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Resumo: Este trabalho tem como tema a formação do professor que ensina Matemática nos 

anos iniciais da Educação Básica. A problemática gira em torno de pesquisas que concluem 

ser reduzida a carga horária para a disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino de 

Matemática no curso de Pedagogia e haver certo nível de insatisfação dos discentes em 

relação aos processos de ensino-aprendizagem da referida disciplina. Os resultados desses 

estudos também evidenciam um índice preocupante quanto à dificuldade dos graduandos em 

relação ao conteúdo matemático, Curi (2004, 2005); Costa e Poloni (2012); Zapata, Blanco e 

Camacho (2012). Nesse contexto, o presente trabalho se caracteriza como uma investigação 

metodologicamente alicerçada nos pressupostos da abordagem qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994) e estudos bibliográficos, por dialogar com outras pesquisas. Tem como 

objetivo refletir acerca das questões teóricas e epistemológicas que circundam o processo de 

formação do professor que ensina Matemática nos anos iniciais, na perspectiva dos autores 

críticos estudados na disciplina de doutorado Formação e profissionalização de 

professores(as): epistemologias, pesquisas e perspectivas críticas, do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Foram considerados 

também autores da Educação Matemática que coadunam com essa base teórica e 

epistemológica e concebem o processo de ensino-aprendizagem como práxis. O texto inicia 

com uma discussão histórica acerca da primazia da competência individual e a influência do 

emblemático “aprender a prender”, advindo da epistemologia da prática que fundamenta a 

formação de professores centrada nos ideais de eficácia, eficiência e otimização das 

performances, voltada para o desenvolvimento individualizado, pragmático e quantificável. 

Em seguida, apresenta uma reflexão sobre formação de professores enquanto práxis 

emancipatória, pautada nos pressupostos teóricos e epistemológicos de autores críticos como, 

Saviani (1995, 1996); Freire (1997, 2007); Cunha (1998, 2010, 2013) e Severino (2007, 

2014). No terceiro momento discute algumas questões provenientes da Educação Matemática 

que dialogam com essa perspectiva, caracterizando-a como práxis, que envolve o domínio do 

conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à 

apropriação do saber matemático escolar. Nas considerações finais problematiza dilemas 

relacionados ao processo de formação desse profissional, que atua nos anos iniciais da 

Educação Básica, apresentando elementos teórico-metodológicos que favoreçam a superação 

da mera aplicação dos conhecimentos matemáticos já produzidos, presentes nos livros 

didáticos e orientações curriculares, rompendo com a racionalidade técnica. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como tema a formação do professor que ensina Matemática nos anos 

iniciais da Educação Básica. Inicialmente é apresentada uma discussão histórica acerca da 

primazia da competência individual e a influência do emblemático “aprender a prender”, 

advinda da epistemologia da prática que fundamenta a formação de professores centrada nos 

ideais de eficácia, eficiência e otimização das performances, voltada para o desenvolvimento 

individualizado, pragmático e quantificável. 

Nóvoa (1995, p. 24), por meio de uma “análise do processo histórico de 

profissionalização”, apresenta “alguns dilemas e problemas atuais dos professores”: a 

profissão docente como atividade principal, o estabelecimento de um suporte legal para o 

exercício desta atividade, a criação de instituições específicas para a formação de professores, 

a constituição de associações, a elaboração de um conjunto de normas e valores e a 

elaboração de um estatuto socioeconômico. Esse autor ao defender a criação de instituições 

específicas para a formação de professores propõe o rompimento entre a dicotomia dos 

“modelos acadêmicos centrados nas instituições e em conhecimentos “fundamentais”, e os 

modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos “práticos” e a adoção de modelos 

profissionais” (Ibidem, p. 26).   

Esse modelo profissional, nas reflexões de Nóvoa (1995) seria estabelecido por meio 

da parceria (partenariado) entre as instituições de ensino superior e as escolas, fomentada 

pelos espaços de tutoria e alternância, esse é, portanto, um dos desafios a serem transpostos. 

