliminação de alguma característica que a diferencie.  

Usualmente ela é definida pela negatividade, por aquilo “que não é” (GOHN, 

2010). Para esta autora, ao educação não formal  “[. ..]  é profundamente 

diferente do informal” (GOHN, 2010, p.  15) .  

Próximos deste pensamento, Vieira, Bianconi e Dias (2005) admit em 

que a educação não formal pode ser compreendida como a que proporciona 

aprendizagem de conteúdos sistematizados formalmente, porém em espaços 

como museus,  centros de ciências ou que qualquer outro ambiente,  desde que 

as atividades sejam direcionadas e com objetivos previamente estabelecidos.  

De acordo com Dib (1992) entendemos que na definição destas autoras houve 

a supressão ou mudança do espaço físico destinado ao ensino.  

Uma de suas principais características baseia -se nas metodologias 

flexíveis, processos educat ivos centrados nos alunos, comumente direcionado 

a um ensino individualizado, como exemplo, o ensino a distância, por 

correspondência e/ou cursos voltados a atender determinados setores da 

sociedade (MARTINS, 2009). Importante ressaltar que o ensino em espaços 

formais ou informais também pode deter  estas mesmas características do não 
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formal e o contrário também pode ocorrer . Tudo depende do planejamento e a 

forma que é conduzida a atividade pedagógica.   

O fato do aluno ganhar prioridade no processo expõe o principal 

componente que a diferencia das demais modalidades,  no dizer de Dib (1992) 

enquanto no formal o centro da gravidade situa -se na relação 

professor/escola,  na educação não formal o centro da gravidade está relação 

estudante/sociedade.  

Merece destaque que a educação em espaços não formais é 

conscientemente organizada, porém não se estende por toda vida. Sua duração 

é bastante variável e pode ser restrita ao uma visita no museu, viagem, curso 

de qualificação. Mesmo sendo parcialmente institucionalizad a não possui  

todos os elementos sistematizados do ensino formal.  

Outro fator que lhe dá característ icas próprias é sobre o agente 

responsável pela construção saber.  Nesta perspectiva Gohn (2006) afirma que 

o agente é aquele com o qual interagimos ou nos integramos, de forma mais 

especifica esta mesma autora (2010) chama de educador social. Isto por que 

depende da ação intencional do mesmo . Gohn (2010, p.18) conclui que “há na 

educação não formal uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de 

aprender e de transmitir ou trocar saberes.”  

Esta conceituação para o agente que atua na educação em espaços não 

formais demonstra a preocupação de um ensino voltado com conteúdos, 

metodologias e objetivos de acordo com as necessidades dos estudantes.  

Muitos são os objetivos esperados no campo não formal, os principais são: a 

formação do sujeito não só para o mercado, mas para a vida; construir uma 

visão de mundo; a aquisição de conhecimentos utilizando -se de suas vivências 

diárias. Em face dos elementos levantados para evidenciar os contrastes entre 

estas “três modalidades” apresentamos o quadro1: 
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Quadro 1-  Contrastes  ent re  a  educação formal,  informal e  não formal  

CATEGORIAS FORMAL INFORMAL NÃO FORMAL 

AGENTE Professores  Famíl ia/amigos  Educador  soc ia l  

ESPAÇO FÍSICO Escolas 

regulamentadas por  

lei  

Demarcado por  

referencia  de 

nacionalidade,  idade,  

etnia  

Fora das  escolas,  

loca is  intera t ivos 

intencionais  

CONTEXTOS Ambientes 

normat izados,  

regras e  legis lação  

Ambientes 

espontâneos  

Construídos 

cole t ivamente com 

intencionalidade na 

ação  

OBJETIVOS Aprendizagem 

conteúdos 

si s tematizados por  

lei  

Social iza  ind ivíduos 

segundo crenças  e  

va lores  

Tornar  c idadãos do  

mundo para o  mundo  

ATRIBUTOS Organizado,  requer  

tempo e  pessoal  

especial izado  

Permanente e  não 

organizado  

Organizado,  

construir  identidade 

cole t iva  

RESULTADOS “Aprendizagem” 

com cer t i f icação  

Simplesmente 

acontecem 

Formar  para vida  

Fonte:  Autor  

 

A apresentação deste quadro não tem a pretensão de esvaziar novas 

discussões. Conforme pontuamos a busca de definições  não é prioridade, 

porém uma categorização é necessária. Ao estabelecer categorias e relacionar 

com suas característ icas,  estas últimas não fazem parte exclusivamente de 

uma dada categoria. Logo qualquer agente,  espaços físicos, objetivos,  

atributos e resultados podem ser alcançado ou atingido em qualquer 

modalidade.  

 

2.4  Educação em espaços não formais: histórico e variações  

 

Pelo visto a educação em espaços não formais tem sido caracterizada 

por ocorrerem em ambientes que não sejam a própria escola, mas em 

contextos que sejam construídos coletivamente na busca de uma identidade 

coletiva. Por isso,  formar cidadãos do mundo para o mundo, conforme Gohn 

(2006, 2010) acaba sendo um de seus objetivos. Formar para a vida é um dos 

resultados almejados pela educação em espaços não formais, nisto surge o 
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Educador Social , com função bem ampla de interagir conteúdos científicos 

aos problemas da vida cotidiana.  

Cabe destacar que no ambiente escolar é possível construir contextos 

coletivos de identidade própria que int erajam conteúdos científicos aos 

problemas da vida cotidiana, tudo depende do modo que é conduzido o ensino 

e dos objetivos estabelecidos.  

Usamos a pesquisa de Fonteles (2009) para apresentar a educação não 

formal como práxis social e política, pois este a utor faz recortes desta prática 

educativa desde as comunidades primitivas ate a sociedade contemporânea, 

com ênfase ao período de 1980 a 2002 a partir dos movimentos sociais 

convergindo para as pesquisas de Gohn.  

Nas comunidades primitivas,  conforme explic ita Fonteles (2009) não 

existiam escolas formais, logo as práticas educativas se desenvolviam nas 

comunidades através das experiências dos mais velhos ,  através da aquisição e 

assimilação dos instrumentos do trabalho. Nesta época  a educação estava 

associada unicamente aos processos formativos da própria comunidade, 

próximo daquilo que conceituamos como educação informal e não formal. E 

cabe ressaltar que estas garantiam a sobrevivência e aquisição dos produtos 

culturalmente elaborados pela comunidade.  

Costa e Arduim (2011) concebem na base da cultura grega o berço da 

cultura,  civilização e educação ocidental . Nesta civilização a educação 

reservada aos homens livres consistia na integração entre cultura e sociedade, 

além disto, destacamos em Costa e Arduim (20 11) que:  

 

A educação reservado aos homens l ivres,  cujo caráter ,  de classe  

exigia que esse ensino est imulasse a  competição,  as vir tudes 

guer reiras ,  para assegurar  a  super ior idade mi l i tar  sobre as classes  

submetidas e  as regiões  conquis tadas .  O homem bem ed ucado t inha  

que  ser  capaz de mandar  e  de fazer -se  obedecer .  (p .  2)  

 

Mesmo com uma educação que privilegiava classes, a aproximação 

educação e cultura permitiram valorizar a arte,  literatura,  ciência e filosofia.  

Porém apenas os gregos chamados de l ivres tomavam parte do ensino.  Para 

estes era adotada uma forma de educação não formal, que ensinava cultura,  

arte e ciência para vida de forma concomitante às virtudes guerreiras de um 
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bom soldado, capaz de impor sua superioridade militar e intelectual sobre os 

povos conquistados.  

Ainda na Idade Média o ensino era oferecido às classes privilegiadas 

desta época, organizado em geral pelas classes religiosas.  Aqui conforme 

Fonteles (2009) surgiu a educação formal oferecida num espaço especifico.  

Este modelo de educação persiste e predomina até hoje com inovações,  

modernizações e principalmente reivindicações de movimentos sociais na 

busca de uma educação emancipatória que atinja a todos.  A partir daí a 

educação escolar não formal aparece com possibilidade para estas 

organizações da sociedade civil.  

Notando sua presença desde civilizações antigas, e tendo esta 

modalidade de educação tamanha potencialidade, cabe analisarmos a partir  de 

que momento do século XX emergiu a necessidade de sua util ização e quais as 

razões que levaram a acreditarem ser insuficiente a educação formal. Para isto 

é importante reconhecer como o termo não formal admite e tem sido 

interpretado por outras expressões. Convém entender que a expressão 

educação não formal é proveniente pelas crí ticas ao s istema formal de ensino 

(TRILLA, 1996).  

Encontramos em Trilla (1996) e Fávero (2007) estudos que apontam o 

uso da terminologia formal/não formal/informal a partir de 1960 . De origem 

anglo-saxônica,  estes termos buscavam atender as demandas educativas 

decorrentes do fim da segunda guerra mundial. Concordamos com Tril la  

(1996) em que o contexto histórico da época, de crise econômica e social 

refletiram na esfera educacional. Este autor destaca este momento como de 

crise da educação mundial,  crise de um modelo  eminentemente escolar.  

Porém devemos considerar que sempre existiram atividades extra -

escolares que podemos interpretar como não formal. Gohn (2010) afirma que 

Montesquieu já no século XVIII dividiu a educação em três áreas; educação 

dos pais (informal),  recebida das escolas (formal) e do mundo (não formal).  

Esta tentativa da inclusão do não formal nos países de primeiro mundo, 

não ganhou aceitação, conforme nos conta Fávero (2007) por fazer alusão a 

iniciativa de promoção social e possível insuficiência para qualificar os 

alunos a atenderem as demandas da crescente industrialização. Fávero (2007) 

também pontua a chamada “crise da educação” como principal alerta para 
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conceberem uma educação que considerasse a formação geral  do individuo e 

que neste momento  atendia por educação permanente.  

Em 1967 na Virgínia, Estados Unidos numa Conferência Internacional
10

 

para refletir sobre esta crise sobre a educação mundial deliberaram que era 

necessário desenvolver meios educativos diferentes dos escolares (TRILLA, 

1996).  E partir daí a educação torna -se popular no contexto educacional.  

A partir dos anos de 1970 com as iniciativas da Organização das Nações 

Unidas-ONU e UNESCO em diminuir os índices de pobreza pelo mundo, a 

educação extra-escolar permanente ganhou importância. Tril la (1996) alerta 

que ao buscar atender razões humanitárias pela via extra -escolar reduziu em 

parte a formação profissional, mas proporcionou atividades interessantes .  

Gohn (2010) afirma que no Brasil o termo de educação popular foi o mais 

difundido.  

Com o objetivo humanitário para o desenvolvimento nos países de 

terceiro mundo, Muniz (2007) aponta que o aspecto econômico está 

relacionado às experiências de educação não formal,  ou seja,  pelo fato da 

educação não-formal normalmente ser considerada  mais barata que a formal 

ela é vista como aquela educação mais possível para os países em 

desenvolvimento.  

Claramente percebemos isto,  em nosso país destaca ndo iniciativas 

representadas a partir da década de 1940 com a criação do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial  (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial  (SENAC) que convergiam para a aprendizagem fora dos muros 

escolares. Mas convém destacar que estas propostas surgiram para atender 

demandas provenientes das indústrias (MARTINS, 2009).  Ficou caracterizada 

por Educação profissional ao buscar preparar trabalhadores para indústrias e 

comércio.  

Martins (2009) destaca a instalação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) como uma tentativa institucionalizada de fazer uma 

educação di ferente da formal, mas na prática sempre buscou uma 

alfabetização restrita ao saber ler e escrever , mesmo os documentos oficiais 

                                                           
10 Interna tional  Conference on World Cr isi s  in Educat ion,  que ocorreu em Wil l iamsburg,  

Virginia ,  nos Estados Unidos.   
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afirmando o contrário. Fávero (2007) usa o termo alfabetização de adultos 

para conceituar o ensino no MOBRAL.  

Com os cursos supletivos, a part ir da década de 1970 ficou evidente a 

constituição de grupos de pessoas,  neste caso querendo concluir o ensino 

fundamental ou médio. Acerca do estabelecimento de coletividades com 

interesse em comum, desde os anos de 1980, Gohn (2010) explic ita que os  

movimentos sociais e outras práticas associativas coletivas de caráter 

educativo para seus participantes e também deixa claro que não conseguia 

definir uma categoria para que tipo de educação tratasse.  

Ocorre que no Brasil  até a década de 1980 a  educação não formal esteve 

associada aos processos de alfabetização de adultos, porém a partir da década 

seguinte com o contexto econômico neoliberal este termo ganhou conotação 

diferenciada para além de processos de alfabetização e dos conteúdos 

programáticos.  

Maria da Glória Gohn (2010) admite que mesmo Mário Sergio Cortella 

na década de 1990, ao tratar do assunto num programa da Rede Vida ,  e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 em seu Artigo 1º estabelece m a 

importância de ensino na vida familiar, trabalho e movimentos sociais .  Apesar 

de seus esforços em pesquisas na área,  o uso da expressão não formal se 

espalhou apenas nos anos 2000 associada às ações promocionais de cidadania 

e inclusão social.  

Fávero (2007) permite visualizar que as pesqu isas da área têm tido 

dificuldades em conceituar adequadamente a educação não formal ,  ao menos 

categorizar convenientemente. Na literatura encontramos diversas tipologias 

dentre elas, a educação permanente, extra -escolar, de adultos, profissional,  

não escolar,  al ternativa,  popular, comunitária, sociocomunitária, social,  

continuada e integral .  

Todos os estudiosos se aproximam para uma educação não formal que  

permite identificar traços comuns de serem realizadas com espaços e tempo 

escolares diferenciados. Por meio destas abordagens Gohn (2010) busca seu 

conceito para educação não formal, caminhando no sentido de caracterizar os 

movimentos sociais e ações coletivas no processo educativo. Não podemos 

construir outra educação d issociada dos sistemas formais de ensino, e com 

isto chega-se a uma das principais potencialidades do não formal,  qual seja, a 
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atuação complementar com o formal, de forma suprir lacunas na formação dos 

indivíduos. Estas duas concepções de educação se destacam pela 

complementaridade, próximo também do que a literatura define como 

educação alternativa ,  como sinônimo de educação formal.  

Conforme já mencionado a educação não formal já esteve associado à 

educação de adultos, a primeira iniciativa pelo MOBRAL, recentemente a 

educação de jovens e adultos - EJA. Nestas propostas o principal objetivo 

baseia-se na alfabetização. Por outro lado à educação popular comumente 

associada a não formal traz a intencionalidade e um projeto de formação de 

indivíduos imersos numa realidade socioeconômica desfavo rável. E a 

educação não formal também tem esse caráter universal  de abarcar todos os 

seres humanos independentemente de classe social, idade e etnia.  

Nesta busca em dar respostas aos problemas e necessidades sociais, e  

atender populações com vulnerabilidad e social , além das escolas orientadas 

para desenvolvimento de competências dos indivíduos , surgem os termos 

educação comunitária e sociocomunitária .  Estas ações subjacentes e 

sinônimas para educação não formal, em sua grande maioria buscam alcançar 

os excluídos do mercado de trabalho (GONH, 2010) .  

Usamos de Gohn (2010) para posicionarmos sobre a formação para a 

cidadania e emancipação social dos indivíduos como eixos da educação não 

formal. E esta intencionalidade de formar para cidadania marca seu campo de  

atuação e a diferencia da educação formal.  

Não descartamos a importância da aprendizagem de conteúdos, 

priorizada no sistema formal de ensino. Defendemos por meio da educação 

não formal que estes conteúdos sirvam para que os indivíduos realizem uma 

leitura crí tica do mundo. “Leitura do mundo do ponto de vista de 

compreensão do que se passa ao seu redor, gerada pelo acesso a recursos 

culturais como museus, bibliotecas, shows, palestras etc”. (GOHN 2010, p.  

35-36).  

Cumpre ressaltar que estes recursos cultur ais devem ser articulados com 

a aprendizagem gerada no sistema formal de ensino, de forma que eles se 

complementem. Esta articulação deve ser entendida prioritariamente nas 

instituições escolares de formação, a partir do entendimento que as escolas e 

universidades não conseguem por si  só oferecer formação integral dos 
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indivíduos. Nesta pesquisa focalizamos como a educação em espaços não 

formais contribui para formação do professor de matemática.  

 

2.5 Os espaços não formais na formação do professor de matemá tica 

 

O tema formação  de professores ocupa atualmente lugar de destaque nas 

discussões da literatura sobre a aprendizagem dos indivíduos. Dentre as 

reflexões está compreender onde, quando e de que modo o professor adquire 

seus saberes docentes. Este processo deve ocorrer em múltiplos ambientes e 

momentos da vida de cada um e umas das maneiras de fazê -lo passa por 

propiciar aos futuros professores na sua formação o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas não formais .   

Candau (2010) reconhece a importância de pensar em novos 

ecossistemas educacionais, novos espaços e novas práticas pedagógicas. 

Gruzman e Siqueira (2007) , na perspectiva do chamado letramento cultural e 

cientifico, admitem que estudiosos têm destacado os espaços não formais no 

sentido do reconhecimento de sua importância.  

Historicamente os cursos de licenciatura em matemática foram 

caracterizados pelo ensino tradicional discutido por Freire (1996), com 

prioridade na transmissão de conteúdos, com uma desarticulação total entre 

teoria e prática e a concepção dos alunos como agente passivo de sua 

aprendizagem. E o ensino de matemática determinado pelas tendências nas 

práticas pedagógicas, atualmente com ênfase na postura socioetnocultural 

(FIORENTINI, 1994, 1995).  

Dentro das Universidades esta tend ência (mesmo que não somente ela) 

tem propiciado diversos projetos e parcerias com escolas e a sociedade em 

geral por meio das ações extensionistas e daí atividades extra -classe, visita a 

outros espaços, dentre eles, museus, centros de ciência, parque ecol ógicos e 

as próprias universidades (BIANCONI e CARUSO, 2005). Esta aprox imação 

Universidade e Escola é reflexo da complementaridade, do  diálogo entre o 

formal e o não formal e deste dois para o informal.  

Certamente cabe à Universidade a iniciativa de buscar esta aproximação 

com a escola e sociedade, enquanto “produtora” de conhecimentos. Nesta 

tarefa de desenvolver atividades pedagógicas que envolvam os espaços não 
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formais com o formal destacam-se duas certezas: de um lado obteremos locais 

de aprendizagem de conhecimentos e por outro lado como conscientização 

para preservação da cultura e patrimônio.  

Bianconi e Caruso (2005) lembram que surgiram, também, propostas de 

levar aos alunos metodologias lúdicas,  diferentes do que é habitual no ensino 

e estas novas propostas de aulas formais acompanhadas de metodologias não 

tanto formais,  como jogos, experimentos,  visitas, vídeos e outros, têm surgido 

e vêm sendo experimentadas com alunos em formação universitária e, além 

disto, trazendo-nos boas repercussões.  

O boletim da SBEM, n. 21 de Fevereiro de 2013 aponta a importância 

de sairmos do habitual : “devemos desenvolver uma matemática que ultrapasse 

o simples uso mecânico de fórmulas, algoritmos e procedimentos 

memorizados, sem consistência,  sem origem e sem finalida de, pelo menos 

para os estudantes em formação escolar”  (p. 4)  

Nesta linha de pensamento, o  papel social do professor espelha o 

educador social apresentado por Gohn (2006, 2010) na educação não formal,  e 

este deve continuamente desafiar seus alunos para ins erção em diversas 

realidades e a descoberta dos contextos onde a matemática pode ser 

construída.  

Esta construção da matemática associando o ensino formal ao não 

formal depende de uma mudança nas interações professor,  aluno e saber 

(ARAÚJO, 2007). A autora a partir dos estudos de Brousseau denomina estas 

interações de situação didática, de modo que o contrato didático a regula, bem 

como as ações dos professores e alunos.  Num contexto de ensino formal a 

situação didática se faz presente e o contrato didático proposto pelo professor 

aos alunos, fundamentado por regulamentos , leis e parâmetros, define o modo 

que a ação pedagógica deve ser conduzida.  

Normalmente a educação em espaços não formais atua em museus e 

centros de ciências, locais que guardam a memória e patrimônio cultural da 

sociedade, e que podem também ser lugar de aprendizagem de conhecimento 

científico.  Para estas duas vertentes  a atuação do educador social  abrange a 

preservação destes ambientes.  De Gohn (2010, p. 52) reforça que “o educador 

social ajuda a construir com seu trabalho espaços de cidadania no território 

onde atua”.  
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Atuando nos espaços não formais, o professor ganha outra conotação, 

(educador social) e sua função é ampliada , e o contrato didático que alicerça 

as ações pedagógicas deve sofrer algumas rupturas. Isto porque as interações 

da situação didática apresentadas por Brousseau (1996) se alteram, o 

professor deixa de ser simplesmente professor, e o aluno é provocado a 

construir seu próprio conhecimento.  

Brousseau (1996) apresenta uma discussão em que esta ruptura leva a 

uma situação a-didática, onde a aquisição do conhecimento por parte dos 

alunos fora dos contextos do ensino ocorre sem a presença antecipada de 

qualquer intenção educativa. Neste caso deve existir um entendimento da 

educação em espaços não formais como uma situação a -didática.  

