
 

2757 

 

 

Experiência e concepção do currículo de formação de professores de matemática: um 

estudo a partir dos “atos de currículo” no contexto de uma universidade brasileira  
 

Flávia Oliveira Barreto da Silva 
Jorge Costa do Nascimento 

Roberto Sidnei Macedo 
Universidade do Estado da Bahia.Brasil 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.Brasil 
Universidade Federal da Bahia.Brasil 

flaviaobs144@hotmail.com 
 

La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior 
Informes de investigação 

Currículo, atos de currículo, formação de professor 
 

 
Resumo 

O presente trabalho é fruto das reflexões de uma pesquisa no Programa de Pós-Graduação 

Scritu Sensu em Educação Científica e Formação de Professores, na modalidade de Mestrado, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no Brasil. O objetivo foi promover uma 

análise das concepções de currículo que permeiam o curso de licenciatura em matemática a partir 

de um estudo dos atos de currículo e as suas implicações na formação dos futuros professores de 

matemática. Na tentativa de entender como se tem feito o currículo e o que o currículo tem feito 

com estes futuros Além disso, a pesquisa trouxe ao debate questões como: Quais as concepções de 

currículo e de formação em matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e 

ideológicas do modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos oficiais 

são traduzidos na prática curricular do curso? O presente currículo do curso de Licenciatura em 

Matemática insere-se nas pautas formativas contemporâneas, vinculados à formação do professor 

de matemática? Diante da natureza do objeto de estudo, a opção foi por uma metodologia numa 

abordagem qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida a partir de uma 

pesquisa do tipo etnográfico. Para a análise, a opção foi pela técnica da análise de conteúdos de 

base hermenêutica. A análise da proposta curricular do curso em questão envolveu a interpretação 

das dinâmicas internas e externas que tem influenciado a construção da identidade curricular do 

grupo, dando destaque à autoria e à coautoria dos sujeitos envolvidos. As noções subsunçoras que 

emergiram nas narrativas apontaram as implicações conceituais e ideológicas que permeiam os atos 

de currículo do grupo estudado, bem como as interpretações e transgressões dos documentos 

oficiais.  
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Abstract 
This work is a product of the reflections about a Masters degree research on the Strictu Sensu 

Graduate Program on Scientific Education and Teachers Training at the "Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia" (UESB), in Brazil. The main purpose of this research was to analyze the 

concepts of curriculum which permeate a Mathematics degree program, from the field study 

curriculum Acts (atos de curriculo), as well as the details on the training of the future mathematics 

teachers; on the attempt to understand how has a curriculum been done and what this curriculum 

has done with the future Elementary and Secondary teachers. Furthermore, this research brought to 

discussion questions like: What are the concepts of curriculum and of mathematics program 

training, from the actors involved? What are the theoretical and ideological bases of the curricula 

model practiced? How are the guidelines, conveyed by official documents, translated into 

curricular practice of the university program? Does the current curriculum of the Mathematics 

Degree Program follow the contemporary training guidelines, correspondent to the education of a 

mathematics teacher? In front of the nature of the subject of study, the chosen methodology 

criterion was a qualitative approach from a phenomenological perspective, being developed from 

an ethnographic type research. A hermeneutic base technique was used for the contents analysis. 

The analysis of the curriculum proposal of the program at issue involved the internal and external 

processes interpretations that have influenced the construction of the curricula identity of the group, 

standing out the authorship and coauthored of the individuals involved.  The anchors for new 

learning subsunçoras notions that emerged in the narratives pointed to the conceptual and 

ideological implications inherent to the curriculum acts from the studied group, as much as to the 

official documents interpretations and transgressions.  

 

 

Considerações Introdutórias 
Ao enveredarmos pelas leituras do campo do currículo, o olhar sobre os fenômenos 

educacionais passa anos levar para lugares antes não observados. Assim como contemplar um 

fractal, ora nos pegamos esmiuçando detalhes até então despercebidos, ora nos pegamos na 

tentativa de ampliar e visualizar um todo que parece nunca alcançado. A experiência formativa do 

presente estudo nos levou a lugares e olhares novos, mas também velhos. A própria itinerância do 

ato de pesquisar nos fez perceber como estudar os atos de currículo me leva a delimitar o meu 

lugar, e esta conquista de território nos obriga a transgredir algumas metanarrativas para 

legitimarmos a nossa própria narrativa. 
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O Currículo, enquanto texto ou documento burocrático, é o elemento simbólico do que o 

grupo entende ser formação. Todos os conceitos, valores, pensamentos e visões do grupo devem 

estar não só no discurso, mas principalmente no currículo, que viabiliza a prática. Muito esforço 

tem sido concentrado na busca de mudanças de cunho metodológico, mas o Currículo desta prática 

é que demonstra as verdadeiras concepções de cada grupo. Para Goodson (1997: 20), “a história do 

currículo não se pode basear apenas nos textos formais, tendo de investigar também as dinâmicas 

informais e relacionais, que definem modos distintos de aplicar na prática as deliberações legais”. 