Assumir uma “concepção reflexiva da profissão docente”, (NÓVOA, 1995, p. 26), velada no 

discurso hegemônico reforça a “tendência de terceira via”. Essa estrutura lógica do modelo 

neoliberal coaduna com a educação como elemento decisivo na construção de um sujeito sem 

criticidade e com uma formação voltada para as competências e habilidades, consideradas 

“úteis” para a aplicação da atividade docente. Trata-se de uma visão mercadológica, cujo 

aspecto favorece a hegemonia discursiva e ao isolamento profissional. 

Reforçando essa estrutura neoliberalista as reformas educacionais no Brasil, advindas 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/1996, impõe um duplo 

modelo educacional. Um que exige explicitamente a construção do conhecimento por meio de 

uma prática social, modelo cujo aspecto tende a apresentar-se aparentemente contra 

hegemônico. E ao mesmo tempo, de forma abstrusa, outro paradigma que passa a ser 

constituído por valores econômicos do mercado, que é vendido e consumido como qualquer 

mercadoria. Esses paradigmas, nas reflexões de Brzezinski (2010, p.186) correspondem “as 

tramas legislativas e os embates entre dois projetos de sociedade e de educação foram e ainda 

são, enredados por atores que se localizam em dois mundos cujo ideário é antagônico: o 



 
 

mundo vivido dos educadores e o mundo oficial.” A autora supracitada ressalta a dicotomia 

entre esses dois mundos. 

 

Este mundo real na sociedade brasileira, sob minha perspectiva, é aquele construído 

na luta dos educadores, travada desde os anos 1980, para resistir e tentar modificar 
as práticas autoritárias de traçar políticas educacionais consentâneas com interesses 

apenas dos que detêm o poder econômico e político em nosso país. Destaco ainda 

que o mundo vivido tem como prática a defesa da cidadania e que se coloca, 

dialeticamente, como um movimento mais vigoroso a cada vez que aparenta ter sido 

desmobilizado pelos golpes desferidos pelo mundo oficial. Este, por sua vez, é 

considerado por mim como aquele em que, com aporte nos princípios, políticas e 

práticas neoliberais, vem saudando a globalização excludente como sinal 

inquestionável de desenvolvimento sustentável, de modernidade, de qualidade de 

vida no planeta, reafirmando a parceria com elites dominadoras e com o capital 

estrangeiro que ditam normas para as políticas públicas brasileiras determinadas 

pelo Estado Mínimo Nacional. (BRZEZINSKI, 2010, p.186). 

 

E é neste contexto que a formação docente do professor que ensina Matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental se desenvolve, atendendo, na maioria das vezes, às exigências 

da globalização, do mundo do desemprego, do neoliberalismo. Nessa concepção, os 

professores necessitam estar preparados para contribuir com o “ajuste” da educação às 

exigências do capital, vinculado à lógica mercantilista. 

Estudos de D’Ambrosio (2000, p. 97) assinalam que “o conceito de formação de 

professor exige um repensar”. Faz-se necessário, então, pensar numa formação permanente, 

contínua já que é praticamente impossível “formar” um professor ou qualquer profissional 

pronto e acabado. Não será por meio de sujeitos bem treinados, aos quais se dará direito e 

capacidade, ou até mesmo habilitação para trabalhar, que se construirá uma sociedade crítica e 

capaz de valorizar os seus componentes culturais por meio da educação. 

 

MARCO TEÓRICO-ESPISTEMOLÓGIO 

Os desafios encontrados na formação continuada que possibilite ao professor renovar 

continuamente seus conhecimentos, refletir criticamente sobre sua prática, ter uma postura 

consciente do seu papel frente a uma sociedade em constantes transformações, dentre outros, 

têm impulsionado, nos últimos anos, reflexões e pesquisas em diferentes campos sociais, com 

base em teóricos críticos que buscam interpretar esse universo. 