Com esta configuração a -didática, a educação não formal promove a 

ruptura de um elemento importante que caracteriza a educação formal :  o 

contrato didático.  Deixa então de existir uma modelagem prévia dos 

conteúdos contidos em livros  e passamos a usar o ambiente natural para enfim 

problematizar o conhecimento.  

Porém durante a formação do professor de matemática ou em qualquer 

ação pedagógica, com conhecimento que pode ser discutido em contextos não  

escolares (situações a-didáticas) há a necessidade que seja realizada a 

transformação de um objeto de saber,  ora exposto  nos museus e praças , em 

objeto de ensino, o qual Araújo (2007) assume com base nos estudos de 

Chevallard como transposição didática.  

Araújo (2007) afirma que essa transposição pode ser realizada por 

professores, universidades ou órgãos oficiais de educação. Logo todo 

conhecimento cientifico (saber sábio) deve ser descontextualizado, 

despersonalizado e descontemporaneizado para que se tor ne ensinado, 

independente se faz parte do contexto escolar ou não, ou seja, da mesma 

forma que na educação em espaços formais, a não formal também deve 

realizar  uma transposição didática.  

Priorizado os museus enquanto espaços investigativos e formativos pa ra 

o licenciando, Araújo (2007, p. 4) nos diz que:  

 

Quando o museu passa  a  ser  vis to  como um local  de d ivulgação e 

educação,  urge  o  estudo sobre  a  necessidade da t ransposição  

didát ica do conhecimento c ient í fico segundo o concei to  de  
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Cheval lard,  [ . . . ]  d iz  r espeito  às transformações que o saber  

cientí f ico sofre  ao passar  para o  contexto do ensino .  

 

Logo a transposição didática é necessária ao passo que permite um novo 

olhar sobre os conhecimentos científicos e aos problemas da vida cotidiana de 

modo a torná-los acessíveis. E para esta tarefa devemos conceber uma 

art iculação entre as ações educativas em espaços não formais como situação 

a-didática em que a quebra do contrato didático ocorra.  

A partir daí podemos atuar sobre os problemas da vida cotidiana, onde a 

educação em espaços não formais, além de formar para a vida,  implicitamente 

desnuda a visão de um conhecimento matemático inacessível,  

descontextualizado, a-histórico e acrí tico. Logo, atuar nos espaços não 

formais permite que as visões descontextualizad as de ciência sejam superadas  

(CACHAPUZ e GIL PÉREZ, 2005).  

No que se refere às competências e hab ilidades para o educador 

matemático o Parecer do CNE n. 1301 de 2001 é claro no item f , Ao afirmar 

que a capacidade de construir projetos coletivos dentro da escola básica 

compõe uma das virtudes do licenciado em matemática. Há certa 

inflexibilidade em todo documento quanto ao local/ambiente/espaço que deva 

ocorrer o ensino e aprendizagem matemática. Mesmo apregoando autonomia,  

criatividade, exercício de cidadania, visão critica da matemática, este 

documento acredita que isso possa ocorrer apenas nas escolas, por meio do 

ensino formal.  

Não acreditamos que deve ser deste modo . De acordo com os estudos de 

Bevilacqua, Kurtenbach e Silva (2011) uma parceria entre o ensino formal e 

não formal seria o melhor caminho, visto que os museus e espaços interativos 

de ciência vêm se constituindo numa tendência mundial atuando de forma 

efetiva e colaborativa com ensino formal (GRUZMAN e SIQUEIRA, 2007).  

Logo a parceria entre a  Universidade (instituição formal) e os espaços 

não formais vem a acrescentar ao primeiro aquilo que a literatura afirma não 

alcançar, um ensino que conduza à aprendizagem de conceitos científicos e 

exercício da cidadania.  

Gohn (2010) ao reportar -se a Mariano Enguita salienta os saberes e 

conhecimentos existentes fora das escolas e a necessidade de cooperação 

entre os centros de ensino e seu entorno, sua comunidade, chegando à relação 
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escola-rede. Neste ponto de vista as universidades seriam responsáveis pe la 

formação do estudante não de forma isolada e independente, mas 

contextualizada com a comunidade na qual está inserida, oferecendo aos 

jovens oportunidades de aprendizagem em instituições, centros ou associações 

promotoras de ensino não formal. (BEVILACQUA, KURTENBACH e SILVA, 

2011) 

Gouvêa et  al  (2001),  de forma mais específica, na relação museu -escola 

destaca um aspecto de extrema relevância: os cursos de formação  de 

professores devem entender a relação museu -escola como suplementar,  

enfatizando a utilização do museu como um instrumento para atender às 

demandas da escola, no sentido de fornecer à escola os elementos nela 

ausentes.  

Destacam-se alguns estudiosos como Dib (1992); Gohn (2006, 2010);  

Vieira, Bianconi  e Dias (2005),  Martins (2009), Bevilacqua,  Kurtnbach e 

Silva (2011) defendendo que o objetivo principal da educação não formal é 

complementar, dar continuidade ao estudo dos espaços formais de ensino. Não 

temos o objetivo de abolir a educação formal, nem de desmerecê -la, até 

porque a educação formal está consolidada no contexto do ensino superior e 

dispositivo legais.  Propomos então que o estudo dos espaços não formais 

complemente a proposta formal, convirjam os interesses da universidade e  

escolas para melhorar a qualidade do ensino e também da ap rendizagem, 

suprindo objetivos não alcançados na educação formal, numa tentativa de 

aumentar os níveis de aprendizagem.  

Como bem afirma Martins (2009) a educação não formal não pode 

substi tuir à formal,  mas somar-se a ela na tentativa de suprir setores de  

ensino e aprendizagem que não são plenamente contemplados pela educação 

formal. Lembramos assim os ecossistemas educativos de Candau (2010).  

Pensar num curso de licenciatura em matemática que contemple 

experiências pedagógicas em espaços não formais faz -se necessário ainda 

mais que as contribuições de museus e centros de ciências direcionadas para a 

formação de professores são recomendadas quando têm a perspectiva de maior 

abrangência e multiplicação de seus resultados. (BEVILACQUA, 

KURTENBACH e SILVA, 2011) 
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A SBEM no seu Boletim n. 1 em fevereiro de 2013 vai mais longe , 

tomando como pressuposto que a Licenciatura em Matemática forma um 

profissional que irá atuar na educação básica, então todas as disciplinas do 

curso devem contribuir nesta perspectiva de f azer uma prática escolar 

concreta, que envolva diversos saberes provenientes de múltiplos espaços.  

Várias são as formas de incluir a discussão dos espaços não formais no 

currículo da formação do professor de matemática. De acordo com o Parecer  

do CNE n. 1301 poderemos pensá-los a partir  dos conteúdos descritos na parte 

comum:  

“b)  conteúdos de áreas a f ins à  Matemática,  que são fontes  

originadoras de prob lemas e campos de ap licação de suas teor ias ;  

c)  conteúdos da Ciência da  Educação,  da His tór ia  e  Fi losofi a  das 

Ciências e  da Matemát ica” (2 001,  p .  6) .  

 

Estes dois itens contemplam diversas co mponentes curriculares em seu 

bojo,  isto depende de cada Instituição de Ensino Superior - IES e seu Projeto 

Pedagógico de Curso. Porém pensar nos campos de aplicação das teorias 

matemáticas, sem levar em conta os ambientes e espaços que ela se  

desenvolve, é no mínimo, comprometedor. Parece difícil de entender que uma  

sala de aula, l imitada nas quatro paredes, possa mostrar ao licenciando em 

matemática os conteúdos a partir  de problemas e seus diversos campos de 

atuação.  

De forma complementar os conteúdos da Educação, da história e  

filosofia das ciências e da própria matemática traz ao formador condições 

para compreender os educandos nos contextos intra e extra -escolar a partir de 

ações educativas que favoreça a aprendizagem e a profissionalização. De nada 

adianta se a base epistemológica deste formador estiver baseada na crença que 

a matemática seja imutável e para superdotados.   

Desde que o espaço não formal tenha relação e  façam parte da historia e 

dia-a-dia da comunidade a qual se dirige a atividade pedagógica,  o ambiente 

merece ser explorado a fim de ser um lócus  a mais na formação do docente e 

do indivíduo.  

Por isto Bianconi e Caruso (2005) acreditam que o ensino não fo rmal 

tem ainda um enorme potencial a ser explorado, principalmente para despertar 

o interesse do l icenciado em matemática e este no que diz respeito à sua 
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capacidade de motivar o aluno para o aprendizado , valorizando suas 

experiências anteriores de desenvo lver sua criatividade.  

Neste sentido cabe mencionar o momento que o tema educação não  

formal pode ser inserido nas l icenciaturas em matemática. Independente da 

matriz curricular que o curso adota,  esta discussão deve ser feita nas 

disciplinas sobre educação, filosofia das ciências e, sobretudo nas disciplinas 

de prática profissional. A citar temos as metodologias de ensino e 

principalmente o Estágio Supervisionado.  

As disciplinas referentes à prática profissional devem ser permeadas ou 

conduzidas atentando a esta perspectiva .  Não podemos inserir os licenciandos 

na realidade escolar sem a percepção concreta desta realidade e sem o 

entendimento dos múltiplos contextos a serem encontrados na sala de aula.  

Este necessitará de várias ferramentas/estratégias na c ondução do processo de 

ensino, e uma das posturas que permite esta visão é a proposta de ensino 

pautada em espaços não formais.  

No que diz respeito a disciplina de estágio supervisionado, esta 

proposta pode ser efetivada por meio de projetos de intervenção  pautados 

numa visita escolar a um museu, reserva ecológica, no laboratório de 

informática e matemática da própria escola, elaboração e manipulação de 

materiais concretos, jogos e diversos outros. Estes vários espaços educativos 

devem ser entendidos como extensores do espaço da escola (DIB, 1992). Isto,  

ao ver de Gruzman e Siqueira (2007) constitui um grande exercício de 

deslocamento do lugar sala de aula para outros espaços possíveis de trabalho.  

Ações como estas descritas seguramente não deixarão que os f uturos 

professores tenham uma visão limitada da matemática e do seu processo de 

ensino.  

Em momento algum retiramos a importância das práticas educativas 

formais, aliás, por acreditar que o correto seja a parceria entre a educação em 

espaços formais e não formais e que este último venha complementar, ampliar 

e experimentar a possibilidade de agir sobre outros contextos além dos 

espaços escolares.  (BEVILACQUA, KURTENBACH e SILVA, 2011),  

(GRUZMAN e SIQUEIRA, 2007) . Por outro lado, retiramos de Vieira,  

Bianconi e Dias (2005) e Meireles e Duran (2011) a importância da figura do 

professor formador neste processo de estreitamento de relações formais e não 
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formais, pois na formação do individuo e futuro professor as concepções do 

formador exercem papel fundamental, conforme afirmam D’ Ambrósio (2003) 

e Curi  (2000).  

Pensamos neste formador como o próprio educador social , que conduza 

todo processo de ensino e aprendizagem a partir de discussões sobre cultura,  

preservação, conhecimentos científicos, metodologias,  estrat égias e 

prioritariamente sua relação com os conteúdos de ensino nas escolas. Em 

Gohn (2010) temos a noção da ação prática do educador que se propõe a 

inserir-se numa educação não formal,  a mesma recomenda:  

 

[ . . . ]  a  necess idade  de  o  educador  social  deter  c onteúdos prévios –  

sobre o  local  onde atua - ,  mas também sobre saberes his tor icamente  

acumulados pela humanidade.  Ele tem o dever  e  a  obr igação de 

si s tematizar  e  repassar  es tes conhecimentos não como um depósi to  

bancár io ,  despejando informações,  mas ar t icu lando,  tematicamente,  

as duas  coisas :  saberes  anter iores e  saberes loca is.  (p .52)  

 

Articular tematicamente os saberes historicamente acumulados pela 

humanidade com os saberes locais e estes com a matemática pressupõe um 

educador que construa continuamente espaços de cidadania em sua atuação.  

Como fazer isso num curso de licenciatura em matemática? A 

metodologia para realizar estas reflexões propostas é uma das lacunas a se 

superar na educação não formal. Alguns pesquisadores  afirmam que dada esta 

flexibilidade a educação não formal não tem métodos ou metodologias.  

Trilla (1996) posiciona no sentido que a educação não formal não é um 

método ou uma metodologia, e Gohn (2010) enfática diz que os métodos  

dependem do curso das atividades desenvolvidas. Conforme  os temas vão 

sendo discutidos e os espaços diversificado s, as metodologias mudam, ou 

seja, ensinar numa reserva ecológica requer métodos diferentes do que num 

museu, devido ao espaço diferente e também aos temas serem diferenciados.  

Isto também justifica a adoção de uma postura metodológica pluralista  

(LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003).  
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3 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS  

 

 

Se eu soubesse o que estava fazendo, não 

seria chamada pesquisa. (Albert Einstein) 

 

 

3.1 Opções Metodológicas: Estudo de Caso Colaborativo  

 

Para dar conta da tarefa de entender o potencial pedagógico dos espaços 

não formais da Cidade de Goiás na formação do professor de matemática da 

Unidade Universitária de Goiás/UEG, a postura metodológica baseia -se num 

enfoque quali tativo a partir de um es tudo de caso colaborativo.  

Severino (2007) traz a abordagem qualitativa como uma das 

modalidades da pesquisa cientifica , e este trabalho pautará por um olhar 

qualitativo na analise dos sujeitos pesquisados. Justifica -se esta opção 

naquilo que Alves (1991) apud Ludke e André (1986) entende como uma 

pesquisa naturalística (porém não equivalente),  que ocorre no ambiente 

natural,  tendo o investigador contato direto com o ambiente de pesquisa.  

Dessa forma levam-se em consideração fatores históricos,  sociais e 

atitudinais, entendendo que os sujeitos envolvidos têm suas ações e posturas 

docentes influenciadas por sua historia de vida, principalmente sua formação 

acadêmica.  

A abordagem quali tativa segundo Ludke e André (1986) apud Bogdan e 

Biklen (1982) apresenta o  conceito de qualitativo por meio de cinco 

característ icas:   

1)  Ambiente natural com sua fonte de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento;  

2)  As informações produzidas  são predominantemente descritivas; 

3)  A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;  

4)  O “significado” que as pessoas dão as coisas e a sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador;  

5)  A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo . 
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Este processo de investigação definido pelo qualitativo, não esta 

preocupado em buscar evidencias ou comprovar hipóteses anteriormente 

definidas, se ocupa da obtenção de dados descritivos a retratar a perspectiva 

dos participantes. (LUDKE e ANDRÉ, 1986).  

As mesmas autoras escrevem neste trabalho que:  

 

“Entre  as vár ias formas qu e podem assumir  uma pesquisa  

quali ta t iva ,  destacam-se  a  pesquisa do t ipo etnográf ico e  o  es tudo  

de caso .  Ambos vêm ganhando crescente aceitação na área de 

educação,  devido pr incipa lmente ao seu potencia l  para estudar  

questões re lac ionadas a  esco las”  

 

O estudo de caso vem sendo usado de forma recorrente nas pesquisas 

em educação, quando se trata da analise de uma professora, um grupo de 

professores e até mesmo uma instituição de ensino. E se torna interessante 

para este trabalho a partir do momento que o “ca so” estudado se constitui  

numa unidade dentro de um sistema amplo (LUDKE e ANDRÉ, 1986).  

Reforçado por Martins (2008) ao afirmar que o objeto -caso deve ser singular 

e ao mesmo tempo multidimensional  na medida em que revele analises em 

profundidade, não em extensão.  

Interessante destacar quatro característ icas discutidas por Martins 

(2008), para um estudo de caso:  

1)  Importante –  recorte/delimitação do objeto;  

2)  Eficaz –  protocolo/confiabilidade;  

3)  Suficiente –  a informações coletadas consiga explicar a realidade;  

4)  Relatado de maneira atraente –  Relatório com estilo claro e preciso;  

A partir destes parâmetros este instrumento de investigação tratará de 

dar a conhecer de que forma os espaços não formais de ensino interferem na 

formação do professor de matemática da Un idade Universitária de 

Goiás/UEG, bem como quais são suas potencialidades para melhorar a 

qualidade do curso  e da formação dos licenciandos .  

Estamos em busca de interpretações deste contexto (problemas, ações,  

percepções) a fim de evidenciar experiências q ue possam ser notadas pelos  

leitores e se possível associar a situação que encontra inserido . E assim 

refletir na teoria para explicar o caso  não é de forma alguma utilizar-se deste 

caso para “testar teoria” (MARTINS, 2008).   



77 

Importante entender que a conj untura desta pesquisa permite a 

clarificação das etapas da seguinte maneira, com suporte de Ludke e André 

(1986) e Martins (2008):  

 

Quadro 2 - Etapas para  estudo de caso  

CASO PLANEJAMENTO TRIANGULAÇÃO 

PERMISSÃO PROTOCOLO EVIDENCIAS/EXPLICAÇÃO DA 

TESE 

QUESTÕES 

NORTEADORAS 

COLETA VALIDADE/CONFIABILIDADE  

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

RESULTADOS CONCLUSÃO/RELATORIO  

PUBLICAÇÃO  

Fonte:  Autor  

 

Todo processo não se reduz ao quadro acima, porém ele representa 

etapas importantes na condução desta investigação. Estas et apas planificam as  

ações e procedimentos a serem adotados e agem como mecanismo de 

objetivação da pesquisa. E a melhor de forma de entender o caso é estar 

imerso nele, discutindo e vivenciando com o corpo docente formadores na 

licenciatura em matemática.  

Buscamos o fato de atuarem na licenciatura em matemática como 

elemento comum ao grupo, partindo da premissa que coletivamente os sujeitos 

autônomos têm a oportunidade de auto reflexão e desenvolvimento educativo . 

Caracteriza-se assim uma investigação em que  professor pesquisador e 

professores pesquisados co -participam na condução da mesma, ao tematizarem 

suas práticas à luz das teorias que sustentam o grupo. É com estas  

justificativas que colaborativamente a pesquisa foi  conduzida.  

Ademais cabe ressaltar que  os elementos práticos desta pesquisa, tais 

como: metodologia,  contextos, espaços não formais, instrumentos para coleta, 

bem como a produção e divulgação dos resultados ficaram a cargo do 

pesquisador. Porém em Pereira (2006) temos o posicionamento de que u m 

projeto efetivamente colaborativo deve ter em todas as suas fases o trabalho 

conjunto e ativo, envolvendo estudos, discussões, tomadas de decisões e 

efetivação das ações de todos os membros do grupo.  Por isto mesmo o 

pesquisador se ocupando da parte oper acional da pesquisa deverá ficar atento 

aos interesses dos parceiros, colocando -os em contato com o corpus teórico e 



78 

incentivando a tomar parte das decisões operacionais da pesquisa,  como 

coleta de dados, analise dos resultados desta coleta. Com isto a par tir da 

problematização aliada ao contexto de ação dos participantes buscarem as 

reflexões que convirjam para os desdobramentos das atividades de formação 

do grupo.  

Encontramos em Desgagné (2007), Horikawa (2008) e Pereira (2006) 

suporte teórico na tentativa de conceituar uma pesquisa colaborativa, sua 

potencialidade, sujeitos e campos de atuação. De Desgagné (2007) apontamos 

três eixos em busca de uma conceituação,que se de início supõe um processo 

de co-construção dos sujeitos envolvidos, por outro lado al ém de produzir 

conhecimentos enfoca a prática profissional e por fim contribui para a 

aproximação entre comunidade de pesquisadores e  comunidade escolar.  

Por outro lado Horikawa (2008) expõe uma compreensão que o 

pesquisador deve se aproximar dos participantes da pesquisa a fim de 

entender suas interpretações acerca a realidade vivenciada, e juntos organizar  

comportamentos e práticas frente a esta realidade de formação docente. Esta 

realidade vivenciada, original do próprio grupo, na visão de Pereira (2006 ) é 

o que caracteriza uma metodologia de pesquisa colaborativa. Além disto, 

define três bases fundamentais para esta qualificação, a saber:  

 

I) Definição de um problema comum a ser pesquisado  

Como todos os envolvidos são professores formadores no curso de 

Licenciatura em Matemática, ou licenciandos deste curso, entender de que 

forma a educação em espaços não formais pode contribuir na Formação do 

Professor de Matemática é um problema comum a todos e caracterizou um dos 

primeiros passos na constituição do NEMENF. 

 

II)  O problema deve ter a mesma importância para todos envolvidos  

Utilizando parte do argumento anterior, mas, sobretudo a necessidade 

de proporcionar uma formação acadêmica com qualidade que busque a 

formação integral do licenciando , com respeito aos valores culturais, sociais e 

históricos da própria cidade em que vivem e trabalham.  
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III)  Necessidade da presença de todos os envolvidos em cada uma das fases  

Este fator é determinado pelos anteriores, tendo um problema comum e 

de igual importância,  sem dúvida al guma a assiduidade e interesse de todos os 

envolvidos em cada uma das fases será determinantes.  E o pesquisador torna -

se responsável por viabilizar esta participação, com compromisso dos 

participantes e um nível de interação altamente consistente por um pe ríodo 

prolongado de tempo.  