A partir desta perspectiva, entendemos que o currículo interfere na construção de práticas 

pedagógicas, uma vez que, através do currículo, se mantém alguns mecanismos de seletividade, a 

partir da ação dos envolvidos, os atos de currículo, conceito defendido por Macedo (2008: 25) 

quando ele afirma que “o currículo estabelece chegadas e caminhos a percorrer, que são 

constantemente realimentados e reorientados pela ação dos atores/autores educativos”. 

O currículo é movimento, não são “grades”, o currículo é feito e vivido por pessoas, “o 

currículo tem carne e alma, isto é, é movido concretamente por uma visão de homem e de mundo, 

bem como auto-eco-organiza-se mediado por estas instâncias” (Macedo, 2004: 258). Por isso, não 

concebemos estudar currículo apenas pelos documentos oficiais, pelas matrizes curriculares ou pela 

fala de coordenadores ou diretores.  Estudar currículo a partir dos atos de currículo requer uma 

concepção de pesquisa na qual a voz dos sujeitos são ouvidas e valorizadas, extrapolando a visão 

positivista de pesquisa, que neste caso específico, valorizaria mais os documentos oficiais.  

É nessa perspectiva que buscamos entender como se tem feito o currículo num curso de 

licenciatura em Matemática numa Universidade pública do Brasil e o que esse currículo tem feito 

com os futuros professores da Educação Básica. Para isso, fomos conhecer as experiências do 

grupo de professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), na cidade de Jequié, 

que estão na busca da construção de uma identidade curricular do curso desde a sua criação no ano 

de 2000. Os seus tateios, erros e acertos, revelam que esta é uma situação que tem sido muito além 

de uma atribuição administrativa, mas sim um processo de formação para todos.  

Assim, diante da natureza do objeto de estudo, a metodologia utilizada foi à abordagem 

qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida a partir de uma pesquisa do tipo 

etnográfico, assumindo, desde o início, a interação e o envolvimento com a ambiência da pesquisa 

como pressuposto. Nesse sentido, optamos pela análise de conteúdo de base hermenêutica, na 

tentativa de “entender os entendimentos” (Geertz, 1997). 

             Partimos da indagação de como as concepções de currículo dos docentes, enquanto 

ato de currículo, implica na formação dos futuros professores de matemática. Além disso, nos 

propomos trazer ao debate questões como: Quais as concepções de currículo e de formação em 

matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e ideológicas do modelo curricular 

praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos oficiais são traduzidos na prática 
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curricular do curso? O presente currículo do curso de Licenciatura em Matemática insere-se nas 

pautas formativas contemporâneas, vinculados à formação do professor de matemática?   

Como dispositivos para a construção dos dados, utilizamos o diário de campo, a análise dos 

documentos curriculares oficiais, entrevistas semiestruturadas com os docentes do curso, 

participação nas reuniões de colegiado e área, nas quais a reforma curricular do curso era ponto de 

pauta. Além disso, participamos de algumas atividades com os discentes, como aulas, bancas de 

trabalhos de conclusão de curso e eventos. 

Trazer para a discussão a questão dos cursos de licenciatura em Matemática, tendo como 

pano de fundo o currículo na sociedade contemporânea, significa avaliar algumas propostas nesta 

área que vêm sendo desenvolvidas historicamente no Brasil, à luz deste contexto social emergente, 

no qual a sociedade contemporânea vive um processo de globalização econômica, cultural e 

política cada vez mais intensificada pelo sistema capitalista, ao mesmo tempo em que traz outras 

dinâmicas para relações entre os povos. Assim, as discussões do campo do currículo são pertinentes 

e necessárias a todos os cursos de licenciatura e as reflexões lançadas nesse estudo, apesar das 

especificidades, podem ser estendidas para outras áreas.  

 

 

Currículo: conceito, contextos e atos 
O Curso de Licenciatura em Matemática da UESB, no campus de Jequié, foi criado em 

2000, com a missão de formar professores para atuar na Educação Básica, suprindo uma carência 

das escolas da região. Desde então, o grupo de formadores vive a construção de uma identidade 

curricular, processo este recheado de tensões, conflitos e tomadas de decisões, a partir das 

reformulações curriculares. 