As reflexões aqui expostas são provenientes de uma pesquisa bibliográfica, que 

apresenta algumas correntes teóricas e epistemológicas críticas que fundamentam a formação 

de professores, inclusive daqueles que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental, considerando-a enquanto práxis emancipatória, a saber: Leite e Genro (2012,) 

Saviani (1995, 1996), Cunha (1998, 2010, 2013), Freire (1997, 2007), Ferreira (2003) e 

Severino (2007, 2014).  



 
 

As possibilidades formais de desenvolvimento profissional dos professores existem 

nos espaços de formação inicial e formação continuada. Com base nas reflexões de Cunha 

(2013, p. 612) compreende-se por formação inicial, “os processos institucionais de formação 

de uma profissão que geram a licença para o seu exercício e o seu reconhecimento legal e 

público”. E de acordo com a legislação brasileira, os cursos de licenciatura, são os 

responsáveis pela formação inicial de professores da Educação Básica, sendo que os 

objetivos, formatos e duração desses cursos estão previstos na Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (LDB) 9394/96.  

No entanto, a formação continuada, de acordo com a autora supracitada, “refere-se a 

iniciativas instituídas no período que acompanha o tempo profissional dos professores. Pode 

ter formatos e duração diferenciados, assumindo a perspectiva da formação como processo” 

(CUNHA, p. 612). E tanto pode ter origem na iniciativa dos interessados como pode inserir-se 

em programas institucionais. Nesse caso, os sistemas de ensino, as universidades e as escolas 

são as principais agências mobilizadoras dessa formação.  

Os paradigmas epistemo-sócio-culturais dominante e emergente apresentados por 

Cunha (1998, p. 29), com base em estudos de Santos (1987) e com aproximações de 

teorizações de Bourdieu e Bernstein ajudaram na fundamentação teórica que “mostra como os 

professores estão trabalhando nos seus processos de transição paradigmática”. Transição essa 

que, Santos (1987) apud Cunha (1998, p. 31), reconhece como espaço necessário à mudança e 

ruptura com relação ao discurso neoliberal.  

Os professores vivem em “constantes tensões que contrapõem movimentos distintos e, 

às vezes, até opostos”, (CUNHA, 2010, p. 131). Além dessas tensões, a autora assegura, com 

base em estudos de Charlot (2008), que os professores também sofrem os efeitos das 

contradições decorrentes das condições sociais e estruturais. E essa percepção da “ação 

docente inserida num campo de tensões” representa avanço para “as teorias e as práticas da 

formação de professores”.  

Neste contexto de mudanças e tensões, o professor é considerado “um trabalhador da 

contradição” (CUNHA, 2010, p. 131) e a formação docente, seja ela inicial ou continuada, 

precisa estar em consonância com esta mesma lógica. Uma formação que incorpora a 

contradição, como pressuposto de trabalho e da profissionalização docente, requer 

características próprias em relação ao conteúdo e aos métodos de ensino. Quanto aos 

conteúdos, a sua seleção tende a assumir teorias que admitem a contradição como pressuposto 

e que sejam “capazes de abranger uma gama diversa de explicações dos fenômenos em 

estudo” (Ibidem), em função dos objetivos sociais e acadêmicos. No que se refere aos 

métodos de ensino, os mesmos poderão “estimular o pensamento reflexivo, a autonomia nos 



 
 

processos de decisão e nos procedimentos investigativos como forma de conceber a 

realidade” (CUNHA, 2010, p. 132). A autora ressalta, entretanto, que “protagonizar esse tipo 

de formação não é tarefa simples” faz-se necessário “ter clara a sua intenção formativa e as 

tensões envolvidas nesse processo”.   

Essa intencionalidade envolve conhecimento em educação, por se tratar de uma 

prática histórico-social e intencional (caráter práxico), exige, devido a sua particularidade, um 

novo contorno epistêmico, considerado no âmbito das ciências humanas. Severino (2007), 

enfatiza ainda que conhecer, fazer ciência na esfera dos fenômenos educacionais, é diferente 

do fazer ciência no âmbito das ciências naturais.  

O fenômeno educação é um terreno fértil para a ideologização (SEVERINO, 2007). 