Dessa forma o grupo do NEMENF atende todos os aspectos 

apresentados por Pereira (2006) visto que este tem discutido o problema 

desde Setembro de 2012, e a partir daí tem delineado sua própria constituição 

e prioridades de investigação. Porém a prática de um trabalho coletivo não 

pertence a cultura profissional do professor, de forma que a maioria destes 

profissionais tem receio de expor suas dúvidas, medos e dificuldades quanto a 

ação pedagógica. Mas se existem diferenças qualitat ivas no processo de 

ensino, ao refletirmos coletivamente acerca de nossas práticas, podemos 

compartilhar fracassos para não repeti -los e também sucessos  para socializá-

los.  

Na constituição deste coletivo Horikawa (2008) e Pereira (2006) 

apontam aspectos e fases de uma pesquisa colaborativa, que ilustramos num 

quadro:  

Quadro 3 - Carac ter í st icas de uma pesquisa co laborativa  

Aspectos / fases  Caracter í s t icas  

Definição da Temática  Estabe lec ida por  cr i tér ios  

Par t ic ipação Voluntár ia  Desejo de real izar  a lgo em conju nto  

Identi f icação  Concordância com objet ivos comuns  

Responsab il idade  Assumem juntos todas  as tarefas  

Liderança  Part i lhada com d iscussão dos encaminhamentos  

Unidade  Definida pelo níve l  de par t icipação  

Integração  Interesses e  responsabi l idades  compar t i l hadas  

Procedimentos  Não há  recei tuár io  ou padrão fixo  

Autonomia  Decisão conjunta precedida de discussões  

cole t ivas  

Fonte:  Autor  
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Uma das premissas desta pesquisa colaborativa no NEMENF está 

marcada pelo interesse comum, pelas condições pessoais de produ ção do 

conhecimento, pelo exercício democrático de poder e o sentimento de 

pertencer (PEREIRA, 2006). Refletir sobre a formação de matemática da 

Unidade Universitária em que todos os componentes do núcleo estão 

vinculados foi o primeiro passo em busca da d efinição do tema. Uma 

formação que considere as potencialidades dos diversos ambientes para 

aprendizagem foi estabelecido pelo grupo a partir de suas percepções 

enquanto formadores.  

A partir deste primeiro passo os demais convergem com a finalidade de 

alcançar uma meta comum, por meio da identificação com o tema, com 

responsabilidades assumidas e não repartidas.  Mesmo que exista um 

coordenador ou pesquisador as decisões e encaminhamentos devem ser 

compartilhados.  

O sentimento de pertencimento ao grupo tem s e caracterizado numa 

tendência de pensar coletivamente as pesquisas por parte dos professores que 

fazem parte da mesma. Assim tem-se mostrado uma opção metodológica e sua 

importância pode ser descritas como:  

 

[ . . . ]  “escolha  metodológica,  que pode prop iciar ,  no contexto  

esco lar ,  um espaço permanente de re flexão,  no sentido de se  

anal isarem as prát icas d iscurs ivas em sa la  de aula e  invest igar  suas  

relações com as teor ias de ensino -aprendizagem e os objet ivos  

traçados pe los agentes do trabalho pedagógico ,  enco ntrando a i  os  

desco mpassos entre  a  meta pre tend ida e  o  trabalho efet ivamente  

real izado” (HORIKAWA, 2008,  p .  25)  

 

Mesmo que o  contexto escolar é dado como local de investigação das 

práticas, não se limita a est e, buscando no uso do que é não formal para 

associar ao formal. Para isto a autora traz a perspectiva de que analisando as 

práticas mediante as teorias dos processos de ensino e aprendizagem 

encontraremos as mazelas entre a formação que achamos ser ideal e a que 

temos conseguido.  

Neste ponto de vista,  envolvidos coletivamente, os participantes têm a 

oportunidade de refletirem sobre o objeto de estudo em cena e para isto 

analisam suas práticas numa troca de saberes entre pesquisadores e 

pesquisados. Então para que seja uma pesquisa colaborativa deve exi stir a co-
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construção de um objeto de conhecimentos entre pesquisadores e docentes 

(DESGAGNÉ, 2007).  Ou seja,  a contribuição dos participantes na 

investigação do objeto de pesquisa é parte consti tutiva da mesma e, além 

disto, deve objetivar conhecimentos li gados a atividade profissional.   

No que diz respeito à atividade profissional, Horikawa (2008) contribui 

situando o professor num contexto mais amplo que abrange questões culturais,  

sociais e históricas. E isto será conseguido por meio da analise de sua aç ão 

profissional e ao problematizá-la neste contexto.  Entra em cena a investigação 

colaborativa como ferramenta para reflexão e problematização na formação do 

professor de matemática.  

Este tipo de pesquisa depende particularmente da interação entre os 

participantes e pesquisador/coordenador do grupo. Este por sua vez traduz os 

objetivos da pesquisa balizando, orientando ações e compreensões do grupo. 

Antes de qualquer justificativa quanto a importância desta interação, ambos, 

pesquisador e professores devem se reconhecer como agentes de 

transformação, porém com papeis diferentes.  

Em Horikawa (2008) entendemos que o pesquisador deve lançar as 

questões acerca da ação do professor, ajudando -o a realizar as conexões entre 

os objetivos pretendidos,  a ação realizada e teoria que podem esclarecê-los.  

Porém permitindo, nesta interação, que os professores pesquisados exponha 

suas convicções, confronte e organize suas ideias.   

Acerca disto Desgagné (2007) fala sobre a influência da posição 

epistemológica do pesquisador,  e no que pode se tornar para o grupo. Além de 

pesquisador, para que a pesquisa seja realmente colaborativa não pode impô-

la, deve deixar que cada participante construa sua própria ou perceba a qual o 

objeto de pesquisa determina.  

Ao discutir os campos de  investigação que a pesquisa colaborativa se 

ocupa, Desgagné (2007) é enfático ao determinar prioritariamen te o da prática 

docente, entendo que toda atividade docente pode se abrir para uma 

investigação. Docentes em ação, no planejamento das atividades e n o contexto 

da sala de aula podem e devem ser objetos de investigações colaborativas.  

Conforme o posicionamento de Desgagné (2007) , o 
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“[ . . . ]  in teresse de pesquisa,  na perspect iva co laborativa,  ser ia  tentar  

melhor  compreender  a  maneira pe la qual  os  docentes  ass imi lam,  

segundo os l imi tes e  os recursos de seu contexto de prát ica,  os  

aspectos do  ato  de ensino  e de aprendizagem,  sobre os quais se 

pretende exp lorar .  (p .12)”  

 

Estes aspectos reflexivos do ato de ensinar configuram uma etapa 

importante. Enquanto D’Ambrósio (2003) defende refle tir sobre a prática,  

Demo (2003) no educar pela pesquisa. Visualizamos, assim, que a prática do 

professor se renova pela reflexão, antes, durante e depois da ação e a 

colaboração esta alicerçada neste ponto : profissionais que conjuntamente 

atuam na formação de professores de matemática analisarem frag il idades e 

potencialidades no bojo desta formação. Importante também por ser um 

momento onde os docentes têm a chances de conhecer os múltiplos contextos 

que cerceiam suas práticas.  

Desgagné (2007, p. 12) esclarece outra conotação a partir de um projeto 

colaborativo de que “sem dúvida, podemos abordar o papel mais amplo do 

educador,  pois esse papel ultrapassa o espaço exclusivo da sala de aula, ao 

mesmo tempo em que continua ligado di retamente ao contexto socioeducativo 

dos alunos”.  Por isto admitimos que uma pesquisa colaborativa vá além de 

produzir novos conhecimentos, que ela atua nos problemas das práticas 

educativas, da sala de aula e para isto o contexto socioeducativo dos alunos  

merece ser considerado.  

Este mesmo autor alerta para a importância tanto do pesquisador como 

os professores de não desvincular-se das culturas profissionais, ou seja, das 

práticas pedagógicas e da pesquisa. Com isto então emerge outr o aspecto 

importante, qual seja,  os profissionais envolvidos no grupo colaborativo têm a 

chance de administrar sua própria formação a partir da construção de um 

objeto comum de conhecimento.  

Desgagné (2007) ao definir os objetivos da pesquisa colaborativa 

aponta duas perspectivas: pesquisa e formação . De forma anexa está a 

reflexão conjunta e a co-construção na interação entre pesquisador e docentes. 

Esta relação pesquisador e professor pode ser visualizada em Desgagné 

(2007) de duas formas: a) como um projeto de aperfeiçoament o para os 

docentes que desejarem questionar ou explorar um aspecto de sua prática 
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profissional; b) como um projeto de pesquisa, cujo objeto se constitui numa 

preocupação para o pesquisador.   

Estas duas vertentes nos mostram a essência da colaboração em 

considerar os posicionamentos de todos os agentes envolvidos na investigação 

e principalmente o ponto de vista dos docentes quanto as práticas 

profissionais. Assim, aproximamos os pesquisadores e sujeitos que agora 

fazem parte do projeto, suportando dois mund os que podem conviver sem 

necessariamente se unirem: o mundo da docência e o mundo da pesquisa 

(DESGAGNÉ, 2007). E neste momento temos a chance de “derrubar” uma 

construção histórica dos docentes de que os pesquisadores apenas observam e 

não intervém. (HORIKAWA, 2008)  

Uma proposta de pesquisa na perspectiva colaborativa pode sanar um 

dos principais problemas nas investigações educacionais, quanto ao retorno 

dos relatórios realizados, pois em colaboração os agentes envolvidos na 

pesquisa co-participam em todas as etapas do processo investigando a própria 

prática. De acordo com esta perspectiva, em Pereira (2006) também 

visualizamos a co-participação, e a co-construção que o autor explica como: 

 

“[ . . . ]  deno minação que envolve a  par t ic ipação de todos os membros  

do grupo de estudo numa prát ica invest igat iva ,  do inicio  ao  fina l ,  

em que  todos colaboram na rea l ização  conjunta do  processo de 

pesquisa.  Todas as  etapas da  pesquisa  são  dec ididas  e  

compart i lhadas com os envolvidos,  desde  a  def inição do  problema,  

se leção de metodologia ,  cole ta  e  ana li se de dados,  construção da  

base teór ica ,  a té  ana li se  e  escr i ta  f inal  do relatór io  fina l”.  (p .  128 -

129)  

 

Cabe ressaltar que a opção metodológica desta pesquisa é um estudo de 

caso colaborativo em que o grupo NEMENF caracterizan do o colegiado do 

curso licenciatura em matemática define “caso”. Logo as reflexões,  

observações e coletas de dados são discutidas por todos os membros do grupo, 

em parte descritas neste relatório.  

 

3.2  Instrumentos para produção das informações  

 

Definido as opções metodológicas,  apresentamos em linhas gerais o 

cronograma de trabalho e as atividades desenvolvidas para o levantamento de 
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dados desta pesquisa. Com relação ao tempo da pesquisa, realizamos uma 

reunião com um grupo de professores do curso de lic enciatura em matemática 

em setembro de 2012, com intuito de apresentar a proposta inicial e 

identificar interesses comuns quanto a temática. Um segundo momento foi 

caracterizado pela aplicação de um questionário em outubro de 2012 para 

tentar identificar os sujeitos que se engajariam na proposta do núcleo de 

pesquisa.  

Para o terceiro momento realizamos primeira entrevista com fim de 

conhecer a concepção inicial do grupo de professores quanto aos espaços não 

formais. O quarto momento foi dedicado aos encontr os reflexivos e o quinto 

para visitas aos espaços não formais; no sexto momento ocorreu a produção 

dos relatórios identificando as contribuições dos espaços para o ensino de 

matemática e por último a segunda entrevista na tentativa de identificar  

evolução conceitual  nos participantes da pesquisa.  

As produções das informações ocorreram no período de novembro de 

2012 até agosto de 2013 com momentos individuais e coletivos.  

Caracterizados pela aplicação do questionário inicial  aos professores do 

curso, observações nos encontros reflexivos, duas entrevistas com 

professores,  uma entrevista com alguns alunos participantes e conversas 

informais. A análise descritiva /interpretativa foi um poderoso mecanismo 

para dar voz aos debates e instrumentos de coletas de informações.  

Nesta investigação as informações foram produzidas em ação, 

envolvendo o pesquisador, os professores colaboradores e os espaços não 

formais da Cidade de Goiás. As atividades desenvolvidas nas ações do 

NEMENF se entrelaçaram com esta pesquisa. Para responder à pergunta da 

investigação e atender aos objetivos da pesquisa realizamos:  

1)  Reuniões para planejamento do grupo;  

2)  Aplicação de questionário aos participantes da pesquisa  

3)  Reuniões para planejamento das estratégias  

4)  Sessões Reflexivas  

5)  Entrevistas semi-estruturadas;  

6)  Produção do relatório;  
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Após o primeiro momento de planejamento do grupo, houve a aplicação 

de um questionário
11

 aos participantes , na linha do que Severino (2007) e 

Marconi e Lakatos (2011) definem  como instrumento para coleta de dados .  

Para constituição do grupo colaborativo houve a necessidade de 

verificar quais professores tinham por esta temática um objetivo comum, a 

partir daí ocupamo-nos de conhecer a opinião dos mesmos sobre o assunto em 

estudo: Formação na Licenciatura em matemática e  espaços não formais. O 

questionário possibil itou a participação de todos os professores do curso de 

licenciatura em matemática, somando 15 docentes, dos quais seis vieram a 

constituir o núcleo de pesquisa, dois de cada área: pedagógica, especifica e 

educação matemática.  

Desta forma o questionário foi o principal elemento para coleta das  

informações iniciais de nosso caso, além das observações presentes em todo 

processo. A escolha deste instrumento deve -se a capacidade de atingir um 

maior número de pessoas  simultaneamente obtendo respostas rápidas e 

precisas. Concordamos com Marconi e Lakatos (2011) ao entender que um 

questionário não deve ser muito extenso , com perguntas para serem 

respondidas em no máximo 30 minutos. Severino (2007) reforça esta 

perspectiva alertando que as questões devem ser objetivas, de modo a suscitar 

respostas igualmente objetivas, evitando ambiguidades ou dúvidas.  

Também entendemos que os temas levantados neste instrumento devem 

ser previamente padronizados a fim de facilitar a codif icação e analises 

posteriores. Marconi e Lakatos (2011) afirmam que além do pesquisador 

conhecer bem do assunto, deve mediante isto eleger de 10 a 12 temas, e, de 

cada um deles, extrair de três a quatro perguntas.   

Não podemos confundir questões objetivas com fechadas,  um 

questionário pode ser objetivo com questões abertas. Em nosso caso referimos 

a um conjunto de perguntas fechadas e abertas; no primeiro caso com 

possibilidades de respostas a partir de opções pré -definidas e no segundo caso 

o sujeito tem l iberdade para responder com suas próprias palavras.  

Cabe destacar ainda que as técnicas de produção das informações 

apresentam vantagens e desvantagens.  Com relação aos pontos  positivos,  

                                                           
11

 O quest ionár io  pode  ser  visual izado  no anexo  1.  
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economizamos tempo, atingimos grande número de pessoas, numa área 

geográfica extensa,  obtemos respostas mais rápidas, com mais liberdade 

devido ao anonimato entre outros. As desvantagens são caracterizadas pela 

pequena porcentagem dos questionários que voltam ou sua devolução tardia, 

do grande número de perguntas sem respos tas, e da impossibil idade de ajudar 

os respondentes em questões mal compreendidas (MARCONI e LAKATOS, 

2011).   

Estamos cientes que todas estas desvantagens devem ser compensadas 

com observações em todos os momentos de trabalho do grupo e nos aspectos  

materiais e estéticos do próprio questionário, com relação ao tamanho, 

facilidade de manipulação, espaço suficiente para respostas (MARCONI e 

LAKATOS, 2011), (SEVERINO, 2007).  Também, a homogeneidade quanto 

aos objetivos dos participantes preocupamos em apreende r o que o grupo 

pensa, sabe, representa, faz e argumenta e não unicamente de sujeito isolado. 

(SEVERINO, 2007).  

Para um momento posterior lançamos mão de entrevistas.  Em Marconi e 

Lakatos (2011) listamos seis objetivos referentes à entrevista:  averiguar f atos,  

determinar opiniões sobre fatos, perceber sentimentos, descobrir planos de 

ação, verificar conduta atual  ou do passado e identificar motivações para as 

condutas. Nesta investigação tem sido essencial esta técnica, pois buscamos 

contrastar informações  obtidas pelo questionário, antes do contato com a 

teoria (sobre a formação do professor de matemática e espaços não formais),  

com esta entrevista. Daí percebemos mudanças de condutas e suas motivações 

e principalmente planos de ações, que será explicitada  na analise dos dados.  

Optamos por entrevistas com discurso l ivre . Severino (2007) define por 

não diretivas, pois o entrevistador deve praticar um dialogo descontraído, 

deixando o informante a vontade para expressar sem constrangimento suas 

representações.  Marconi e Lakatos (2011) chamam de despadronizadas ou não 

estruturadas, sendo uma forma de explorar mais amplamente uma questão . Em 

geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal, o que justifica a gravação em á udio.  

Recorremos a Marconi e Lakatos (2007) para garantir maior êxito na 

entrevista,  dentre diversas diretrizes, destacamos algumas:  
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 Contato inicial:  devido ao grupo pesquisarem juntos a mais de seis meses,  

a finalidade da pesquisa, seu objeto,  e necessi dade de colaboração já 

estavam superadas em etapas anteriores.  

 Formulação de perguntas:  como optamos por perguntas não padronizadas, 

o informante fala a vontade, após uma pergunta inicial elaborada pelo 

grupo de pesquisadores ,  e depois ajudado com outras questões, porém 

devem ser evitadas perguntas que sugiram respostas.  

 Registro das respostas:  com uso do gravador, se os entrevistados 

concordarem, uma boa forma de registrar as informações. Novamente 

salientamos que nesta investigação isto não é problema, p ois os 

informantes já concordaram nas etapas anteriores. Falha de memória ou 

distorção dos fatos é um grave risco quanto às anotações.  

 Término da entrevista:  o êxito deste instrumento depende da aprovação do 

entrevistado e se for necessário possa voltar e  obter novos dados; logo o 

clima de cordialidade deve prevalecer.  

A partir das atividades de observação, aplicação de questionário e 

entrevistas prosseguiu para as analises dos dados coletados. Para isto 

lançamos mão da análise de discurso para entendermos  as relações, discursos  

e posicionamentos dos sujeitos envolvidos na investigação. (ROCHA e 

DEUSDARÁ (2005), SILVA, GOBBI e SIMÃO (2004), CARREGNATO e 

MUTTI (2006)).    

Recorremos à análise discursiva a partir daquilo que Rocha e Deusdará 

(2005) afirmam ser insuficiente por meio de uma análise de texto 

(conteudista) que vem sendo utilizado. Estes autores alegam que a análise por 

meio do conteúdo subjaz uma pretensa significação conferida pelo locutor no 

próprio ato de produção de texto. Negando este posicion amento pretendemos 

realizar um “alargamento teórico” com um entendimento no plano discursivo 

que articula linguagem, sociedade e contexto ideológico.  

No âmbito desta pesquisa Silva, Gobbi e Simão (2004) esclarecem que 

sendo os dados produzidos por meio de entrevistas semi-estruturadas e 

questões abertas em questionários, a análise de discurso configura a melhor 

ferramenta as interpretações das informações coletadas com estes 

instrumentos.  



88 

Com isto conceituamos a análise de discurso como uma linguagem de 

construção social que não se dissocia da interação social, de forma ser 

impossível negligenciar a linha tênue que separa o texto e seu entorno 

(ROCHA e DEUSDARÁ, 2005). Sendo assim , o pesquisador atua como 

participante e co-construtor dos sentidos e percepções produzidas; por isto a 

análise de discurso se ocupa de refletir em que perspectivas a relação social  

se constrói .  

Mais do que isto a análise discursiva em Carregnato e Mutti  (2006) vem 

com a pretensão de questionar os saberes e sentidos estabelecidos, se ja 

expressos verbalmente ou não. Estas autoras admitem o que importa é o 

sentido e não o conteúdo do texto, além disto, um sentido que é produzido e 

não traduzido. Este posicionamento reafirma Rocha e Deusdará (2005) quanto 

a influencia do pesquisador como participante da investigação.  

Uma etapa importante para a análise discursiva consiste na transcrição 

e analise das entrevistas. Como preocupamos em entender o discurso e seus 

sentidos a interpretação exige a criação de unidades de significação  

art iculadas umas as outras por meio das categorias de análise.  

Estas categorias de análise devem ser oriundas das hipóteses da 

pesquisa o qual vem a responder o problema da pesquisa. Mesmo assim estas  

categorias podem emergir no momento da análise se identificadas pe lo 

pesquisador temas/conteúdos relevantes no discurso dos entrevistados.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 

PRODUZIDAS 

 

A partir do núcleo de pesquisa constituído deu -se ao planejamento do 

grupo e as sessões ou encontros reflexivos.  Com o objetivo de desmitificar 

algumas respostas obtidas nos questionários recorremos a  primeira 

entrevista
12

 para conhecer e caracterizar os professores envolvidos na 

pesquisa.  A partir daí compreender os discursos da formação profissional no 

tocante a atuação pedagógica e que de forma as potencialidades dos espaços 

não formais participam neste diá logo.  

