
RESUMO 

O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de Ensino e Aprendizagem de 

Ciências e Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática, da Universidade Federal de Goiás. Dessa forma, apresenta uma 

investigação que buscou, a partir do e no contexto de um subprojeto da Matemática do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), problematizar a 

formação inicial de professores de Matemática através de possibilidades de 

questionamentos etnomatemáticos e pós-estruturais do discurso — através da 

etnomatemática d‘ambrosiana e dos pressupostos foucaultianos do discurso — em 

relação à Matemática mesma, a fim de vislumbrar como essa problematização poderia 

contribuir para esse contexto e poderia resultar em novas formas de produções 

discursivas. A investigação aconteceu entre meados do fim do ano de 2015 a meados 

do início do ano de 2017 e contou com a participação de 13 (treze) alunos e alunas 

bolsistas, 2 (duas) professoras supervisoras e 1 (uma) professora coordenadora de 

área de um contexto pibidiano da matemática institucionalizada, focalizando-se nos 

encontros semanais do subprojeto, onde todo o grupo estava junto. O estudo foi 

estruturado em dois momentos, intitulados por nós como Primeiros movimentos: 

movimentos de aproximações e Segundos movimentos: movimentos etnomatemáticos 

e pós-estruturais do discurso, sendo que os primeiros movimentos buscaram uma 

aproximação inicial com o contexto, através de uma integração com o subprojeto tal 

como ele acontecia em seus encontros semanais, enquanto que o outro, embora não 

perdendo a aproximação e integração como fundamento e partindo dela, se centrou 

em disseminar problemáticas etnomatemáticas e pós-estruturais do discurso para 

vislumbrar como essas problemáticas aconteciam nesse contexto e como geraram 

novas formas de discursos. Nos dois momentos, a observação foi um instrumento 

investigativo imprescindível, somando-se ao que chamamos de atividades 

interventivas, que foram realizadas no primeiro momento, e ao que chamamos de 

atividades formativas e atividades agenciativas, aplicadas no segundo momento. 

Nesse sentido, o texto que ora se apresenta, filiando-se as perspectivas da 

Etnomatemática e dos pressupostos foucaultianos do discurso, submete o corpus 

investigativo a uma análise enunciativa a fim de rastrear as possibilidades 

etnomatemáticas e discursivas de um contexto pibidiano da matemática 

institucionalizada. Para tanto, o texto realiza uma descrição dos enunciados em 

relação à dispersão que eles dão à Matemática enquanto objeto de discurso, 

procurando evidenciar suas regras anônimas de construção e as formações 

discursivas que eles definem, quando possível. Dessa forma, o presente trabalho 

pretende investigar o funcionamento dos dizeres em torno da Matemática no referido 

contexto, preocupado com o que se diz e quem diz, além de um campo de 

expectativas e possibilidades. Ver-se-á que o trabalho está centrado nos sujeitos 

pibidianos e seus discursos, tomando como referência a dispersão que eles ganham 

em relação à Matemática, relacionando a uma exterioridade normativa.  
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