Assim, para superar o enviesamento ideológico no campo educacional, o autor destaca a 

necessidade de intervenção do pensamento crítico como critério ao atendimento de interesses 

universais. Trata-se, portanto de desarmar todo discurso hegemônico que visa legitimar e 

justificar determinadas relações de poder. 

Esse terreno fértil onde se desenvolve o processo de ensino-aprendizagem não se 

restringe aos muros escolares, nem às instruções específicas do conteúdo. Ele acontece por 

meio das relações constituídas na sociedade e em seu processo histórico-cultural. Nessa 

perspectiva, os desafios da formação do professor de matemática, inclusive daquele que 

ensina nos anos iniciais do ensino fundamental, influenciam a configuração da escola como 

forma organizacional de relações interpessoais, estrutura e espaço pedagógico. 

Dentre os desafios para o desenvolvimento profissional do professor, talvez o mais 

importante seja compreender a lógica capitalista. E para a compreensão dessa lógica, Leite e 

Genro (2012, p. 766) apresentam o conceito de hegemonia no sentido gramsciano, como 

sendo a capacidade de direção intelectual e moral da classe dominante para obter o consenso 

(passividade) da maioria da população, tendo em vista a consecução de seus interesses e 

objetivos. Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer as contradições, identificar as 

intencionalidades das forças hegemônicas e propor mudanças resistentes para fortalecer a luta 

pelo “ethos académico”, o seu caráter moral, bem como seus valores, sua autonomia, os 

interesses públicos e as especificidades da ciência na pesquisa e na formação docente.  

A formação docente, portanto, necessita estar fundamentada em bases teóricas, 

apoiadas na reflexão filosófica e no conhecimento científico, condição para a efetiva 

compreensão do homem como síntese de múltiplas determinações, assim como das 

vinculações do trabalho pedagógico no contexto da prática social (SAVIANI, 1995). O autor 

preconiza que a reflexão filosófica possibilita ao educador a superação de uma compreensão 

sobre a prática pedagógica concebida de forma fragmentária, incoerente, desarticulada e 



 
 

simplista, porque é guiada pelo senso comum. Ao contrário, sendo guiada pela consciência 

filosófica, a reflexão filosófica possibilita uma compreensão unitária, coerente, articulada, 

intencional e cultivada da prática pedagógica. Porque não há como compreender os 

fenômenos humanos e sociais em sua totalidade, ignorando o contexto histórico no qual se 

desenvolvem em suas múltiplas determinações. 

Destarte a consciência filosófica possibilita a formação continuada crítica, pois ela é 

assumida como um processo permanente e sistemático de aprimoramento de um profissional, 

uma vez que o desenvolvimento de novos saberes é advindo da produção e da socialização de 

conhecimentos. A produção e socialização dos conhecimentos podem se efetivar por meio da 

contextualização no processo de formação para o desenvolvimento profissional do professor, 

seja em uma perspectiva inicial ou contínua. Ela configura-se como algo dinâmico e pode ir 

além dos componentes técnicos e operativos normalmente impostos aos professores pelo 

sistema, que às vezes não leva em conta a dimensão coletiva do trabalho docente, nem as 

situações reais enfrentadas por esses profissionais em suas práticas diárias. Assim, a 

contextualização pode propiciar um caráter orgânico às várias etapas formativas que 

compõem esse processo, assegurando-lhe um estilo contínuo e progressivo.  

Nessa perspectiva, corroboramos a concepção de formação permanente de Freire 

(2007, p. 50) como resultado da “condição de inacabamento do ser humano e da consciência 

desse inacabamento”. Segundo esse autor, o homem é um ser inconcluso e deve ser 

consciente dessa inconclusão. Essa consciência pode ser adquirida por meio do movimento 

permanente na busca de ser mais, pois, 

A educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, 

de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de 

finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza 

não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber 

mais. A educação e a formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1997, p. 20).  

 

Em se tratando de formação permanente ou continuada, estudos de Ferreira (2003, p. 