Conhecido o grupo de pesquisadores, iniciamos os encontros reflexivos 

a fim de que todos tomassem parte do referencial teórico pertinente à 

formação dos licenciados em matemática e reflexões acerca dos espaços não 

formais de ensino. Este momento foi  planejado e realizado mediante as 

“carências” observadas na primeira entrevista.  

De posse destes elementos teóricos o grupo de pesquisadores selecionou 

três ambientes na Cidade de Goiás: Museu das Bandeiras, Museu Casa de 

Cora Coralina e Palácio Conde dos Arcos.  Como forma de viabilizar a 

pesquisa os docentes fizeram o recorte com estes espaços, porém no conjunto 

arquitetônico da Cidade de Goiás existem inúmeros outros ambientes 

potencializadores de práticas pedagógicas que podem ser vislumbradas num 

curso de formação de professores.  

                                                           
12

 O rote iro  pode ser  visua lizada no anexo 2  
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Todo grupo dirigiu-se para estes espaços a fim de levantar 

possibilidades de intervenções pedagógicas que venha m a ser utilizadas na 

formação do professor de matemática. Com um grupo não homogêneo em sua 

formação acadêmica notamos um misto de informações que implicitamente 

demonstram a visão de mundo, ensino, aprendizagem de cada participante .  

Estas características ficaram evidentes no próximo passo : produção dos 

relatórios dos espaços visitados. Por fim a segunda entrevista foi realizada 

onde podemos comparar a primeira e perceber evolução conceitual .  

 

4.1 Entendendo a primeira  entrevista: primeiros contatos  

 

Do universo de 15 docentes que compõe o curso de licenciatura em 

matemática na Unidade Universitária de Goiás/UEG, todos r esponderam ao 

questionário inicial aplicado no último bimestre de 2012. Deste total, 06 estão 

participando integralmente desta pesquisa.  

Do primeiro momento que é a aplicação do questionário, temos que dos 

15 professores participantes , (8) são do sexo masculino e (7) do sexo 

feminino; e no tocante a idade, a maioria (8) tem menos de 41 anos e outros 

(7) acima. Quanto a área de atuação percebemos um equilíbrio, de forma que 

(8) docentes alegam atuar em diversas áreas da formação do professor de 

matemática e  (7) na matemática especifica.  

Com relação a formação inicial,  das respostas obtidas temos que (11) 

são licenciados, (3) bacharéis e (1) concluiu licenciatura e bacharelado; E 

destes licenciados (8) são especialistas;  dos bacharéis, (2) são doutores,  de 

forma que os demais docentes são Mestres (5).  

Quanto ao tempo de atuação em nível universitário,  a maioria (11) tem 

mais de 5 anos de experiência e outros (4) atuam menos de 4 anos nesta 

modalidade; porém no curso em estudo uma parcela significativa, (10) te m 

menos de 2 anos de experiência e outros (5) possuem 5 anos ou mais.   

Numa reflexão acerca dos conhecimentos que subsidiam a formação do 

professor de matemática, colocamos a disposição opções como conhecimentos 

didático-pedagógicos, matemáticos -didáticos-pedagógicos e matemática pura.  

A maioria absoluta (11) respondeu que todos estes conhecimentos são 

essenciais na formação do professor de matemática; que são necessários 
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apenas conhecimentos didático -pedagógicos apenas um, seguindo (2) 

alegaram serem os conhecimentos de matemática pura.  

Mais especificamente, nos estudos em ambientes diferentes, (14) julgam 

todos os espaços (formais, informais e não formais) fundamentais para o 

ensino de matemática. Somente um docente acredita que apenas os espaços 

formais e não formais são essenciais para que tal si tuação ocorra,  

desconsiderando os espaços informais como contribuintes neste processo. 

Alguns professores tentaram conceituar estes espaços,  porém sem sucesso, 

mas justificaram e destacaram a importância de ambien tes diversos para a 

formação integral  do ser humano e mencionam tentativas de 

utilização/abordagens diferentes para o ensino matemático.  

Isto se tornou interessante para a pesquisa, pois demonstrou a 

necessidade do grupo de professores em estudar estes con ceitos, visto que 

reconhecem a importância, “utilizam”, mas sem uma conceituação precisa.  

Na lógica deste trabalho investimos em aproximarmo -nos um do outro  

como sujeitos pertencentes à pesquisa,  realizando uma entrevista com seis 

destes. Convém destacar que as identificações dos mesmos serão preservadas, 

logo os identificaremos com pseudônimos de PF1 a PF6.  

Como estamos pesquisando em colaboração, os resultados obtidos  

foram (com o consentimento dos entrevistados) socializados com o próprio 

grupo na tentativa de entender a relação entre formação e atuação 

profissional. Por meio da análise da entrevista destinada a conhecer os 

sujeitos da pesquisa visualizamos alguns blocos de informações comuns . 

Para dar entendimento ao leitor quanto ao conteúdo das entrev istas,  

optamos por estas categorias:   

i)  Formação profissional  

ii)  Atuação didático-pedagógica (concepção do objetivo do ensino)  

iii)  Noções dos espaços formais/informais/não formais  

 

4.1.1  Formação profissional  

 

Refletir sobre a formação e atuação profissional não  é uma tarefa fácil,  

nesta categoria preocupamos em saber a formação do professor, a nível de 

graduação, pós-graduação, o que o motiva ou motivou a ser professor. Sobre a 
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atuação profissional,  refere -se ao lócus de trabalho e nível  de ensino que tem 

atuado.  

Interessante destacar que esta investigação está inserida numa 

Universidade Pública, e ao serem questionados sobre sua experiência 

estudantil ,  todos estudaram em Escolas e Universidades Públ icas a partir da 

década de 1990, exceto um professor que conclu iu o curso superior anterior a 

década de 1980.  Este fato pode ser entendido com os seguintes trechos:  

 

[ . . . ]  Estudei  na  educação bás ica toda em escola públ ica .  Numa 

Esco la Estadual  e  cursei  um curso de l icenc iatura na UEG, na  

Unidade de Cora Cora l ina,  Goiá s que hoje é  Unidade de Goiás 

(PF1)  

 

Bom; f iz  l icenc ia tura p lena em matemát ica  na Universidade Federal  

de Uber lând ia de 1988 a  1992 (PF3)  

 

É,  es tudei  na UNESP - Univers idade Estadual  Paulis ta ,  em São José  

do Rio Pre to,  o  curso foi  Licenciatura em Matemát ica ,  no per íodo  

de 1992 até  1995.  (PF4)  

 

Iniciei  meus estudos na educação bás ica ,  esco la  pública,  no  co légio  

de apl icação da  UFG e poster iormente f iz  um ano de curs inho  

prepara tór io  para vest ibular  e  ingressei  como a luno em licenciatura 

em fís ica  na  Universid ade Catól ica  de  Goiás;  fazendo uma pós -

graduação  Lato sensu também na Univers idade Catól ica  em 

educação matemát ica e  ensino de c iênc ias.  (PF2)  

 

Fiz graduação em pedagogia pelo Centro Universi tár io  do Maranhão  

em 1999 e mestrado em educação pela Univers idad e Federal  de  

Goiás.  (PF6)   

 

Em 1976 f iz  fi losofia  pela  Universidade de Passo Fundo,  já  em 

1980 f iz  Teologia  pe la,  na  Universidade Cató lica do Rio  Grande do  

Sul,  hoje PUC. E terminei  o  mestrado pela PUC -GO em 2001.  (PF5)  

 

Ao observar as falas dos professores notamos que PF2, PF6 e PF5 

realizaram sua graduação em Universidades ou Centro Universitários 

privados,  justificada por PF2 devido a  bolsa de incentivo estudantil ,  PF5 e 

PF6 pela dificuldade de acesso a instituições públicas . Na trajetória de PF1, 

PF3 e PF4 reportamos a Freitas (2002), ao admitir que a partir da década de 

1990, vemos sinais de democratização do ensino superior e acesso para uma 

parcela maior da população para a formação do professor de matemática.  

Não podemos deixar de mencionar que dentr e os envolvidos na 

pesquisa, PF5 e PF6 fizeram licenciatura, porém não em matemática. Em 

instituições privadas fizeram filosofia e pedagogia respectivamente.  
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Um elemento que merece destaque é o fato que todos os entrevistados 

na sua graduação fizeram licenciatura, e nesta Unidade Universitária não 

temos professores com formação  em bacharelado. Se em Curi  (2000) esta era 

uma critica nas décadas de 1930 até 1980, parece que tende a não ser mais 

neste caso em análise.  

A constatação desta realidade neste curso retrata uma preocupação da 

SBEM e SBM, que reafirmam que o l icenciado não pode ser um “quase 

bacharel” que cursou algumas disciplinas pedagógicas (BOLETIM DA SBEM 

N.21 DE FEVEREIRO DE 2013).  

O que visualizamos pode ser a superação da formação denominada 

“3+1”, discutida em Saviani (2009) e Tanuri (2000), com chances de resolver 

os problemas da falta de conhecimentos pedagógicos/didáticos ao professor de 

matemática. Usamos Goulart (2007) para acrescentar que era três anos para 

ser bacharel em pedagogia e um ano de didática daria o tí tulo de licenciado. E 

a Tendência formalista clássica (FIORENTINI, 1994) fomentava a relação 

conteúdo-forma, e predominantemente a formação de um especialista 

matemático. O mesmo Boletim da SBEM, citado discute que o bacharel não  é 

um “quase professor” que deixou de receber a formação pedagógica e a 

compensou com um pouco mais de matemática avançada (p.4).  

Para isto cabe destacar a atuação pedagógica destes profissionais  

envolvidos na pesquisa e que teria os motivados a buscarem u ma formação de 

licenciatura. Foi indagado se na sua jornada estudantil  teve alguma motivação 

especifica que o levara a ser professor.  Tivemos  a seguintes respostas:   

 

[ . . . ]  Fo i  uma professora  da rede básica.  U ma professora minha da  

sé t ima sér ie  que  resolvia as expressões numér icas de uma forma 

mui to  t ranqui la ;  e  quando as vezes a  gente falava que t inha 

di ficuldade ela  br incava ,  falava “nossa ce é  bobo hein!!  Ce é bobo  

is to  daqui é  fáci l  demais”.  Então a gente via  que a motivação dela  

acabou que me mot ivando  a fazer  o  curso de l icenciatura em 

matemát ica .  (PF1)  

 

É,  re lac ionado a is to ,  na  verdade eu morava numa c idade  mui to  

pequena de 15 mi l  habi tantes e  na época o pessoal  fa lava que eu 

sab ia,  que destacam em matemática e  eu reso lve fazer  es te  negócio  

do curso de matemática e  em especi f icamente ser  professor  de 

matemát ica nunca pense i  não;  mas ao longo do curso que fui  vendo 

que t inha aquela ap tidão que realmente eu gostava de l idar  com a  

matemát ica .  (PF3)  
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Eu t inha fac i l idade nas dis cip linas de matemática e  f ís ica no ensino  

médio e  para mim sempre fo i  um desaf io  também estudar  f ís ica .  

Sistematizar  o  conhecimento na área de exa ta sempre me intr igou e  

as cur iosidades mesmo dos fenô menos da f í sica.  O fato  de,  para  

mim pessoa lmente não ser  um estudo fáci l ,  embora eu  goste.  I sto  

fo i  me colocado ao longo da carre i ra  acadêmica  como desafio .  

(PF2)  

 

Morando no Nordeste,  não t inha mui ta  opção próxima a  minha casa .  

E queria  l icenciatura .  (PF6)  

 

Foi  a  faci l idade que t ive  no ensino médio (PF4)  

 

A pr imeira graduação real ize i  p or  que t inha vontade de trabalhar  

nes ta  área e  ser  professor  mais de 30 anos atrás  era interessante.  Já  

a  segunda fo i  para tornar  padre,  o  que ocor reu logo depois.  (PF5)  

 

Dentre as motivações que podem ter levado estes indivíduos a se 

tornarem professores destacamos afinidade com o campo de conhecimento 

matemático. Pode ser entendido com ranço do apontamento de Cury (2001) em 

que os docentes dos primeiros cursos de Licenciatura em Matemática (década 

de 1930) eram na maioria engenheiros formados pela Academi a Militar e 

Escola Politécnica,  ou seja, profissionais que tinham afinidade com a 

matemática.  

Neste caso temos professores (PF5 e PF6) que não são licenciados em 

matemática, porém atuam na formação do licenciado em matemática. Esta 

situação se aproxima do contexto da formação 3+1, em que especialistas ou 

com formação diferente da matemática se ocupavam de ministrar disciplinas e 

conteúdos didáticos-pedagógicos.  

Com mais detalhes, destacamos  PF1, com a afirmação de Cury (2000) 

onde os formados tendem a repe tir as mesmas ações dos formadores.  Porém 

isto não significa que necessariamente repetirão ações, certamente balizaram 

motivações para cursar matemática. PF1 alega ter se inspirado numa  

professora de ensino fundamental , levando a fazer licenciatura e 

posteriormente especialização em metodologia de ensino. Chamamos a 

atenção neste ponto por que a busca pela licenciatura e além dos 

conhecimentos matemáticos, também os didáticos e pedagógicos se deram 

pelo exemplo de uma atuação pedagógica. Ubiratan D’Ambrósio  (2003) 

reforça esta tese, pois para ele,  “educação é um ato político. [ ..] .  Tudo o que 

fazemos, o nosso comportamento, as nossas opiniões e atitudes são 

registrados e gravados pelos alunos”. (p. 85)  
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Por outro lado os docentes que quiseram cursar licenciat ura em 

matemática por terem afinidade com a mesma, posteriormente fizeram pós -

graduação em nível de mestrado em matemática pura ou aplicada e em 

engenharia.  Vemos isto nos discursos de PF2, PF3, PF4 que seguem: 

 

[ . . . ] fiz  uma pós -graduação Lato sensu também na Univers idade  

Catól ica em matemát ica e  ensino de ciênc ias;  e  Mestrado em 

Ciências Moleculares  pe la UEG.  (PF2)  

 

[ . . . ]  f iz  especial ização em matemática e  mestrado em engenhar ia  

elé tr ica e  na  época até  quer ia  mui to  fazer  mest rado em matemát ica,  

mas na Universidade não t inha o curso que eu quer ia ,  mestrado em 

matemát ica ;  então na  época era só mestrado em engenhar ia  

mecânica e  engenharia  e létr ica;  (PF3)  

 

Não fiz  espec ia l ização ,  sa í  da graduação e  fiquei  um tempo 

traba lhando,  dez  anos t rabalhando no es tado,  le cionando  e  depois  

que fui  fazer  dire to  o  mestrado,  f iz  um curso de  verão,  fui  aprovada  

e entrei  no  mestrado,  mestrado em matemática pura  (PF4)  

 

Este não é um fato a ser lamentado, pois o curso de matemática 

necessita de tais profissionais,  porém é um indic ativo que ainda pode existir  

predominância pela área de conhecimentos específicos da matemática em 

detrimento da pedagógica. Além disto, como percebido nos questionários a 

maioria, (8) docentes, alega atuar nas diversas áreas do conhecimento, não 

excetuando a matemática especifica.  

Ao analisar as disciplinas que estes docentes tem atuado notamos 

coerência com relação a formação , haja vista que os que tem pós-graduação 

na linha pura e especifica da matemática tem ministrado disciplinas de 

conteúdo comum definido pelo CES nº 1301 de 2001. E PF1 com 

Especialização em Metodologia de Ensino está atuando nas disciplinas de 

Prática de ensino e metodologia, assim como os professores licenciados em 

filosofia e pedagogia tratam de disciplinas referentes a sua formação . 

Entendemos que a formação profissional não deve se limitar ao curso de 

licenciatura, e deve ser uma formação que se prolongue e continue durante 

toda atividade acadêmica do docente.  Acerca da formação profissional  

podemos apontar que os professores participantes da pesquisa estão em busca 

e preocupados com a qualificação profissional.  

 

 



96 

4.1.2 Atuação didático-pedagógica  

 

Identificada a formação profissional, nos ocupamos de entender como 

esta formação delineia os objetivos do ensino e a visão de matemáti ca na 

atuação destes professores. Vale lembrar que Fiorentini  (1995) aponta 

algumas tendências nas práticas pedagógicas de Matemática que configura 

uma concepção implícita, sendo elas: Formalista Clássica, Formalista 

Moderna, Tecnicista,  Construtivista e a  Sócioetnocultural.  

Dentre estas tendências notamos que a transmissão de conhecimentos é 

predominante em grande parte delas e nas duas últimas um apelo para 

questões cognitivas,  sociais e culturais.  Para isto foi questionado de que 

forma dialogava (formava) nas aulas em busca de dois objetivos, para nós 

contraditórios do ensino, transmissão de conhecimentos científicos e 

contribuir para participação critica em sociedade. Procuramos assim entender 

qual a visão de ensino que cada participante possui. Assim ti vemos as 

seguintes respostas:  

 

É, a  idéia  é  conseguir  que e les tenha esta  visão cr i t ica de  

par t icipação.  Por  que querendo ou não nós  estamos formando 

professores.[ . . . ]  então se a  gente  ficar  como se  diz  engessado dentro 

dos p lanos e  não  aval ia r  este  lado h umano né,  que  a  gente tem em 

mãos e acaba  que de cer ta  forma atrapa lhando  o desenvolvimento  

do ser  humano que va i  ser  um professor  um dia .  (PF1)  

 

É,  na verdade quando se  fa la  em t ransmissão de conhecimento ,  para  

mim a gente não transmite o  conhecimento ;  na  verdade a gente 

simplesmente  procura a  apropr iação. [ . . . ]  Na verdade devido  ao  

cumprimento do conteúdo,  as  vezes  nós ,  a  gente sempre força,  

tenta,  somos forçados a  prat icar  o  desenvolvimento do conteúdo de 

forma mais direta ,  ou seja  que se cham am de transmissão de 

conteúdo .  Não s implesmente faci l i tar  a  apropriação,  mas sempre  

que  é possíve l  eu mesmo procuro fazer  com que  os a lunos consigam 

part icipar ,  fazer ,  par t icipar  at ivamente da aula ,  por  que eu acho que  

com a par t icipação e o  envolvimento de les é  mui to  mais fáci l  a  sua 

aprendizagem.  (PF3)  

 

Bom,  eu acho que na d isc ipl ina de cá lculo I  a  gente pensa,  a  gente  

ensina e  pensa o  que  ela  pode contr ibuir  es ta  d iscip lina lá  no ,  num 

. . .  eu acho que é  mais  apl icada;  já  na teor ia  dos números  faz  os  

alunos pensa sim,  [ . . . ] ,  nossa eles acabam fa land o “nossa agora eu 

entendi o  porquê,  qual  é  processo,  processo das divisões,  como que  

funciona”.  Pois lá  eu expl ico d ire i t inho para e les.  [ . . . ]  Em teor ia  

dos números eu achei  que e les não ir iam pensar  ou re f le t ir  sobre  

is to ,  mas vi  que os a lunos,  e les estava levando e o  que aprenderam 

lá né levaram para sa la  de aula.  (PF4)  
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Os do is,  no meu ponto de vista  têm que caminhar  juntos,  por  que  

até  pe lo fato  de ser  uma l icencia tura né .  É uma formação que inclui  

a  par te  especi f ica da á rea,  mas também inclui  uma par te  que. . . ,  nos  

es tamos sendo formadores de opiniã o também e es tamos preparando  

no caso professores  que tem uma responsab il idade na soc iedade,  né.  

(PF2)  

 

Acred ito  que não podemos fa lar  em transmissão de conhecimentos,  

acred ito  numa construção histór ico  dia lé t ica como forma de pensar  

no conhecimento (PF6)   

 

No meu ponto  vis ta  d ignidade  humana deve ser  o  objet ivo,  então  é  

di fíc i l  t ransmit ir ,  daí  a  segunda opção  que você fa lou [ . . . ]  Esta  

mesma é mais indicada.  (PF5)  

 

Os três primeiros discursos demonstram uma ideia vaga quanto aos dois 

objetivos interpelados no questionamento, mesmo todos sendo licenciados.  Já 

os que possuem pós-graduação em Engenharia e Matemática aplicada (PF3 e 

PF4 respectivamente) dão margem para entender uma re sposta não esperada 

para um professor que atue num curso de formação.  

A formação em pedagogia e filosofia (PF6 e PF5 respectivamente) pode 

ser o motivo para suas afirmações . No primeiro caso para construção histórica 

dialética, da mesma forma o segundo caso aponta o homem e sua dignidade 

como um dos objetivos da ação educativa.  Logo não houve espaço no discurso 

destes para transmissão do conhecimento específico . Algo que deve ser 

salientado nas falas destes docentes é o empecilho que o currículo 

proporciona a suas atuações. PF1 alega está “engessado dentro dos planos” e 

por isto não vislumbra o lado humano, ou seja,  o objetivo da participação 

social  do aluno dentro da sociedade. Da mesma PF3 admite não atingir tal 

objetivo, afirmando ser o cumprimento do co nteúdo o que impede isto.  

Demo (2003) explica isto, ao colocar que enquanto estivermos usando 

um currículo chamado extensivo estaremos concebendo a educação bancária 

preconizada por Freire (1996). Ao invés disto devemos pautar por currículos 

intensivos de forma que se aprofunda o mesmo através de temas e a partir daí  

construir uma visão geral e não compartimentalizada do conhecimento 

(DEMO, 2003). A organização curricular tem sido uma das justificativas por 

parte dos docentes para o não cumprimento dos obje tivos da educação.  

Esta alegação de PF1 e PF3 nos faz aproximar, mesmo que 

parcialmente, de um de nossos objetivos que é responder  o que pode ser feito 

para melhorar a qualidade do curso. Se não realizamos o trabalho como 
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queríamos devido ao currículo, sua  reorganização de forma a torná-lo  

intensivo (DEMO, 2003), pode ter na educação em espaços não formais como 

uma visão diferenciada do conhecimento matemático. Com certeza 

melhoraremos a qualidade do curso em estudo.   

Por outro lado com PF2 nos aproximamos mais daquilo que acreditamos 

ser o mais indicado, uma aproximação, um “caminhar juntos” entre a 

transmissão de conteúdos, a apropriação destes por parte dos alunos e ao 

mesmo tempo em que estes conhecimentos ora transmitidos/apropriados 

proporcionem formas de entender e participar criticamente da sociedade.  

Novamente reforçamos que estas falas vêm ao encontro do que Cury (2000) 

defende. Ou seja, a atuação e concepção de conhecimento dos formadores 

dependem em grande parte de quem os formou.  

Então podemos perceber que o uso dos espaços não formais  permite um 

ensino a partir de temas que atendem os objetivos e visão de ensino  

pretendida, contribuindo para que os alunos tenham uma visão crítica em 

sociedade e reforçando como prioridade a atuação didático-pedagógica dos 

participantes.  

 

4.1.3  Noções dos espaços formais/informais/não formais  

 

Nesta categoria de análise a prioridade foi  investigar o que os 

entrevistados conheciam acerca dos conceitos e práticas que envolvem as três 

formas de educação: formal. Informal e  informal. Por isso não estávamos 

preocupados em aproximar de conceitos admitidos por Dib (1992), Martins 

(2009) e Gohn (2006, 2010.  Para tanto foi questionado, o que você conhece e 

entende por educação em espaço formal, informal e não formal? Consegue 

conceituá-las?  

A seguir apresentamos algumas respostas:  

 

Como dou aula de teor ia  social  da educação,  tem este  três assuntos  

na ementa da disc ipl ina.  E o que posso dizer  do formal [ . . . ]  é  

aquele  carac ter izado totalmente na sala  de aula,  com os pais,  

amigos é  a  informal e  a  não formal fora da sa la  de aula,  da escola.  

(PF5)  

 

Estudei  na graduação,  mas ul t imamente não t rabalhei  com e las,  

então não me lembro.  (PF6)  
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[ . . . ]  aqui  no curso super ior  eu não t ive ainda nenhuma experiênc ia,  

fora da,  da como se diz  das quatro  l inhas da sala .  E na graduação 

como aluno[ . . . ]Também não!  (PF1)  

 

 

 [ . . . ]mas a  formal ela  se desenvolve nos espaços também,  ela  se  

desenvolve através do que tá  inst i tuc ionalizado numa esco la né ,  

numa univers idade dent ro de uma matr iz  curr icular ,  é  atendend o 

então as dire tr izes de um curso,  dentro do que es tá  formalizado em 

um curso de a lguma inst i tuição de ensino.  Agora a  questão do  

ensino não formal eu tenho d i ficuldade as vezes para dist inguir  o  

não formal do informal;  mas eu acho que a educação informal e la  tá  

no d ia -a-d ia das pessoas  (PF2)  

 

É,  na verdade mui to  pouco,  eu pra t icamente não tenho mui to ,  mui t o  

conta to  com estes conceitos.  (PF3)  

 

Não,  nenhum professor  fa lou sobre i s to .  Não,  não conhecia,  f ique i  

sabendo  por  um proje to  aqui  na Universidade (PF4)  

 

Ao mesmo tempo, PF5 e PF6 mostram que já estudaram sobre os 

espaços formais , informais e não formais de ensino, sendo que o primeiro o 

faz numa disciplina que ministra, onde a ementa contempla esta discussão. O 

segundo afirma ter estudado na graduação em  pedagogia, porém se mostra 

sem condições de comentar o assunto.  

Acerca dos licenciados em matemática, em todas as falas percebemos o 

desconhecimento quanto o assunto em tela, em PF3 e PF4 notamos 

dificuldades em falar do assunto. De forma bem direta afirmam que conhecem 

pouco e nenhum professor comentou algo sobre o assunto. Postura semelhante 

encontrada em PF1, estranhamente porque este sujeito é licenciado e tem pós -

graduação em Metodologias de ensino, e teoricamente era para ter t ido 

contato com estes conceitos. De forma contrária apenas PF2 sinaliza a 

formação de alguns conceitos, vagamente explora o conceito de educação 

formal e informal,  porém não comenta a educação não formal.  

Este posicionamento é totalmente compreensível, a partir do juízo que 

nos permite visualizar que as pesquisas da área tem tido controvérsias em 

conceituar adequadamente a educação não formal , e até mesmo estabelecer 

tipologias convenientemente. Tentamos categorizá -la como educação 

permanente, extra-escolar, de adultos, profissional, não escolar, alternativa,  

popular, comunitária, sociocomunitária, social, continuada e integral  

(FÁVERO 2007).  
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Reportamos a Gohn (2010) para ilustrar o quanto esta discussão ainda é 

incipiente nas salas de aulas, depende muito daquele que ensina. Conf orme 

Fonteles (2009) são conceitos envolvidos na práxis social  e política de cada 

sujeito,  dependendo quase que exclusivamente da visão de mundo do 

formador.  Porém o fato de não ter tido contato com estes conceitos em sua 

formação não pode ser inibidor da busca por novas formas de ensinar e de 

facili tar o acesso a conhecimento. E se a educação é um processo que ocorre 

ao longo de toda vida e em todos os lugares que o ser humano vive, 

logicamente nós professores enquanto agentes fomentadores deste processo 

devemos ficar atentos a potencialidades de todos os lugares que o ser humano 

vive.  

Ao serem questionados se em suas aulas já haviam utilizado de 

estratégias que explorasse os espaços informais e não formais, obtivemos as 

seguintes respostas:   

 

Aqui na Unid ade a inda não [ . . . ]  mesmo de prát ica! De es tágio nós  

procuramos traba lhar  mais no labora tór io  né ,  as aulas de  

matemát ica ,  não de histor ia  da matemática,  estamos trabalhando no  

labora tór io  de matemát ica;  mas sair  da Unidade com es tes alunos,  

ainda não t ive a  oportunidade de fazer  is to .  (PF1)  

 

Eu me lembro que na  disc ipl ina de prat ica  curr icular  que eu 

ministrei  a  uns c inco anos at rás,  uma vez eu passe i  uma aula para 

os a lunos,  esta  abordagem sobre educação formal,  não formal e  

informal,  de uma maneira  bem su per ficia l  a  d i ferença  ent re  

elas. (PF2)  

 

É! Nos conteúdos que foram minis trados aqui ,  consegui em duas  

discip linas,  mas assim não de forma mui to  a t iva ;  na verdade nos  

momentos que era poss ível  levar  a  turma para  o  laboratór io .  [ . . . ]  

É. . .Que na verdade é um espaço sim,  bem mais direcionado ,  bem 

próximo da real idade da  sala  de aula;  mas foi  o  que consegui fazer  

até  o  momento,  por  que  devido ao grande acúmulo de conteúdos que  

nós temos que desenvolver . . .  (PF3)  

 

Eu já  tente i  em cá lculo I ,  levei  os alunos para o  labora tór io ,  mas só  

labora tór io  mesmo out ro lugar  não,  só  em cálculo I  em out ra  

discip lina  não.   

[ . . . ]  mas eu que é mui to  interessante e  eu quando leve i  os alunos no  

labora tór io ,  aqui  da  Univers idade  e les conseguiram assimi lar  mais o  

conteúdo.  Agora já  no ensino  médio eu já  levei  os a lunos para fora  

da sa la  de aula,  aulas d i ferentes,  assist ir  um vídeo.  Já  fomos fazer  

aula  no pá tio ,  já  leve i  as cr ianças para  medir  as  co isas ,  medir  a  

sa la ,  ver  quantos metros  quadrados tem.  Então acho  que,  sem saber ,  

sem saber  mui to  sobre  o  assunto eu já  apl icava lá  na esco la na  

educação básica.  (PF4)  
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Sempre t raba lhei  com didát ica ,  pol i t icas  educacionais [ . . . ]  então  

não se i  se  não t ive condições,  oportunidade,  sabe.  Mas não sei  se  

infel izmente,  nunca saí  da sala  com os a lunos [ . . . ]  (PF5)  

 

Trabalho  mais de 5  anos com a disc ipl ina de teor ia  soc ia l  de  

educação e talvez posso ter  errado [ . . . ]  mas a  d iscip lina não 

contempla [ . . . ]  t raba lhe i  com a teor ia .  Até  então não deu cer to  de  

fazer  nenhuma at ividade  de campo ou a lgo assim.  (PF6)  

 

Merece destaque a fala de PF6 quando menciona que têm trabalhado 

teoricamente os conceitos de espaços informais e não formais. Demostra que 

mesmo sabedor das característ icas e potencialidades destes conceitos não os 

explora em campo, na prática.  

Mas, um entendimento predominante entre os entrevistados reside no 

fato de que a educação não formal e/ou informal seja considerada como 

sinônimo de uma ação educativa realizada fora da sala de aula, mais 

especificamente um laboratório de matemática. Mas lembremos de que este 

espaço (laboratório) é regido por um contrato didático, o que inexiste nas 

propostas de educação não formal. Isto é comum devido ao pouco 

conhecimento de tais conceitos,  percebido em falas anteriores.   

Em contrapartida sinalizam que algumas estratégias, que se aproximam 

da educação não formal foram exploradas; ainda sem perceber como é o caso 

de PF4 e apenas PF2 esboça que em suas aulas tentou expor algo do tipo, 

conforme o próprio diz: “de maneira bem superficial”. Cabe observar que 

estas tentativas de aulas no laboratório,  mesmo não sendo não formal,  

conforme os discursos dos professores  têm surtido efeitos positivos; de forma 

que os alunos consigam assimilar mais conteúdo, mas um problema destacado 

anteriormente como o currículo extensivo tem  limitado algumas ações mais 

abrangentes, assim como diminui a chance de uma formação na perspectiva 

crí tica.  

Não temos condições de responder nosso questionamento principal,  por 

que dedicamos a conhecer a formação dos participantes e a partir daí a 

entender a formação didático-pedagógica.  Para dar prosseguimento a 

pesquisa,  foi importante desvendar a visão que cada um dos participantes tem 

do ensino, na medida em que se associam aos conhecimentos os três tipos de 

educação.  
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A relevância dos dados até o momento se configura numa ação posterior 

mais eficaz. A partir de uma preocupação comum do grupo de professores,  

formação de qualidade, houve a necessidade de explorar e estudar os 

conceitos de educação formal, informal e não formal. E de que forma que esta 

última pode acrescentar aos processos de ensino potencialidades não 

vislumbrados na educação formal e informa l.  

 

4.2 Encontros reflexivos : Considerações dos professores acerca do 

relatório dos espaços  

 

Planejamos e realizamos oito encontros reflexivos.  Estes  momentos 

foram essenciais para discussão, esclarecimento conceitual quanto a 

importância dos espaços não formais na formação de professores. Este s foram 

planejados e realizados a partir das “carências” observadas no questionário e 

na primeira entrevista.  

Do total de encontros, dois foram dedicados à leitura e analise de textos 

quanto a formação de professores de matemática. Outros três à discussão 

conceitual dos espaços não formais, o sexto encontro em visi ta aos ambientes 

selecionados e o último para reflexão dos resultados e produção de relatório 

técnico pedagógico
13

.  Convém mencionar que este relatório transmite parte 

das contribuições pedagógicas que os espaços em estudo oferecem .  

Antes de qualquer esboço crítico convém mencionar que os  

participantes em colaboração produziu o relatório supracitado. Da mesma 

forma evidenciamos que diferentes agentes do processo de ensino e 

aprendizagem com formações acadêmicas variadas possuem ponto de vista 

discrepantes no que diz respeito a forma de atuar sobre o objeto  de estudo, 

porém o objeto é o mesmo. Logo temos o ponto de vista de todos os 

envolvidos colaborativamente na  pesquisa.  

Conforme mencionado elegemos e visitamos  três espaços:  o Museu das  

Bandeiras, o Museu da Casa de Coralina e o Palácio Conde dos Arcos. 

Procuramos identificar se estes espaços possuem Projeto Pedagógico e 

nenhum deles o possui para alicerçar as atividades docentes.  Nosso trabalho 

                                                           
13

 O relatór io  es tá  no anexo 4.  
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pode tornar-se um passo inicial para constituição do mesmo . A importância de 

ter um projeto pedagógico não diz r espeito a formalizar um espaço informal 

ou não formal, mas sim, da necessidade que as ações educativas devem ser 

pautadas pela intencionalidade e com objetivos traçados , que podem ou não 

ser o mesmo da educação formal.  

Neste sentido buscamos trazer uma opção de roteiro, visita que possa 

conduzir a alfabetização cientifica e partir daí evidenciar os espaços ditos não 

formais como potencializadores na construção de conhecimentos científicos e 

para uma educação gerada no processo de participação social. A elab oração 

do Projeto Pedagógico nos espaços não formais apresenta -se relevante quando 

define diretrizes, objetivos e metodologias para uma ação docente coletiva 

elaborada pelo grupo; e qualquer ambiente que acredite ter potencial 

educativo deve ser pensado em termos de estabelecer metas, planos e ações 

sistemáticas ou não para uma alfabetização cientifica.  

Ao caracterizar os espaços não formais em discussão como Museus 

Históricos, enfatizamos o contexto histórico para emergir conteúdos 

científicos e aumentar as chances de alcançar uma educação cientifica. De 

modo que os acervos permitam visualizar diferentes relações cientificas, em 

diferentes áreas do conhecimento, evidenciando o caráter multidisciplinar 

como potencial  pedagógico dos espaços não formais.  

A busca de uma discussão acerca do conhecimento por meio de visitas a 

este espaço deve ser realizada em conjunto com o guia ou monitor 

responsável pela exposição. Com a seguinte estratégia: conforme o guia 

realiza as inserções históricas o professor de matemáti ca/ciência procura 

evidenciar ou que os alunos estabeleçam as relações cientifica presentes. O 

trajeto da visita neste espaço foi dividido em “paradas temáticas” em cada 

ambiente de interesse.  

Chamamos de ambiente de interesse cada parada que for realizad a, e 

que por meio da historicidade devem ser levantadas perguntas chaves que 

fomentem as discussões e as buscas de relações cientificas nas visualizações.  

Salientamos que em momento algum a rotina do  espaço a ser visitado ou 

estudado deve sofrer alterações ,  estas sugestões devem ser elaboradas  de 

acordo com a proposta de visita do próprio espaço. Aqui chamaremos de 
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ambientes de interesse os momentos que julgamos mais salutares para 

promover discussões, e nunca deve ser entendido que se limite a estes.  

O procedimento para exploração satisfatória dos conceitos científicos  

nestes ambientes será a abordagem histórica que comumente os monitores 

realizam, buscando uma aproximação bem próxima dos discursos destes 

agentes ou usando seus próprios discursos , quando estes os acompanham. 

Retornamos com Gohn (2010) i lustrando as problematizações da vida 

cotidiana com métodos, sem preocupar -se com conteúdos formais , pois eles 

serão encontrados nas possíveis respostas que defin em e caracterizam 

questões suscitadas pelos próprios alunos.  

Podemos admitir que os museus constituam ambientes temáticos com 

enorme potencial educativo a partir  do momento que se uti liza da 

visualização, dramatização, manipulação para mostrar valores históricos,  

científicos e tecnológicos que vem ao encontro daquilo que os educandos 

carecem no dia-a-dia. 

Os Museus Históricos caracterizam a necessidade da integração homem 

com a sua própria historia, com a natureza e sua preservação , com chances de 

fomentar valores educativo-pedagógicos que levem em conta estas 

necessidades. Na cidade de Goiás to rnou-se parte do cotidiano da comunidade 

frequentar Museus, Igrejas e Palácios com amigos, parentes, turistas e contar 

histórias,  mitos e lendas sobre a Província de Goyas.  

São aspectos que justificam o uso desta Cidade para ensinar matemática 

e ciência à população, entendendo assim o que vários autores defendem 

quando devemos usar os conhecimentos e vivências dos alunos para 

potencializar sua aprendizagem.  

Neste sentido podemos concluir que o ensino deve estar p reocupado 

com a aprendizagem, ocorrendo o ensino se houver a aprendizagem; então é 

urgente conhecer nossos educandos e propiciar discussões de temas 

curriculares que lhe interessam. Podemos ensinar o mesmo conteúdo para 

aprendizes de todas as idades, o imp ortante é a linguagem utilizada , que 

chame a atenção de uma criança, interesse o adolescente e atraia o adulto.  

Nesta proposta de atividade em específico, isto pode ser evidenciado por meio 

dos questionamentos lúdicos , que devem ser diferentes para cada grupo de 

aprendizes com o qual estivermos trabalhando. 
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Um dos primeiros passos para uma formação geral é a sensibilização do 

docente que as atividades pedagógicas não estão limitadas ao espaço físico da 

sala de aula,  nem a metodologia especificas, leis, regu lamentos, depende da 

intenção e ação deste docente, refletida por sua visão de mundo do que é 

ensinar,  o que aprender e como ensinar.   

Assim, essa proposta de utilização destes espaços não formais permitirá 

atender aos objetivos de um ensino de ciências qu e cumpra suas finalidades:  

cidadania,  trabalho e para estudos posteriores  (LDB/1996).  

 

4.3 Entendendo a segunda entrevista  

 

Neste momento da pesquisa buscamos verificar a mudança conceitual  a 

partir dos encontros reflexivos e de todo compartilhamento de s aberes. Nas 

reflexões sobre os espaços não formais para o ensino de matemática tivemos a 

oportunidade de perceber a importância dos mesmos para complementação ao 

ensino formal já instituído e a potencialidade do uso de stes ambientes que 

remetem a cultura e  identidade de um povo para discutir conceitos científicos.  

Para fins didáticos buscamos entender nesta entrevista qual a concepção 

que os sujeitos da pesquisa possuem sobre os espaços não formais, após as 

discussões, bem como suas avaliações da importância para construção de 

conhecimentos científicos e de que forma podem contribuir na formação em 

licenciatura em matemática.  

Nesta perspectiva identificamos  algumas categorias a fim de 

instrumentalizar a informação dos dados colhidos na segunda entrevista, quais 

sejam: 

I)  Concepção dos sujeitos sobre os espaços não formais  

II)  Avaliação da importância dos espaços para formação dos indivíduos  

III)  Contribuição dos espaços não formais na formação do professor de 

matemática 

 

4.3.1  Concepção sobre os espaços não formais  

 

Usamos nesta seção o termo concepção a partir do que Ferreira (2004) 

trata em seu dicionário, atribuindo ponto de vista, noção, opinião, conceito à 
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aquilo que define o termo. Nesta lógica pretendemos esclarecer qual o ponto 

de vista e/ou conceito sobre os espaços nã o formais dos professores que 

pertencem ao corpo docente do curso de matemática da UnU de Goiás , após o 

estudo realizado nos encontros reflexivos. Porém, não ansiamos qualquer 

tentativa de definição dos espaços não formais , mas um caráter mais amplo e 

generalista nos satisfaz a partir  dos textos estudados.  

Logo de início foram questionados sobre:  Qual a sua concepção sobre o 

ensino em espaços não formais? A saber,  obtivemos as seguintes respostas:  

 

Entendo que os espaços não formais tenta quebrar  um pouco da  

rotina da sala  de aula,  já  que fa lamos que a educação va i  mal [ . . . ]  

mas acred ito  ser  um erro imaginar  que é só fo ra  da sa la  de aula que  

ela  ocorre .  Mas um museu como vimos pode ajudar  a  fazer  um t ipo  

di ferente de ensinar .  (PF6)  

 

[ . . . ]  a  concepção que te nho de espaços não formais,  é  que e les são 

de grande val ia  na formação dos professores de  matemática,  assim 

como vários autores que  defendem es ta  op inião ,  [ . . . ]  os espaços não  

formais em minha  opinião  vem para tentar  complementar  aquele  

conhecimento que não foi  adquir ido dentro do espaço formal ,  vem 

servir  de  complemento para aquele  conhecimento,  [ . . . ]  que não foi ,  

vamos d izer  assim bem construído no espaço formal,  e le ,  [ . . . ]  pode  

ser  complementar ,  uma tenta t iva de ser  at ingido pelo espaço não  

formal.  (PF2)  

 
[ . . . ]  i s to  só va i  funcionar  desde que e le  não,  não seja  um, uma  

forma estanque,  ou sej a ,  e le  como co mplemento,  na verdade nem 

um complemento,  e le  é  complemento,  sup lemento,  [ . . . ]  que tem que 

também ser  em alguns momentos o  e lemento cent ral  [ . . . ]  (PF3)  

 
Olha o ensino em espaços não formais pe lo o  que eu entendo ser ia  

uma complementação do espaço formal,  ou seja ,  você  dá uma  

continuidade fora da sa la  de aula,  do aprendizado [ . . . ]  dos alunos.  