32) assinalam que a mesma sofreu grandes transformações no decorrer das décadas de 1970, 

1980 e 1990. Inicialmente essa formação se desenvolveu por meio de “projetos de 

treinamento, reciclagem, atualização ou mesmo adestramento, posteriormente passa a projetos 

de parceria entre formadores de professores (geralmente professores universitários) e 

professores”. 

Convém destacar que os projetos de parceria ou colaborativos, são constituídos a partir 

de um contexto de práxis, na perspectiva da (re)construção de novos conhecimentos. Eles 

estendem-se por todo percurso profissional do professor e a tríade formado, formando e 

conhecimento é (re)construída, por meio de várias ações formativas, mediante uma relação 



 
 

dialética, sendo esta, uma característica necessária à realização da práxis. Neste sentido, 

Freire (2007, p. 25) nos esclarece que “ensinar não é transferir conhecimentos”, pois o ato de 

ensinar descontextualizado da práxis não favorece a transformação social. 

Para que aconteça essa transformação faz-se necessário uma escuta às demandas de 

natureza distintas advindas das mudanças sociais, econômicas e culturais, que são 

apresentadas como novas questões para a escola, e, por conseguinte, para a prática docente. 

Do ponto de vista social, os interesses e o pensamento dos estudantes e pais estão presentes 

no cotidiano escolar e na comunidade em que a escola está inserida. No que se refere aos 

órgãos governamentais, nota-se um discurso neoliberal que alimenta uma ideologia 

falseadora, constituída por um conjunto de valores particularizados que desconsidera os 

interesses da coletividade maior.  

Em relação ao aspecto pessoal, o professor tem sido chamado a tomar decisões, de 

modo mais intenso, sobre seu percurso de formação, a romper gradativamente com a cultura 

de isolamento profissional, participando dos espaços de discussão coletiva, de trabalhos com 

projetos colaborativos e também a debater e reivindicar condições que permitam viabilizar as 

demandas socioculturais emergentes. 

Os autores D’Ambrósio (1996, 1998, 2000, 2002,) Fiorentini e Lorenzato (2007) e 

Fiorentini (2002, 2003) da Educação Matemática são considerados neste trabalho, pois 

coadunam com essa base teórica e epistemológica. É consenso entre esses pesquisadores que 

a Educação Matemática tem como princípio, que todos podem construir conhecimentos 

matemáticos nas suas diferentes expressões. De modo geral, pode-se dizer que ela caracteriza-

se como “uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a Matemática) e o 

domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à construção do saber matemático 

escolar”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2007, p. 5).   

A Matemática, desde suas origens, evolui de acordo com as necessidades e interesses 

do ser humano. D’Ambrosio (1996, p.7) argumenta que o conhecimento matemático é “uma 

estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para 

entender, para manejar e conviver com a realidade sensível de um contexto natural e cultural”.  

A Educação Matemática explicita, portanto, que algumas características do professor 

são decisivas em relação ao ensino do conhecimento matemático. Na compreensão de 

D’Ambrosio (2000, p. 84), as “qualidades” desse educador são sintetizadas em três categorias: 

“emocional/afetiva, política e conhecimentos”. Dessa forma, com base nas múltiplas relações 

existentes entre o processo ensino-aprendizagem da matemática compreende-se ser necessário 

compartilhar esse conhecimento e lançar um olhar para a educação como um ato político. 



 
 

 Fiorentini (2003) alega que apesar das discussões a respeito da docência e dos saberes 

e competências necessárias para a formação dos professores, pouca ou nenhuma mudança 

ocorreu na sua prática. Conforme esse autor, hoje quase todos falam do professor reflexivo, 

investigador de sua prática, produtor de saberes, elemento-chave das inovações curriculares 

na escola e principal responsável pelo seu desenvolvimento profissional. Contudo, quando 

abordada à questão da formação de docentes de matemática o autor afirma que, apesar de 

todos estes novos encaminhamentos nas discussões, a principal mudança que se observa nos 

últimos tempos na questão da formação docente, seja ela inicial ou continuada, tanto em 

congressos quanto nas publicações de artigos e livros, está centrada no âmbito do discurso. 