(PF4)  

 

[ . . . ]  o  ensino  em espaços não formais,  para  mim é  aquele  en sino  

aplicado fora da sala  de aula,  a lém de quadro negro ,  giz ,  mater ial  

didát ico é  um ensino com obje t ivo de complementar  o  espaço 

formal.  (PF1)  

 

Eu acho que estes  espaços  informais,  faz o  formal se  torna  não 

formal.  [ . . . ]  confor me es tudamos o melhor  ser ia  uma 

complementação  do formal com o  não  formal .  Não se  

conseguiremos fazer  is to  mas es te  negócio  de  usar  loca is  que o  

aluno vive podem ser  bom [ . . . ]  (PF5)  

 

De forma geral todos entrevistados convergem com o mesmo discurso, 

de que os o uso de espaços não fo rmais complementam o ensino em espaços 
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formais.  Note que ao serem perguntados sobre suas concepções, opiniões e 

conceitos expressaram uma característ ica inerente a esta modalidade.  

Vieira, Bianconi e Dias (2005) explicam o discurso de PF1 na tentativa 

de conceituar os espaços não formais a partir do espaço físico, inicia ndo sua 

resposta pontuando que é um ensino fora da sala de aula e estabelece um 

objetivo, de complementar o ensino formal.  Os autores citados acima, bem 

como Dib (1992) buscam conceituar o que é não formal pela supressão 

daquilo que é formal e inicia pelo espaço físico da sala de aula.  

Porém este mesmo autor (DIB, 1992) salienta que na sala de aula é 

possível  executar uma ação não formal.  Isto é o que diz PF6, acrescentando 

que os museus têm em si condições de propiciar um ensino diferenciado. Na 

primeira entrevista este mesmo participante disse que não tinha trabalhado em 

campo com os espaços não formais, mesmo sendo professo r de uma disciplina 

que discute tal conceito.  

Para este entrevistado o conceito não é problema, mas esta tarefa de 

conceituar realmente é árdua e em Fávero (2007) encontramos um alerta 

quanto a isto e nos apresenta diversas tipologias que remetem ao que é não 

formal, dentre elas, a educação permanente, extra -escolar, de adultos, 

profissional, não escolar, alternativa, popular, comunitária, sociocomunitária,  

social , continuada e integral.  PF2 contribui com a seguinte afirmação:  

 

. . .espaço formal é  só a  universidade,  os espaços ins t i tuc ional izados,  

vamos d izer  ass im e os espa ços não formais é  uma praça,  igreja  [ . . . ]  

b ibl io teca,  casa,  laboratór io ,  podemos ci tar  museus.  

 

Nesta fala podemos perceber a tentativa de separação entre o formal e 

não formal pela caracterização do espaço físico. E t razer a praça,  igrejas e 

outros ambientes para o ensino vai contra metodologias que vem sendo usadas 

há muitos anos, daí a dificuldade de romper estas práticas . PF3 afirma que: 

 

. . .o  grande lance para mim ser ia  uma quebra de paradigma que a  

gente  tem enquanto  espaço loca l ,  a  gente  fica  mui to  a ssoc iado  a  

fa lar ,  o lha  eu vou ensinar  alguma co isa,  e  se  ensina onde só dentro  

da sala  de aula.  Ainda  tem mui to  is to .  Mas por  exemplo o  própr io  

pátio  da escola ou da própria ,  fora do ambiente a  uma cer ta  troca de  

informações entre  os próprios alunos e  prof essores e  com professor  

aluno,  só que i sto  não é visto  como o cara  ensinando,  na  verdade  

precisamos quebrar  este  paradigma.  (PF3)  
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A dificuldade manifesta neste discurso é sobre necessidade de mudança 

de perspectiva, de alunos e professores de que a sala d e aula seja suficiente.  

Entendemos os apontamentos e pensamos em justificá -los reconhecendo que 

estes professores tiveram sua formação acadêmica e tem na sua atuação  

profissional predominância do ensino em espaços formais. Logo apontaram a 

característ ica que mais podem auxiliá -los, estando inseridos nesta modalidade 

formal, os quais reconhecem não conseguir atender com satisfatoriamente a 

demanda de ensino atual .  Podemos tomar como exemplo a afirmação de PF2: 

 

. . .vem pra tentar  complementar  aquele conhecime nto que não fo i  

adquir ido dentro do espaço formal,  [ . . . ]  que não foi . . .vamos d izer  

assim bem construído no  espaço formal,  

 

Nesta afirmação fica evidenciado que a complementação serve para o 

que não foi adquirido, portanto, não se trataria de complementar, e sim 

proporcionar pela primeira vez. A segunda parte do trecho é mais coerente,  

onde algo que não é bem construído possa ser totalmente construído a partir  

de uma complementação que os espaços não formais fornecem.  

O fato em questão e que deve ser destacado é o entendimento de que a 

complementação pode ser aventada e utilizada. Encontramos suporte em Gohn 

(2010) ao admitir não ser bom firmar barreira entre dois processos educativos 

pelos muros da escola, apenas pelo espaço físico. Nisto surgem alguns termo s 

como educação extraescolar e alternativa que trazem implicitamente esta 

conotação de complementaridade.  

Reforçando sobre a complementação, PF3 vai além e nos ajuda a melhor 

entender Gohn. Extrapola a discussão quando destaca que “só funcionará” se 

for tido como complemento, suplemento e em alguns momentos como 

elemento central . Denota aí a exigência ao trabalhar com espaços não formais, 

entendê-lo como um processo dinâmico , retirando qualquer restri ção no 

tocante ao espaço físico , sendo ao final  uma extensão para fortalecimento ao 

que foi trabalhado.  

Novamente destacamos algumas pesquisas (DIB (1992); GOHN (2010);  

VIEIRA, BIANCONI e DIAS (2005); CORTELLA (2006), MARTINS (2009),  

GOHN (2010), BEVILACQUA, KURTNBACH e SILVA (2011)) que 
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defendem que o objetivo principal da educação não formal é complementar,  

dar continuidade ao estudo dos espaços formais de ensino, ou seja, o mesmo 

discurso notado nos sujeitos pesquisados.  

Podemos admitir que a concepção dos professores não é limitada, 

mesmo citando-a a partir do espaço físico, houve maior ênfase a 

complementação, (re)construção de um aprendizado que não fora 

satisfatoriamente realizado dentro da sala de aula.  

Nesta lógica a educação não formal como bem apresenta Martins (2009) 

não veio nem tão pouco se fundou p ara se opor a educação formal, e sim para 

atrelar à mesma uma maneira possivelmente melhor de ensinar. O que Go hn 

(2006) afirma ter vindo para buscar alguns resultados tais como desenvolver a 

consciência,  crít ica,  participação social .  

Retomando o discurso da primeira entrevista , observamos que todas as 

falas, exceto PF6,  mostraram desconhecimento quanto o assunto em tela, além 

disto, PF1, PF3 e PF4 se esquivaram ao falarem sobre o assunto. Apenas PF2 

sinaliza a formação de alguns conceitos,  vagamente explor ando o conceito de 

educação formal e informal, porém sem condições de comentar a educação 

não formal. Assim, percebemos uma discussão, se não aprofundada, pelo 

menos sinaliza abertura para entender o novo.  

Ao se posicionarem favoráveis as estratégias fora as sala de aula,  

creditamos isto ao processo de pesquisa estimulado pelo trabalho em grupo e 

ao processo de análise de estratégias pedagógicas em colaboração com os 

outros professores com formação diversa.  

Neste sentido estamos satisfeitos com as mudanças do grupo de 

sujeitos/pesquisadores quanto as suas concepções acerca do que é um ensino 

em espaços não formais. O mais interessante é o entendimento da 

possibilidade de coexistência entre o ensino formal e não formal,  de uma 

modalidade complementar a outra para formação integral dos indivíduos.   

 

4.3.2  Avaliação da importância dos espaços não formais para 

formação do indivíduo 

 

Em busca de uma práxis docente  que valorize os espaços não formais  e 

na tentativa de evidenciar sua importância focalizamos os ambientes 
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disponíveis na Cidade de Goiás. Os sujeitos foram questionados no sentido de 

avaliar o potencial pedagógico do uso dos espaços não formais  para formação 

de professores de matemática , obtivemos as seguintes respostas:  

 

Aval io  que  a formação  pode ser  di feren te,  parece que melhor  se  

agente conseguir  fazer  que o espaços não formais seja  usada.  Mas 

como fazer?  Tem tanto conteúdo [ . . . ]  (PF5)  

 

Com cer teza  (PF2)  

 

Eu aval io  de forma mui to  posi t iva,  pô r  no espaço não formal aqui lo  

que o aluno vê na sala  de aula ,  abst rata ,  e le  va i  tá  t raba lhando uma 

forma mais c lara [ . . . ]  uma forma mais concreta ,  e le  vaí  tá  

visual izando melhor  aquilo  que está  traba lhando .  Então eu ava lio  de  

forma posi t iva .  (PF1)  

 

eu cre io  que são bas tantes impor tantes esses espaços não formais 

jus tamente por  que você t ira  do âmbi to  da  sa la  de aula esta  

concepção de ensino ,  você passa a  ter  o  ensino através da própria  

his tór ia ,  ou seja ,  o  conhecimento da histór ia  que as vezes você não  

consegue transmiti r  na  sa la  de aula.  Então eu acho importante  que  

se tenha o espaço não formal como uma  forma de ta lvez  

complementar  o  aprendizado (PF4)  

 

Abrimos um parêntese nestas afirmações ao atrelar a importância dos 

espaços justamente por propiciar um ensino por meio da própria história.  No 

contato direto com as construções humanas, que nem sempre se reproduz em 

sala de aula. PF4 vai além de mero ensino de conteúdo ao deixar entender que 

“você só conhece o caminho, se você souber sua origem,  ou seja,  o 

conhecimento da sua historia é que vai fazer você um cidadão ou não.   

Relembramos Gohn (2010) ao colocar que as discussões cient íficas 

nestes espaços servirão para que os indivíduos realizem uma leitura crítica do 

mundo, compreensão do que se passa ao seu redor, gerada pelo acesso a 

recursos culturais como museus, bibliotecas, shows, palestras.  E reforça a 

função dos museus interativos e centros de ciências para apresentar a 

educação não formal como práxis social e política e até cultural (FONTELES, 

2009).  

No prosseguimento desta temática PF2 chama atenção sobre a Cidade e 

os espaços que tem potencial  educativo:  

 

Até  porque eu acredi to  por  ser  uma cidade histór ica a  gente conta  

com um.. .  a  gente conta vár ios recursos para trabalhar  es tes espaço s  

não  formais  aqui  dent ro  da c idade.  E. . .  a té  dentro da universidade  

também que o caso do laboratór io .  (PF2)  
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Dentro  do pa tr imônio his tór ico,  des taco  o museu das  Bandeiras,  

palác io Conde do Arcos,  igreja  da boa mor te,  a  praça do coreto  

também,  casa de cora coral ina (PF2)  

 

Interessante este  parar  para o lhar  como as construções his tór icas  

tem mui to  conteúdo e n ão só de  matemática.  (PF5)  

 

Destaco a arquitetura da Cidade de Goiás  como o Museu das  

Bandeiras,  Museu de  Cora Coral ina,  Pa lácio Conde dos Arcos [ . . . ]  

onde  vai  ta  t rabalhando com a cul tura [ . . . ]  co m a identidade de cada 

um (PF1)  

 

Neste sentido,  Vieira, Bianconi e Dias (2005) admitem que em espaços 

como museus,  centros de ciências ou que qualquer outro ambiente,  desde que 

as atividades sejam direcionadas e com objetivos previamente estabelecidos 

pode ser compreendida como a que proporc iona aprendizagem de conteúdos 

sistematizados formalmente.  

Por outro lado, temos algumas advertências sobre as quais convém 

refletir. É o caso da fala de PF4, que afirma que mesmo tendo um potencial  

turístico, cultural e educacional imenso, a Cidade de Goi ás não tem gerido 

bem esta demanda. E diz:  

 
[ . . . ]  embora eu acho que  não  é mui to  bem gerido,  não tem uma 

gestão ef icaz como ve jo em outro espaços que a i  pelo Bras i l ,  

pegando al i  a  par te  de algumas c idade his tór icas de Minas Gera is  

ou aqui  per to  Pirenopól i s  que são  espaços  que são mais exp lorados,  

mais ger idos,  tem gestão melhor ,  uma gestão mais e f icaz  

 

Destacamos esta fala para sinalizar uma necessidade de todo espaço que 

tenha um caráter pedagógico, deveria possuir um projeto ,  e, no entanto,  

nenhum espaço visi tado durante a realização deste trabalho possui projeto 

pedagógico de visita. Daí que os relatórios, chamados técnico-pedagógico 

possam vir a ser o primeiro passo neste sentido.  Se cada professor produzir 

seu próprio projeto pedagógico ou de visita e staremos aproveitando mais 

plenamente os espaços e teremos em mãos mais uma ferramenta pedagógica 

para satisfazer a aprendizagem.  

Agora convém buscar a forma que a concepção apontada pelos sujeitos 

e a importância atribuídas pelos mesmos tem se convertido em ações práticas 

que venha a explorar a potencialidade do uso dos espaços não formais de 

ensino. Ao serem perguntados, se em suas práticas docentes tem lançado mão 

do uso dos espaços,  responderam que:  
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Bom,  na  verdade uti l ize i  sim.  É. . .  uma vez trabalhe i  co m os alunos  

do terceiro  ano,  agente  acabou tendendo  pelo  ensino em espaço s  

não formais quando t rabalhamos no labora tór io  de ensino de  

matemát ica ,  produzindo  alguns mater ia is  didá ticos .  A ide ia fo i  

lega l  e  acredi to  que o conhecimento de les foi  bas tante p rovei toso. . .  

(PF2)  

 

O,  é . . . é . . .nas d iscip linas  que ministrei  não fo i  fe i to  i s to ,  foi  fe i to  só  

no proje to  do PIBID (PF3)  

 

Não eu infel izmente  não lancei ,  não por  que justamente pe la  minha 

formação  acadêmica,  eu sou um cara que  não trabalhe i  com a par te  

de l icenc ia tura e  sim com a par te  de bachare lado,  então eu nunca 

t ive es ta  questão embora já  ut i l izei  não o  espaço não formal,  mas a  

si tuação de uma esco la pela questão do calor  eu uti l izava uma copa  

de árvore para dar  aula ,  eu dava aula para o  pessoa l  embaix o de  

uma arvore .  (PF4)  

 

Ainda  não! Mas espero  me organizar  e  como discut imos co locar  

num projeto  de pesquisa ou extensão a lguma at ividade prá t ica.  

(PF6)  

 

De forma geral notamos algumas iniciativas, mesmo que tímidas  sendo 

realizadas há muito tempo, mas agora conhecendo os referenciais teóricos  

sabem do que se trata. Destaco PF1 criticando a forma que a matemática vem 

sendo ensinada, reforçando a fala de trabalhar conteúdos contextualizados que 

“parta da cultura deles” e ,  ao fim admite:  

 

Confesso que conheço  os espaços há pouco tempo e como 

professora de metodologia e  estágio traba lho com meus a lunos no  

labora tór io  de ensino de  matemát ica [ . . . ]  

 

Entendemos pelas falas que antes da  participação neste núcleo  de 

estudos não havia consciência que as atividades fo ra da sala de aula, ou que 

tem a supressão de algum atributo do ensino formal , teria um campo teórico 

definido, em discussão e expansão.  

É bom relembrar que esta mesma pergunta foi feita na primeira 

entrevista anterior ao estudo em grupo. Na ocasião concl uímos que para os 

participantes o laboratório era  sinônimo de local para a ação educativa não 

formal, porém sabemos que o mesmo está submetido sob contrato didático, 

tornando-o estritamente formal e com efeitos positivos . Por isto concluímos 

em parte, que as práticas não formais existem. Neste momento os professores  



113 

têm sua própria concepção do assunto e ressaltam a importância,  porém ainda 

incipientes.   

Pelas falas dos participantes,  a avaliação do potencial pedagógico do 

uso dos espaços não formais  pode ser destacada por oferecer um tratamento 

diferenciado ao ensino da matemática. Dentre os pontos percebidos 

visualizamos um caráter mais concreto, prático em contrapartida ao abstrato 

da sala de aula.  Um dos pontos mais importantes na avaliação feita pelos 

participantes baseia-se que nestes espaços não discutimos só matemática, mas 

sim cultura geral , ensino por meio da história e a chance de oferecer uma 

formação diferenciada ao licenciado em matemática .  

 

4.3.3 Contribuição dos espaços não formais na formação  do 

professor de matemática  

 

Associar a formação de professor de matemática aos espaços não 

formais não é uma tarefa simples devido ausência de pesquisas e discussões 

nesta área. Além do que historicamente a matemática é famosa po r ser exata,  

infalível , conforme já discutido com Fiorentini (1995) por meio das 

tendências.  

O fato é que em se tratando de processo de ensino e aprendizagem, 

mediado e recebido por seres humanos, fatíveis de erro,  com ponto de vista e 

visão de mundo divergente, cai por terra a infalibilidade da matemática para 

garantir o sucesso do ensino e conseqüente da aprendizagem.  

Para entender o ponto de vista dos formadores devemos reportar a  

formação acadêmica de cada um, pois seus posicionamentos comumente estão 

associados a sua formação que por sua vez se traduz nas suas práticas.  

Questionamos sobre de que forma os espaços não formais podem contribuir na 

formação do professor de matemática? , e algumas das respostas foram:  

 

Eu cre io  que va i  causar  para e les uma outra visão do que  vem a s er  

a  . . .  vamos dizer  o  conhecimento matemát ico né,  eu fa lo  as vezes  

para os alunos eles  a té  acha um pouco  de  graça ,  eu falo  da questão  

de você uti l izar  né o  exemplo de alguns  desenvolvimentos  

tecnológicos que são usados na observação dos animais,  de espéci es  

de animais ,  em c ima disto  a í  você pode cr iar  out ros  concei tos são  

usados d iar iamente uma coisa são os s is temas wi f i ,  [ . . . ] (PF4)  
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Por  não ser  l icenciada  em matemát ica entendia que era d i fíci l  

pensa - la  na perspec tiva  que es tudamos.  [ . . . ]  Mesmo não sendo d a 

área [ . . . ]  o  que  não podemos é acredi tar  que matemát ica  nasce do  

nada e na formação eles devem saber  disto .  (PF5)  

 

Chama atenção a possibilidade levantada em ambas as falas, de outra 

visão do que vem a ser o conhecimento matemático. Uma matemática 

construída historicamente, que não nasce do nada e que não é feita por gênios 

isolados. Naquilo que apontaram os participantes somos levados a refletir 

novamente sobre “alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática”.  

Porém o exemplo dado que a partir  de  desenvolvimentos tecnológicos,  

observações de animais podem-se discutir conceitos científicos e 

matemáticos,  refletindo outra visão de matemática. Estes exemplos vão ao 

encontro das Diretrizes Curriculares para matemática:  “b) conteúdos de áreas 

afins à Matemática,  que são fontes originadoras de problemas e campos de 

aplicação de suas teorias” (PARECER N.1301 DE  2001, p.  6).  

E o mais importante é que este discurso emitido ultrapassa sua 

formação, sendo licenciado em matemática, este sujeito possui mestrado  em 

matemática pura. Num primeiro momento poderíamos admitir que tal 

formação pode limitar sua percepção, mas isto não acontece.  

Complementando estas informações, PF2 licenciado em física e mestr e 

em ciências moleculares amplia a contribuição dos espaços n a formação de 

professores de matemática:  

 

Acredito  que todos fa tores,  né! A prát ica socia l  e  a  questão do  

conteúdo também. Vejo que as d uas [ . . . ]  andam juntas,  a té  porque a  

gente tá  formando professores.  Então es tes professores tem que ter  

es ta  noção de  espaços não formais,  es ta  noção des tes recursos  para  

depois tá  trabalhando is to  daí  poster iormente.  

 

Os dois fatores destacados pelo professor trazem uma certeza de sua 

consciência quanto a possibilidade de ao usar os espaços na formação do 

professor de matemática atinjamos dois importantes objetivos : propiciar a 

educação num processo de participação social e construção de conteúdos 

científicos . E o modo como isto pode ser instrumentalizado está transcrito nos 

relatórios técnico-pedagógicos.  
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PF1 na segunda parte de sua fala reforça a contribuição para a formação 

integral e a construção de conhecimentos científicos. Acreditamos que esta 

última esteja inserida na primeira,  senão vejamos:  

 

A sociedade em si  tem passado por  inúmeras evoluções e  não ser ia  

di ferente  com a  educação,  então temos que es tar  t raba lhando  com o s  

alunos de  forma que  possamos tornar  estes  a lunos c r ia t ivos,  hábeis,  

d inâmicos [ . . . ]  tomadores de decisões e  lógico  que contr ibui  para  

formação integral  e  também construção  dos conhecimentos 

cientí f icos des te  a luno.  (PF1)  

 

Ao citar algumas características dos indivíduos que podemos formar a 

partir da perspectiva não formal , trazemos Bianconi e Caruso (2005) bem 

como o entrevistado  que acredita que o ensino não formal tem um enorme 

potencial a ser explorado, principalmente para despertar habilidades,  

identificação com sua cultura e sua capacidade de motivar o aluno para o 

aprendizado.  

Caminhando em busca de um espelho do que vem a ser a contribuição 

dos espaços não formais no curso de licenciatura em matemática, entendemos 

que PF3 resume bem se utilizando do termo: educação plena.  

 

Na educação plena [ . . . ]  você colocar  a  pessoa preparada para a  

vida,  tanto em conhecimento,  en tendeu,  que ser ia  de con teúdos para  

se ap licar  em determinada área como também p ara l idar  com as  

pessoas na  formação da  cidadania.   (PF3)  

 

Novamente temos dois objetivos na educação que se aproxima m do 

discurso de PF1, aqui traduzido em formação da cidadania e preparação de 

conteúdos para aplicar em qualquer área. Este sujeito usa ter mos como 

educação plena, aquela pessoa preparada para a vida , aspecto que pode ser 

alcançado na complementação daquilo que o ensino formal propõe , pelo 

ensino em espaços não formais.  

Como resultado, na contribuição dos espaços não formais na formação 

do professor de matemática , entendemos que o maior apelo recai sobre uma 

formação que se ocupe dos estudos de conhecimentos científicos, de 

conteúdos propriamente ditos,  e por outro lado de discussões direcionadas na 

formação para prática e participação social . Com isto uma mudança de 
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paradigma acerca do conhecimento matemático , uma reorganização curricular 

ou no modo de conduzir as aulas se faz necessário.  

Ao final  do processo investigativo, no NEMENF, percebemos grande 

mudança conceitual sobre os espaços não formais, sobre sua contribuição para 

ensino de matemática e para formação do professor de matemática.  E por 

meio dos relatórios técnicos -pedagógicos identificamos algumas contribuições 

pedagógicas que os espaços não formais da cidade de Goiás pode m oferecer à 

formação inicial e continuada dos professores, bem como no processo de 

aprendizagem. Percebemos que em uma ação pedagógica não formal,  não 

conseguimos restringir o trabalho a área conhecimento matemático, 

trabalharemos com conceitos da história, geogra fia, cultura geral  entre outros.  

Salientamos a importância de momentos coletivos como o propiciado no 

NEMENF em que esta mudança de percepção se deu, inicialmente pela 

mobilização e participação no próprio grupo, e posteriormente pelas visitas 

associadas ao processo de leitura, pesquisa e discussão sobre os espaços não 

formais na formação do professor de matemática.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Pensar com l iberdade é uma experiência reflexiva 

única que (pré)supõe uma revisão profunda da 

racional idade dominante, que não se satisfaz com 

uma simples real ização técnica, e que nos leva a 

contextos de incertezas que nos fazem crescer 

pessoal e intelectualmente. (Juan B.  M. Barrio)  

 

A caminhada percorrida ao longo desta pesquisa orienta 

posicionamentos no sentido que a formação no curso de licenciatura em 

matemática é um tema que carece de discussões em vários âmbitos. 

Importante é refletir sobre a construção histórica da profissão, como 

cristalizaram os programas de formação a partir dos ideários polít icos e acima 

de tudo perceber o diálogo das práticas pedagógicas de hoje com estes dois 

pontos citados.  

Após as reflexões concordamos com alguns autores referenciados nesta 

pesquisa em apontar um contexto histórico na formação dos professores 

marcado por reformas, descontinuidades nas políticas educacionais, porém 

sem ruptura brusca.  Normalmente as mudanças ocorreram por motivações 

politicas, econômicas, militares ou religiosas de uma classe elitizada numa 

determinada época.  

O primeiro passo nesta caminhada está em considerar os indivíduos,  

suscetíveis à aprendizagem, em sua cultura, trabalho, visão de mundo e 

realidade. E de forma alguma podemos restringir o conceito de 

contextualização a encontrar aplicações práticas para conteúdos matemáticos.  

Como maneira de aproximar o professor dos contextos que a matemática 

está associada, acreditamos que devemos discutir ciência em momentos e 

ambientes nos quais a própria humanidade os construiu. Destacamos espaços 

de convivência coletiva como praças, campo de futeb ol e principalmente os 

museus,  que retratam características, identidade de um povo ou até denotam 

evolução de determinado tipo de conhecimento . Então por que a ação 

educativa e formativa deve ficar restrita as escolas?  
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De pronto devemos entender que a dis cussão acerca do conhecimento da 

ciência é um processo educacional que ocorre a partir da interação entre os 

sujeitos: aquele que ensina e o que aprende . A diferença está nos objetivos 

por traz das interações,  se há intencionalidade de ensinar e aprender.  

Certamente o local deixa de ser essencial se a educação for entendida como 

processo de interação e participação de sujeitos com o objeto de estudo.  

Aqui então colocamos em evidencia uma categoria dada pela literatura 

como uma educação em espaços não formai s de ensino. Preocupamo-nos em 

educar, formar para vida e em aproximar os indivíduos dos conhecimentos 

elaborados pela humanidade, e entendemos que os espaços ditos não formais 

podem aumentar nossas chances de sucesso nesta tarefa. Pontuamos neste 

sentido por que os professores e por conseqüência os alunos,  devem ensinar e  

aprender isentos de qualquer preocupação quanto a forma, método e lugar.  

Mas que haja objetivos, métodos e que estes não sejam únicos nem 

estabelecidos a priori, como se todos os sujeitos  fossem iguais.  

Mediante esta investigação a maior potencialidade de uma educação em 

espaços não formais se dá na medida em que temos neste s a chance de 

verdadeiramente realizar uma contextualização significativa ao lançar mão de 

métodos pluralista ou simplesmente renegar um modelo padrão e único de 

ensino.  

Porém não há tentativa de excluir alguma categoria, método ou tipo de 

educação, senão estaríamos contradizendo -nos. Existe um ponto claro e 

inequívoco de que a complementação do formal pelo não formal a tende grande 

parte das expectativas. Alguns autores chegam afirma que esta seja sua 

melhor característica e não podemos deixar de concordar.  

Em se tratando das dificuldades, a maior reside em não ter ao certo uma 

definição do que é não formal .  Trabalhamos a partir da referencia do que seja 

formal e com isso realizamos supressões,  por exemplo, quanto ao espaço 

físico. Isto gera desconfianças, aversão e descomprometimento ao passo que 

pode ficar o entendimento que qualquer ação educativa fora da sala de aula é 

não formal.  

Tendo como consenso de que aprendizagem pode se dar em qualquer 

local,  nos preocupa ainda mais em compreender onde, como e de que forma os 

saberes docentes são adquiridos. Se na sua formação acadêmica o professor de 
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matemática não tem discutido a potencialidade do uso de espaços não formais 

para o ensino, certamente terá dificuldades ao lidar em sua sala de aula.  

Logicamente a formação do professor de matemática se torna alvo de análise 

e posicionamentos.  

A partir desta investigação e na convivência coletiva podemos afirmar 

que o objetivo da pesquisa foi alcançado na medida em que, o posicionamento 

dos participantes após o processo investigação pôde ser notado. Na percepção 

dos próprios os espaços não formais contribui para formação do professo r de 

matemática pelo fato que pode mudar a visão do conhecimento matemático. 

Uma ação pedagógica nesta perspectiva pressupõe a construção história , 

gradual, com avanços e retrocessos  e não linear da matemática. Isto é o que 

produz as mudanças.  

Prova disto foi  a confecção dos relatórios técnico -pedagógicos em que 

não há uma modelagem prévia dos conteúdos ou ordenado por série, como nos 

livros didáticos. E estes relatórios que evidenciam algumas contribuições dos 

espaços serviram para deixar claro que a inser ção de uma ação pedagógica em 

espaços não formais extrapola o uso de conhecimentos matemáticos. Daí sua 

contribuição para formação integral dos indivíduos.  

Nos espaços não formais que foram visitados, podemos notar e discutir 

desde conteúdos específicos da  matemática: geometria plana, espacial,  

funções e principio de contagem; questões que envolvem química, física e 

biologia; além de geografia e história de Goiás e do Brasil Colonial. Com 

relação aos elementos históricos, a contribuição é riquíssima, pois o s espaços 

proporcionam uma análise da constituição do povo e do estado de Goiás. 

Passando pela localidade onde residiam os governadores do estado desde o 

século XVIII,  a primeira cadeia e casa de câmara da província, bem como 

estudos que aproximam a li tera tura com a matemática.  

Tivemos a oportunidade de extrapolar, em muito, os conteúdos 

matemáticos.  Entendemos que assim aumentamos a chance de oferecer uma 

formação ao licenciando em matemática mais completa e que discuta temas 

locais que o identifique com sua própria cultura e história.  

Estas discussões ocorreram com todos os participantes do NEMENF e 

de alguma forma tem a contribuição de cada um. Por isto o processo de 
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participação em colaboração foi um fator preponderante no sucesso da 

pesquisa.   

As atividades no NEMENF mudaram a concepção dos participantes 

quanto ao uso dos espaços não formais na formação do professor de 

matemática pelo menos em três aspectos: por estar inserido numa pesquisa 

colaborativa;  pela visita aos espaços não formais e pelo o processo de leitura 

e pesquisa de referenciais dos teóricos  que foram estudados.  

A visita aos espaços não formais é importante por permitir contato a um 

conhecimento exposto de modo diferente e assim oferecer a chance de 

investigação,  realizar a transposição didática,  tornar o conhecimento 

disponível nos espaços em conhecimentos passiveis de serem ensinados.  

A reflexão sobre a formação do professor de matemática e  os espaços 

não formais favorece a mudança de postur a, faz-nos conhecer o novo, 

repensar as práticas pedagógicas que utilizamos. A pesquisa e as leituras 

realizadas permitiram mudar as concepções e admitir que a formação no curso 

de licenciatura em matemática carece de novas metodologias, novos 

ambientes e a educação em espaços não formais pode auxilia r nesta questão.  

Das três si tuações enunciadas que permite mudança de concepção com 

relação aos espaços não formais na formação do professor de matemática, o 

mais latente e que dá suporte aos demais se baseia em fazer parte de um grupo 

de pesquisa. Por ser  uma pesquisa colaborativa, a participação no grupo é 

voluntária e o interesse pela temática comum. Este fato associado ao 

comprometimento das tarefas executadas por si só constitui  mudanças 

positivas para formação na licenciatura em matemática .  

Em termos gerais  apontamos para que o ensino formal da forma que 

está posto seja associado às contribuições que espaços não formais oferecem. 

Para isto é necessário a adoção de pluralidade de métodos que busque a 

contextualização alicerçada nos espaços não formais. Nesse sentido, propostas 

como o NEMENF, em que se faça um repensar sobre a atuação do professor 

de matemática na universidade e também nas escolas é importante.  

Ao tomar parte das rotinas dos docentes  e dos l icenciandos, foi  

colaborativo na medida em que p rofessores com formação diversificada 

(matemática pura,  aplicada, educação matemática,  educação) tomar am parte 

de um mesmo objeto de conhecimento e puderam expressar seu ponto de vista,  
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que podem ser contraditórios aos demais. Na ocorrência de ponto de vis ta 

divergentes, ganhamos chances de repensar ou até mudar as práticas na 

formação dos licenciados do curso. Sendo assim, quanto mais diversificado 

for o grupo de participantes mais elementos epistemológicos atuarão, e se 

junto a isto tivermos acesso a espaços não formais que transmitem a 

identidade cultural  e valores do grupo visitante teremos uma formação mais 

holística na licenciatura em matemática.  

Para propiciar essa formação holística devemos organizar um modo de 

associar estes contextos não formais aos conceitos expressos no currículo de 

formação em licenciatura em matemática. Porém, com receio, tratamos do 

tema. Não devemos formalizar espaços não formais, nem coloca -los sob julgo 

do contrato didático ou estabelecer que ao estudar algum espaço já tenha mos 

de antemão uma ordem de conceitos pré-definidos.  

Preferimos admitir que os conteúdos estudados fossem levantados a 

partir das problematizações cotidianas dos visitantes e ao educador caberá 

realizar a transposição didática necessária para tornar o conh ecimento exposto 

no ambiente não formal problematizado pelos visitantes um conhecimento que 

tenha definição contida no currículo das l icenciaturas.  

Fica para os docentes das l icenciaturas em matemática a importância de 

reflexão contínua sobre seus modos de  ver e conceber o ensino e 

conhecimento da matemática;  a participação em grupos de estudos ; a revisão 

dos ambientes em que podem ocorrer aprendizagem e formação, e 

principalmente a percepção da necessidade de oferecer uma formação 

preocupada com os conteúdos matemáticos, pedagógicos, realidade escolar e 

com a formação para vida.  

Por último, como perspectivas de continuidade desta investigação 

apresentam-se duas questões: a consolidação do NEMENF enquanto um 

núcleo de pesquisa, e a inserção de uma disciplina  no currículo do curso de 

Licenciatura em Matemática a ser oferecida em todos os pólos da UEG do 

estado.  
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ANEXO 1  

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Caro (a) professor (a) este questionário é um instrumento de coleta de dados aplicado 

aos docentes que compõem o colegiado do curso de licenciatura em matemática da Unidade 

Universitária de Goiás – UEG; e faz parte de uma pesquisa de mestrado que tem por objetivo 

analisar o uso dos espaços não formais de ensino na formação do professor de matemática. 

Ressaltamos que sua identidade será mantida em sigilo e as informações prestadas serão 

utilizadas apenas para fins de análise da pesquisa. 

Informações Pessoais / Acadêmicas 

I. * Nome: (opcional):  

 

 

II. Idade: ______ anos 

III. Sexo: (    ) Masculino       (    ) Feminino 

IV. Formação Inicial: (    ) Bacharelado  (    ) Licenciatura 

Instituição: _____________________________________________________________ 

 

V. Pós-Graduação: (    ) Especialização 

      (    ) Mestrado Acadêmico 

             (    ) Mestrado Profissional 

                (    ) Doutorado Acadêmico 

            (    ) Doutorado Profissional 

Instituição:  ______________________________________________________________ 

 

Informações Profissionais 

I. Há quanto tempo atua como Docente Universitário?  

 

 

II. Disciplinas já ministradas: 

 

 

III. Há quantos meses ou anos integra o colegiado do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Goiás?  

 

___________________________________________________________________ 

 

IV. Disciplinas ministradas na UnU de Goiás:  

___________________________________________________________________ 
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Formação inicial do Professor de Matemática 

I. Dentre as opções abaixo, qual merece maior atenção na formação inicial do 

Professor de Matemática?  

(    ) Conhecimento Matemático (Puro e Aplicado) 

(    ) Conhecimento Didático-Pedagógico 

(    ) Conhecimento Socio-Político-Cultural 

(    ) Todas as opções. 

Justificativa: 

___________________________________________________________________ 

II. Durante sua vida acadêmica e profissional foram propostos momentos extraclasse 

nos quais valorizassem a construção do conhecimento? Justifique. 
 

 

 

 

III. A aprendizagem Matemática deve acontecer permeada pelo ensino dos espaços: 

 

(    ) Formais 

(    ) Não Formais 

(    ) Informais 

(    ) Todas as opções. 

 

Justificativa: 

 

 

 

O estudo dos Espaços não Formais 

 

I. Como você percebe o estudo dos espaços não formais no ensino de Matemática, 

pensando na valorização do contexto social dos alunos e fatores sócio-culturais? 

________________________________________________________________ 

 

II. Como você avalia os espaços formais para a efetiva construção do conhecimento 

Matemático? 

________________________________________________________________ 

 

III. De que forma os espaços não formais contribuem para a formação Inicial do Professor 

de Matemática? 

________________________________________________________________ 

IV. Pensando na realidade da educação atual, em quais disciplinas é possível trabalhar com 

os espaços não formais? 

________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 1 

 

1) Conte-me um pouco sobre sua experiência estudantil, onde você estudou e fatos que 

foram marcantes. 

 

2) O que o(a) levou a decidir a fazer um curso de matemática/física/pedagogia e ser 

professor(a)? Tem alguma coisa que deseja comentar sobre sua graduação? 

 

3) Conte-me um pouco de sua experiência profissional: lugares que trabalhou, séries 

que lecionou e o que mais gosta de ensinar. 

 

4) Como você vem trabalhando a matemática em sala de aula? Como você planeja e 

avalia suas aulas? Você já usou ambientes diferentes da sala de aula para ensinar matemática 

ou para refletir sobre o ensino de matemática? 

 

5) Quais são os seus objetivos quando ensina matemática? Transmissão de 

conhecimentos científicos? Contribuição para participação social? 

 

 

6) Como você percebe a educação formal? Informal? E não formal? 

 

7) Consegue distingui-las?  
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ANEXO 3 

 ROTEIRO DA ENTREVISTA 2 

 

1) Qual a concepção sobre o ensino em espaços não formais? 

 

2) Que importância você atribui para formação do individuo ao uso dos espaços não 

formais? 

 

3) De que forma tem se dado a utilização destes espaços em suas práticas? 

 

 

4) Você acredita que o uso dos espaços não formais no curso de formação de 

professores de matemática pode causar mudanças na formação e em suas práticas 

pedagógicas? 

 

5) Como você avalia as contribuições Pedagógicas os Espaços Não Formais da 

Cidade de Goiás na Formação do Professor de Matemática na Unidade 

Universitária de Goiás da Universidade Estadual de Goiás? 

 

 

6) De que forma a educação em Espaços Não Formais pode contribuir na Formação 

do Professor de Matemática?  
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ANEXO 4: RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DOS ESPAÇOS 

 

1.  CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO: MUSEU DAS BANDEIRAS- MUBAN 

O MUBAN está localizado na Praça do Chafariz, fazendo parte do conjunto 

arquitetônico tombado pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade na Cidade de 

Goiás, carinhosamente chamada de “Goiás Velho”. Quando criado em 1761 por Dom José I, 

era a CASA DE CAMARA E CADEIA DA PROVINCIA DE GOYAZ, a partir inferior 

abrigava a cadeia pública (três salas- duas masculinas e uma feminina) e no pavimento 

superior funcionava a Casa de Câmara, com atendimento as necessidades administrativas e 

Judiciárias da Vila Boa de Goiás capital do estado ate a transferência desta para Goiânia em 

1937. Na Fachada principal predominou estilo Árabe influenciado pela presença numerosa 

destes na Bandeira de Bartolomeu Bueno. 

Atualmente o MUBAN preserva o acervo material e bibliográfico referente a Cadeia e 

a Câmara; conta com materiais Indígenas da província de Goyaz e de Pilar de Goyaz; 

elementos da religiosidade africana e instrumentos utilizados para cunhar moedas, refino do 

ouro, medida e pagamento do quinto (imposto). Para visitas em grupos, o MUBAN oferece 

acompanhamento monitorado sob agendamento, direcionado essencialmente a historia.  

 

PRIMEIRO AMBIENTE DE INTERESSE: FACHADA 

Ao chegar ao MUBAN encontramos um prédio imponente, impossível não reparar na 

Fachada, que caracteriza a primeira oportunidade de discutir alguns conceitos. 

  

Fachada Principal 

Fotos: Autor 
 

História: A bandeira de Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, foi umas das primeiras a 

chegar à região da província de Vila Boa em meados do século XVII. Com estes vieram um 

grande número de Árabes o qual influenciaram de forma significativa o estilo das primeiras 
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construções. O MUBAN foi uma destas construções que tem em sua fachada o estilo 

arquitetônico árabe. Um caso curioso em meio a mito e lenda que se conta nos becos de Vila 

Boa é que nesta Cadeia que apenas um “ladrão” (Tarzan) conseguiu fugir da cadeia, pulou do 

2º andar enquanto estava sendo julgado na Câmara. 

Questionamentos: Que altura Tarzan pulou? Por que os Árabes, comunidade de 

religião não Católica, faziam parte da Bandeira de Bartolomeu? 

Conteúdos: Semelhança de triângulos, altura, mediatriz, perímetro e área; Cruzadas 

(mouro-cristãos), Religiões, Geografia e História do Brasil 

 

SEGUNDO AMBIENTE DE INTERESSE: TÉRREO 

1ª sala de Cadeia 

Ao entrar no MUBAN na primeira sala a direita temos Cadeia 

  

Vista Geral da sala da cadeia                        Porta onde coloca a comida 

   

Janelas 

Fotos: Autor 

História: A cadeia pública é considerada um remanescente da Idade Média. Foi 

considerada uma “pavorosa” masmorra onde se recolhem infelizes e delinqüentes; fossas 

descobertas mostram ratos em putrefação boiando. Falta de água, de aparelhos sanitários, e, 

nos cúbilos nem sol bate. Jogavam sal grosso no chão batido da sela para evitar infecções. 