Os resultados das pesquisas, relacionados à formação matemática do pedagogo, de 

acordo com Curi (2004, 2005); Costa e Poloni (2012); Jesus (2015) e Zapata, Blanco e 

Camacho (2012) comprovam que há uma carga horária bastante reduzida para a disciplina de 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática no curso de Pedagogia. Sendo assim existe 

um grande nível de insatisfação em relação aos processos de ensino-aprendizagem desta 

disciplina. Além disso, os resultados desses estudos evidenciam o preocupante índice 

referente à dificuldade dos graduandos em relação ao conteúdo matemático.  

Diante desta fragilidade da formação inicial do pedagogo em relação à Matemática, 

Curi (2004, p. 183) ressalta  

 

Está aberto, portanto, um leque de possibilidades de investigações na área de 
Educação Matemática sobre formação de professores polivalentes, que 

contribuam para que essa formação possa vir contemplar as dimensões históricas 

e sociais da Matemática e da Educação Matemática, numa perspectiva 

problematizadora das ideias Matemáticas e educacionais, promovendo mudanças 

de crenças, valores e atitudes prévios, visando a uma Educação Matemática 

crítica, e possa propiciar a experimentação e a modelagem de situações 

semelhantes àquelas que os futuros professores terão que gerir.  

 

Nesta perspectiva, Jesus (2015, p. 159) constatou “que ainda há muito a ser pesquisado 

na área de formação de professores que ensinam Matemática para as séries iniciais, [...] que, 

por sua vez, poderá melhorar a formação Matemática das nossas crianças no ensino básico.” 

Cada proposta de formação, nesse sentido, deve ser adaptada à realidade em que vier a 

ser experimentada, por isso faz-se necessário uma investigação que possibilite avaliar o seu 

desenvolvimento e resultados obtidos. A despeito disso, esses estudos oferecem algumas 

alternativas como por exemplo a resolução de problemas, a modelagem, a história da 

Matemática, e Etnomatemática, entre outros, para se modificar o atual quadro da formação 

Matemática insatisfatória oferecida aos professores polivalentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 



 
 

Fiorentini et al. (2002) concluíram que se sabe muito pouco sobre os conhecimentos 

matemáticos necessários aos docentes que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Com esse mesmo entendimento Gauthier et al. (1998) recomendam que sejam 

realizados estudos sobre os saberes experienciais dos professores em exercício, de modo que 

estes conhecimentos possam ser analisados e, em caso de atestada a sua validade, 

incorporados aos programas de formação de professores. Assim como os conhecimentos 

específicos de Matemática, esses estudos também são fundamentais ao aperfeiçoamento dos 

cursos de formação. 

Pesquisas de Pina Neves e Fávero (2010, p. 8), afirmam que “os pesquisadores são 

unânimes em indicar as deficiências ou as incongruências” dos processos de formação de 

professores, seja inicial ou continuada. As autoras recomendam “para uma possível melhoria 

e/ou alteração desse quadro” alguns elementos indispensáveis como “a reflexão, o trabalho 

colaborativo e uma relação mais equilibrada e harmoniosa entre teoria e prática”. (Ibidem).  

A formação continuada de professores que ensinam Matemática nas séries iniciais do 

ensino fundamental, sob o enfoque da Educação Matemática, pode fornecer ferramentas para 

que o docente supere a mera aplicação dos conhecimentos matemáticos já produzidos, 

prescritos nos livros didáticos e orientações curriculares, prática denominada como 

racionalidade técnica. A abordagem da Educação Matemática pode auxiliar o professor na 

tomada de decisão sobre quais conteúdos trabalhar com os estudantes e quais estratégias 

didáticas poderá utilizar, tornando-se um sujeito ativo de sua prática pedagógica e social. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O presente trabalho se caracteriza como uma investigação metodologicamente 

alicerçada nos pressupostos da abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e estudos 

bibliográficos, por dialogar com outras pesquisas.  

Nessa metodologia “os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16). Esses dados 

são geralmente recolhidos buscando apreender as diversas perspectivas dos sujeitos e os 

fenômenos em sua complexidade. Bogdan e Biklen (1994, p. 11) afirmam que a investigação 

qualitativa surgiu de um campo inicialmente dominado por práticas de mensuração, 

elaboração de testes de hipóteses variáveis etc., da qual “[...] alargou-se para contemplar uma 

metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o 

estudo das percepções pessoais”. Em educação essa metodologia assumiu formas variadas a 

fim de contemplar temas, problemas, sujeitos, momentos e contextos diversos, cujos estudos 

baseados nos modelos que privilegiavam o método, não davam conta de compreender a 



 
 

imprevisibilidade e irreversibilidade de certos fenômenos e a complexidade das questões 

educacionais.  

A problemática se desenvolve em torno de trabalhos que abordam as perspectivas e 

dilemas da formação do professor de matemática que atua nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Os resultados dessas pesquisas mostram ser reduzida a carga horária para a 

disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática no curso de Pedagogia e haver 

certo nível de insatisfação dos discentes, em relação aos processos de ensino-aprendizagem da 

referida disciplina. Para isso, é apresentado um levantamento bibliográfico de autores 

considerados críticos que fazem uma reflexão sobre formação de professores enquanto práxis 

emancipatória, a saber: Leite e Genro (2012,) Saviani (1995, 1996), Cunha (1998, 2010, 

2013), Freire (1997, 2007), Ferreira (2003) e Severino (2007, 2014). Também autores da 

Educação Matemática,  D’Ambrósio (1996, 1998, 2000, 2002,) Fiorentini e Lorenzato (2007) 

e Fiorentini (2002, 2003), que coadunam com essa base teórica e epistemológica. E ainda 

resultados das pesquisas de Curi (2004, 2005); Costa e Poloni (2012); Jesus (2015); Zapata, 

Blanco e Camacho (2012) relacionadas à formação matemática do pedagogo. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo refletir acerca das questões teóricas e 

epistemológicas que circundam o processo de formação do professor que ensina Matemática 

nos anos iniciais do ensino fundamental, na perspectiva dos autores críticos estudados na 

disciplina Formação e profissionalização de professores(as): epistemologias, pesquisas e 

perspectivas críticas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás. 

 

NÃO FINALIZANDO...  

A formação continuada de professores de Matemática que atuam nos anos iniciais do 

ensino fundamental pautada em uma racionalidade emancipatória, pode prover elementos 

teórico-metodológicos para que esse docente supere a mera aplicação dos conhecimentos 

matemáticos já produzidos, prescritos nos livros didáticos e orientações curriculares, 

rompendo com a prática advinda da racionalidade técnica. Essa abordagem pode auxiliá-lo na 

tomada de decisão sobre quais conteúdos trabalhar com os estudantes e quais estratégias 

didáticas poderá utilizar, assumindo uma postura de sujeito crítico, que estimula o 

pensamento reflexivo e consciente de sua práxis. 

Os docentes polivalentes, tornando-se mais críticos e capazes de escolherem 

conteúdos mais significativos, tomarem decisões pedagógicas e políticas no seu contexto de 

atuação profissional compartilharão com os estudantes essa postura mais consciente. Também 

poderão contribuir com outros colegas nas escolhas de metodologias e assuntos socialmente 



 
 

relevantes.  Com essa postura o educador matemático que atua nos anos iniciais do ensino 

fundamental tende a conceber a Matemática como um instrumento importante para a 

formação intelectual e social das crianças, ou seja, coloca a Matemática a serviço da educação 

crítica e emancipatória.  

Neste sentido, entende-se que um programa de formação continuada com pressupostos 

teórico-epistemológicos críticos e na perspectiva da Educação Matemática, não deve apenas 

discutir metodologias e teorias. É fundamental que o professor compreenda o contexto de 

aprendiz, visto que assim ele poderá perceber e interagir com a realidade. Poderá também 

constatar onde residem as principais dificuldades de abstração dos conceitos e, inclusive 

descobrir novos meios de ensinar os conteúdos matemáticos, considerando a realidade 

cultural e histórico-social dos sujeitos envolvidos. 
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