(MARQUES, 1977). As paredes espessas com mais de um metro e vinte centímetros de 
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diâmetro, contando com grades nas janelas remanescentes da Cadeia original; telhado com 

vigas de madeiras que sustenta o 1º andar. Cada sala comportava cerca de 150 prisioneiros. 

Questionamentos: Qual a ação do sal  nas infecções da carne humanas? Como ocorre 

decomposição dos organismos? Qual espaços destinados para cada prisioneiros? Como as 

vigas sustentam o 1º andar? 

Conteúdos: Ação do Iodo de Sódio nos organismos vivos; decomposição de 

organismo; área de figuras planas, Volume de um Sólido; Centro de Massa; 

 

TERCEIRO AMBIENTE DE INTERESSE: TÉRREO 

2ª sala de Cadeia Masculina 

       

Porta da cadeia                                    Vista geral da sala da cadeia 

        

Algemas, Viramundo e Peias                                Candinho ou Crisol 

       

Chaves da Cadeia                                     Bateia, enchadas e apá 

                           Fotos: Autor 
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História: Existiam aqui, os mais extravagantes e brutais instrumentos como 

palmatórias “compridas” e grosseiras, os troncos de madeira nos quais eram amarrados os 

doentes mentais irrecuperáveis; os acoites enormes de couro d’anta, algemas de ferro, 

pesadíssimas providas de corrente. (MARQUES, 1977). 

Questionamentos: Que material era confeccionado as algemas e Correntes desta 

época? De que forma era feita a mineração do ouro? Que utensílios utilizavam? Que 

justificativa para que as portas serem em grades quadriculadas? 

Conteúdos: Constituição de alguns elementos metálicos (ponto de 

fusão/solidificação/ebulição); Diferentes formas de extração do Ouro: bateia, Mercúrio; 

Tópicos de Preservação Ambiental; Evolução Tecnológica dos instrumentos usados na 

agricultura; 

 

QUARTO AMBIENTE DE INTERESSE: 1º andar 

Escadas  

 

 

Fotos da escada 

Fotos: Autor 

 

História: Escada que permitia o acesso ao primeiro andar do edifício, chamada de 

Câmara do Tribunal do Júri; está é uma replica com as mesmas medidas da original 
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Questionamentos: Por que a escada possui esta inclinação? Que inclinação é esta? 

Conteúdos: Semelhança de Triângulos; Coeficiente Linear e Angular; Relações 

Trigonométricas; 

Câmara 

 

Salão principal                                          Urna para Sorteio Tribunal do Júri 

 

Prensa para cunhar moedas                      Balança e ouro granulado 

 

        Cadinho/Moedas de Bronze                                         Balança e ouro granulado 

Fotos: Autor 
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História: Este espaço foi dedicado ao julgamento dos acusados de crimes; local 

destinado ao sorteio dos sete membros do tribunal do Júri. Desta Câmara, acredita-se que 

“Tarzam” pulou pela janela e fugiu. Possui uma Urna de madeira para o sorteio do Tribunal 

do Júri, uma mesa Cavalete e Cadeira Imperial, todos datados do século XVIII. Neste mesmo 

salão possui uma prensa de bronze para cunhar moedas com o selo da coroa portuguesa, 

criada em 1751. Um Quinteiro e medidas de bronze fundido (popularmente chamado de 

quindim) provenientes da casa de fundição da Província de Goyaz no século XVIII. Balança 

de ouro e ouro granulado. Além do Cadinho ou Crisol (vaso em forma de cone, com que se 

derretem metais preciosos em alta temperatura) encontrado durante as escavações 

arqueológicas na Casa de Fundição da Província de Goyaz. 

Questionamentos: Como eram realizados os Sorteios para compor o tribunal do Júri? 

Dentre quatorzes componentes, qual a chance de sete serem sorteados para compor o 

Tribunal? Por que uma Prensa era usada para cunhar moedas? Como a balança verifica o peso 

do ouro? Como derretia os metais preciosos? 

Conteúdos: Principio Fundamental de Contagem (estatística e probabilidade); Torque, 

momento linear e Centro de Massa; Ponto de Fusão de alguns metais (ouro/bronze); Equações 

Algébricas; Sistema Internacional de Medidas. 

 

QUINTO AMBIENTE DE INTERESSE: PÁTIO 

 

Cisterna 

 

Cisterna 

Fotos: O autor 

 

História: Conforme Marques (1977) a água, nesse caso provinha do reservatório 

público da cadeia datada de 1778 e era trazida pelos encarcerados numas pipas bojudas, 

impregnadas de betune, sustentadas essas, num varão de aroeira, apoiada nos ombros de cada 
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um dos carregadores. Dizem que é mesma mina desde a criação da Cadeia, com oito metros 

de profundidade, cinco submersos. 

Questionamentos: Se fossemos retirar a água da cisterna, quanto tempo levaria? Qual 

a profundidade? Quantidade de água? De onde vem a água? Por que a água não acaba? Não 

transborda? Que plantas são estas,  presentes em sua coluna?  

Conteúdos: Volume; Diâmetro, Área de Circulo, Comprimento de Circunferência, 

Lençóis Freáticos, Vaporização da água; Tipos de Plantas. 

 

Observatório Astronômico 

 

Placa de 1782 relatando a Casa de Cadeia e Câmara como Observatório Astronômico 

 

 

Placa do Observatório Astronômico 

Foto: O autor 

 

História: Este edifício é um dos mais importantes da cidade, além de ser o maior com 

esta finalidade na Capitania. Encontra-se localizado estrategicamente na parte mais alta de 

uma das principais praças da antiga capital. (MARQUES, 1977) 

Questionamentos: Por que este local foi escolhido para ser Observatório Astronômico? Qual 

teoria para estudo do universo era adotada, nesta época? Apareceram outras interpretações? 

Conteúdos: Teoria Geocêntrica e Heliocêntrica; Astronomia, gravitação Universal, Leis de 

Kepler. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO: CASA DE CORA CORALINA 

O Museu Casa de Cora Coralina tem esse nome em homenagem a poetisa Ana Lins 

dos Guimarães Peixoto Brito, codinome Cora Coralina (20/08/1989- 10/04/1985).  

A Casa foi construída no século XVIII para recolhimento do Quinto Real, assim 

possui traços da arquitetura colonial brasileira, sendo as paredes de pau a pique e adobe. 

Virou museu em 1989 e em 2001 compôs o conjunto arquitetônico da Cidade de Goiás 

ganhador do título de patrimônio Mundial da Humanidade.  

Ana Lins era dona de casa e doceira, mas ficou como Cora Coralina por possuir uma 

obra poética rica em cotidiano do interior (becos e ruas históricas). O desconhecimento acerca 

da regras gramaticais contribuiu para que sua produção artística priorizasse a mensagem ao 

invés da forma. 

O museu possui em seu acervo relatos de parte da vida desta poetisa, que 

indiretamente retrata a vida de um povo, de uma época.  

 

PRIMEIRO AMBIENTE DE INTERESSE: FACHADA 

 

Fotos da fachada 

Fotos: O autor 

 

História: Construído no século XVIII, hoje tem em sua fachada, portas e janelas 

herança da arquitetura colonial brasileira, determinada pela influencia francesa e 

principalmente portuguesa. 

Questionamentos: Por qual motivo temos a influência portuguesa preponderando no 

Brasil? E francesa? No estilo que determina a fachada, podemos visualizar algumas simetrias? 

Figuras geométricas? 

Conteúdos: Colonização Portuguesa, Imigração  francesa, noções de simetria, áreas 

de figuras. 
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SEGUNDO AMBIENTE DE INTERESSE: BIOGRAFIA 

 

 

Fotos da biografia 

Fotos: O autor 

 

História: Neste momento o expositor faz uma breve biografia da poetisa, afim de 

caracterizar o restante da visita. Destaque para ano de nascimento em 1889 (ano da república) 

e de morte em 1985 (abertura política).  

Questionamentos: Qual contexto histórico, social, político e econômico 

compreendido neste lapso temporal? E nas datas de nascimento e morte? Do mundo; Brasil; a 

educação e da Matemática. 

 

Conteúdos: História do Brasil, educação e da matemática 

 

TERCEIRO AMBIENTE DE INTERESSE: COZINHA 

 

Fotos da cozinha/utensílios  

Fotos: O autor 

 

História: Cora Coralina é também reconhecida por ser uma doceira de “mão cheia”, 

nestes espaços visualizamos utensílios domésticos que chamam a atenção por sua conservação 

e formas; nestes espaços ele recebia e servia a seus convidados lanches e cafés. Há exposto 

panelas, caldeirões de cobre, ferro a brasa de passar roupa e ainda o fogão e pia usada por ela. 
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Questionamentos: O cobre é um elemento químico?Ao fazer café/chá, qual a 

temperatura para a água ferva? Estando numa região litorânea ou serrana esta temperatura 

muda? 

Conteúdos: Ponto de fusão dos materiais, tabela periódica, evaporação da água, área 

de figuras circulares (círculo - Torradeira de café), volumes (cilindro-Torneira/pia). 

 

QUARTO AMBIENTE DE INTERESSE: SALA 

 

Fotos da sala 

Fotos: O autor 

 

 

Fotos da Prato azul pombinho e louças de uso diário 

Fotos: O autor 

 

História: Alegam que a sala de estar era o local mais aconchegante para Cora 

Coralina, ali recebeu visitas ilustres como Carlos Drummond de Andrade e realizou jantares 

com as louças em exposição. Destaque para Prato Azul Pombinho, caracterizado desta forma 

e que deu nome a um de seus poemas; porém o fato que marca o ambiente é cadeira de 

descanso de Cora. Também é o ambiente mais arejado, com boa ventilação.  

Questionamentos: Que figuras geométricas podem observar aqui? Nas louças? No 

prato Azul Pombinho? Quais formas geométricas podem ser visualizadas?  

 

Conteúdos: Literatura, elipse, quadriláteros e suas propriedades 
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QUINTO AMBIENTE DE INTERESSE: PORÃO 

 

Fotos da entrada do porão 

Fotos: O autor 

 

 

Fotos da bica do porão 

Fotos: O autor 

 

História: O porão é uma região da parte de baixo da casa onde por mais de vinte anos 

morou Maria Grampinho, “adotada” por Cora Coralina, mesmo sendo insalubre Maria não 

quis deixar o local e morou ali até sua morte. Neste ambiente existe uma bica d’água desde o 

século XVIII (construção da casa). Esta água é proveniente de uma fonte subterrânea cerca de 

300 metros acima da casa em direção ao morro, passa por condutores de pedra de sabão 

subterrâneos e chega a casa, onde uma bica de Jacarandá de aproximadamente 12 metros 

despeja no quintal, daí para o rio vermelho. 

Questionamentos: Qual a origem da água? Por que a água da bica não seca? Qual o 

volume da água numa unidade de tempo? Quanto tempo leva para encher um copo? Qual a 

vazão da água? E a velocidade de vazão? 

Conteúdos: Lençóis freáticos, unidade tempo/Sistema métrico, mecânica e 

hidrostática 
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SEXTO AMBIENTE DE INTERESSE: SALÃO DA LITERATURA E BIBLIOTECA 

 

Fotos da biblioteca 

Foto: O autor 

 

História: Para os interessados apenas na obra poética de Cora Coralina, esse talvez 

seja o salão mais valioso. Neste cenário consta de um quadro resumo de todas suas obras 

publicadas. Convém ressaltar o dialogo existente entre a literatura e educação matemática 

configurando com uma tendência para o ensino da mesma. E para isto destacamos sua obra 

“O lampião” em que a autora retrata sua visão da outrora Vila Boa a partir da janela de sua 

casa. Sendo o lampião responsável pela iluminação noturna a sua época. 

Questionamentos: Qual a relação entre Literatura e ensino de matemática? Nessa 

época que tipo de iluminação era usado? Qual a figura espacial do lampião? O que é 

necessário para o querosene entrar em combustão e dissipar energia luminosa? 

Conteúdos: Tendência em Educação matemática (Literatura), Energia (Combustão), 

formas geométricas (trapézio) 

 

Biblioteca 

História: Constituída pela própria Cora Coralina vem mostrar a preocupação da 

poetisa quanto a preservação, difusão dos livros e aprendizagem de todas as áreas do 

conhecimento. Relata-se que a maioria dos livros de sua biblioteca foram recebidos em 

doação ou encontrados. Independente do assunto e condição do livro este era recolhido e 

preservado por Cora. Temos os mais diversos assuntos, desde português e literatura a 

matemática, história, medicina entre outros. Podemos então admitir que a tendência a uma 

formação cultural pluralista de Ana Lins. 
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Questionamentos: Qual a importância atribuída a leitura? E a preservação dos 

acervos? Na pluralidade de assuntos dos livros, de que forma pode influenciar a formação de 

um individuo? 

Conteúdos: Formação da identidade do pesquisador 

 

SÉTIMO AMBIENTE DE INTERESSE: CRONOLOGIA 

 

Fotos da biografia e cronologia de Cora Coralina 

Fotos: O autor 

 

História: Todos os discursos e informações transmitidas durante a visita são retratados 

em telas e retratos na final. De forma prática é realizado um feedback cronológico da vida de 

Cora Coralina. Momento importante para suscitar alguma consideração não comentada na 

trajetória da visita. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO: PALÁCIO MUSEU CONDE DOS ARCOS 

O Museu Palácio Conde dos Arcos foi sede dos Governadores de Goiás até o período 

em que a capital foi transferida para Goiânia em 1937. Passou assim a ser um monumento 

histórico da política, cultura, arte de uma cidade e de uma época. Monumento este que 

preserva a arquitetura original dos séculos 18 e 19, com móveis importados de países como 

Alemanha, França e Portugal.  

Além de possuir grande parcela dos ambientes e móveis que preservaram as 

características da época, há também ambientes modernos que são preparados para recepcionar 

a comitiva do governo de Goiás uma vez por ano. 

Em 1937 houve a transferência da capital até então Cidade de Goiás para Goiânia e o 

palácio passa a ser utilizado como a Prefeitura Municipal de Goiás. Em 1961 o então 

governador Mauro Borges Teixeira, através do decreto nº 48 de 26 de julho decreto o palácio 

um monumento histórico. Em de 10 de outubro do mesmo o Palácio se torna residência de 

oficial do governador do estado de Goiás (Governo itinerante) em virtude do aniversário da 
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Cidade de Goiás em 25 de Julho. Após passar por uma grande reforma e preservação dos 

ambientes e móveis em 1987 através do Decreto Nº 2787 de 26 de Julho o palácio torna 

Centro Cultural. Em 27 de Julho de 2001 a Cidade de Goiás, através da Unesco ganha o título 

de Patrimônio Cultural da Humanidade, sendo o palácio incluso nesta conquista. 

Ao todo foram 98 (noventa e oito) governadores que residiram no Palácio Conde dos 

Arcos, 46 (quarenta e seis) que governaram no palácio antes da transferência para Goiânia. 

 

Fotos da Fachada 

Foto: O autor 

 

PRIMEIRO AMBIENTE DE INTERESSE: SALA 

 

Fotos da sala de estar e de Dom Marcos 

Fotos: O autor 

 

História: Primeiro ambiente do Museu, um salão amplo que ao entrar encontramos 

um quadro com a pintura do Governador que dá o nome ao Museu. O palácio leva o nome de 

Conde dos Arcos devido ao seu 1º Governador Dom Marcos de Noronha conhecido como 

Conde dos Arcos. 

Questionamentos: Qual contexto político social da época? O que acontecia no Brasil?  

Qual a situação da Educação Matemática no Brasil e no mundo? Porque a incitação da 

transferência da capital para Goiânia? Que importância o título de patrimônio histórico da 

humanidade teve para o museu? 
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Conteúdos: História Geral, do Brasil e da Cidade de Goiás. História da Matemática. 

 

SEGUNDO AMBIENTE DE INTERESSE: SALA DE JANTAR 

 

 

Fotos da Sala de Jantar e louça 

Fotos: O autor 

 

História: Local onde os governadores reuniam com suas famílias e realizam as 

refeições. Ambiente que possui a conservação dos moveis do século XVIII de origem 

portuguesa e louças alemãs do mesmo século. 

Questionamentos: Quais figuras podem ser visualizadas e as propriedades de cada 

uma? Sendo uma elipse, onde se localiza seu foco e quais as propriedades da elipse? Sendo 

quadrilátero, circulo ou retângulo, quais as suas propriedades? 

Conteúdos: Figuras geométricas (formas geométricas: elipse, quadriláteros, 

circunferências) e suas propriedades 

 

TERCEIRO AMBIENTE DE INTERESSE: PÁTIO 

 

Fotos do pátio externo 

Fotos: O autor 
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Fotos do Carro de boi 

Fotos: O autor 

 

 

Fotos da fonte de água 

Fotos: O autor 

 

História: Maior espaço do ambiente que realizava as festividades e recepções do 

governo com o solo ladrilhado em blocos de pedra na forma de quadrilátero. Atualmente 

persiste uma fonte d’água (com o formato de um semicírculo) da época do governador Conde 

dos Arcos. Neste mesmo local ainda tem um carro de boi (não se sabe ao certo por que está 

ali) veiculo muito usado no século XIX e XX. Importante notar a imponência do parreiral que 

toma conta de grande parte de ambiente. 

Questionamentos: Sabendo a área total do pátio e de cada retângulo, quantos 

retângulos cabem nessa área? E por m
2
? E cm

2
? Qual volume de água da fonte por segundo? 

Volume de água contida no espaço de gotejamento da fonte? Qual formato que a base possui? 

Um arco? Um semicírculo? Um arco mais um quadrilátero? Quais relações trigonométricas 

podem ser visualizadas na roda do carro de boi? Arcos? Quadrantes? Podemos visualizar as 

relações de seno, cosseno e tangente?  

Conteúdos: Relações trigonométricas, geometria não euclidiana (fractais), volume, 

diâmetro, área do circulo, Sistema Internacional de medidas. 
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QUARTO AMBIENTE DE INTERESSE–COZINHA: PAREDE DE TAIPA  

 

Fotos da parede de taipa 

Fotos: O autor 

 

História: Neste ambiente existe uma parede destinada a evidenciar a técnica de 

construção utilizada para levantar as paredes do palácio, conhecido como parede de taipa de 

pilão que consiste na compactação da terra com pilão. Uma mistura de barro, argila, areia, 

fibras vegetais e estrume de animal. Estilo de construção em barro tipo colonial século XVIII 

e XIX, característicos nas regiões de São Paulo e Goiás. 

Questionamentos: O que o estrume de vaca, argila e palha tem na sua composição 

orgânica que favorece uma ligação química? Qual a relação entre a espessura e a altura da 

parede de taipa de pilão? Qual a relevância desta técnica nas construções de Goiás? 

Conteúdos: Composição orgânica e química, noções de engenharia, história de Goiás. 

 

QUINTO AMBIENTE DE INTERESSE – PÁTIO: Cisterna 

 

Fotos da cisterna 

Fotos: O autor 

 

História: No segundo pátio encontramos a cisterna usada desde a construção do 

palácio  e usada em todos os serviços da casa, porém desativada a menos de 15 anos. 
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Questionamentos: Qual altura da cisterna? Qual o possível volume de água? Área da 

base? Raio? Diâmetro? Qual a vazão dada por unidade de tempo?Tendo o diâmetro e raio da 

roda do carro de boi e da cisterna como podemos conceituar o número π (pi)? 

Conteúdos: Vazão de líquido, volume, diâmetro, área do círculo, comprimento da 

circunferência, relações trigonométricas. 

 

SEXTO AMBIENTE DE INTERESSE – CORREDOR: Fotos e Moedas 

 

Fotos das moedas 

Fotos: O autor 

 

 

Foto da pintura “o caminho” 

Fotos: O autor 

 

História: Neste ambiente há a exposição de retratos de todos os governadores que 

residiram no palácio Conde dos arcos. No mesmo local, exposição de diferentes tipos de 

moedas de acordo com as mudanças econômicas que ocorriam no país. Uma das exposições 

mais interessantes é um quadro chamado “Caminho”com uma técnica especifica que 

acompanha o olhar do visitante. 

Questionamentos: Qual técnica utiliza no quadro o Caminho? Qual relação das 

moedas com o respectivo momento histórico do país? 
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Conteúdos: Matemática financeira, história do Brasil, técnicas de pintura. Conversão 

monetária. 

 

SÉTIMO AMBIENTE DE INTERESSE: ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO 

 

Fotos do espaço para exposição 

Fotos: O autor 

 

História: No último ambiente do Palácio temos um espaço destinado para exposições 

culturais que retratam acultura goiana e brasileira. Momento propício para reflexões quanto a 

identidade cultural e regionalidade em que condutor da visita pode explorar a importância 

deste ambiente na formação do individuo, conhecer a si mesmo, de onde veio. 