Numa postura pretensamente hermenêutica, inicialmente buscamos fazer a leitura dos 

documentos oficiais, procurando uma compreensão dos contextos e dos objetivos ali representados, 

acreditando ser pertinente a análise dos dispositivos legais e dos documentos produzidos pelo 

grupo, pois representam a legitimação das concepções deste grupo. Como afirma Goodson (1997: 

20), “o currículo escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica 

legitimadora das práticas escolares” e ainda destaca “é um conceito ilusório e multifacetado. Trata-

se, num certo sentido, de um conceito “escorregadio”, na medida em que se define, redefine e 

negocia numa série de níveis e de arenas, sendo muito difícil identificar os seus pontos críticos” 

(ibid.: 20). 

Contudo, como citamos anteriormente, não acreditamos que o currículo prescrito representa, 

por si só, as concepções que envolvem o processo de formação proposto pelo grupo, mas é uma 

etapa importante, que poderá viabilizar ou engessar os atos de currículo. Como afirma Macedo 

(2013: 22), podemos vislumbrar ações instituintes no currículo acontecendo “nas experiências 



 

2761 

 

cotidianas miúdas, nas brechas, nas frestas e fissuras, nas reexistências afirmativas, nas 

transgressões, nas rasuras, nas rebeldias e nas traições cotidianas, nas opacidades, na 

clandestinidade, nas diversas micro-ousadias, nas epifanias que irrompem”. Ele também destaca 

que  

 
neste ínterim, muitas vezes em opacidade, visibiliza-se e empodera-se nos 

contemporâneos atos de currículo como intensas heterogêneses formativas, antes recalcadas e 
naturalizadas como epifenômenos educacionais. Emergem etnométodos não instituídos que se 
autorizam a ‘dizer’ da formação, instituí-la mesmo (ibid.: 22-23, grifos do autor). 

 

Muitas reflexões emergiram no presente estudo, principalmente fruto das narrativas dos 

docentes, seja nas entrevistas, seja das reuniões colegiadas. As dificuldades em lidarem com as 

questões curriculares é um ponto destacado pelo grupo, mas um dos principais aspectos diz respeito 

às posturas individuais e às relações entre eles. No momento em que são conduzidos a refletirem a 

proposta curricular, as questões ideológicas ficam em evidência, o que nos faz afirmar que um ato 

de currículo também é um ato ideológico. Ao tratar das implicações conceituais, refletimos que as 

concepções do grupo tendem a propostas curriculares pautadas nos princípios da modernidade, que 

priorizam a linearidade e a acumulação. 

É interessante perceber como os docentes entrevistados identificam as interferências que a 

participação de cada um ocasiona. As dificuldades em lidar com as questões que envolvem o 

currículo do curso são muitas, mas as maiores dificuldades relatadas pela maioria dos entrevistados 

dizem respeito às posturas individuais e às relações entre eles. 

 A dicotomia nas concepções dos docentes envolvidos no Curso de Licenciatura em 

Matemática é o aspecto mais presente quando analisamos o currículo. A presença de bacharéis e 

licenciados num mesmo corpo docente traz, historicamente, divergências muito fortes nas 

concepções que envolvem os cursos de licenciatura em Matemática. Esta também foi à realidade 

encontrada no Curso de Licenciatura em Matemática na UESB. 

As interpretações construídas, neste trabalho de pesquisa, revelam a necessidade de o grupo 

discutir mais as suas concepções e aspirações teóricas, indo além dos tramites burocráticos, ao 

incluir os discentes neste processo, já que eles também são atores ativos e produzem os seus atos. 

Este, inclusive, é um aspecto que aponta para a possibilidade de continuidade do referido estudo, 

visto que, como se tratava de uma pesquisa de mestrado, não foi possível ampliarmos para 

ouvirmos as vozes dos discentes também.  Além disso, saliento a importância de novos estudos e 

pesquisas sobre a discussão das questões curriculares para os cursos de licenciatura em 

Matemática. 

Esta falta de diálogo não afeta apenas as relações do grupo, mas percebemos nas falas uma 

preocupação com as consequências geradas por esta situação no que diz respeito à gestão 



 

2762 

 

curricular, principalmente porque o grupo é composto por docentes de diferentes departamentos, o 

que fragmenta ainda mais o trabalho.  

Para Pires (2000: 66), duas ideias subjacentes à organização curricular dos cursos de 

matemática persistem historicamente: a linearidade e a acumulação. E essa realidade está bem 

presente nas concepções desse grupo.  

Ardoino (2012: 92) defende a abordagem multirreferencial como uma possibilidade para 

“sairmos dos descaminhos e impasses de um pensamento simplificante, outra forma barbárie 

moderna”. Para ele, faz-se necessário assumir a complexidade da realidade, através de uma leitura 

plural, num posicionamento epistemológico que compreenda as diversas leituras presentes nos 

espaços de aprendizagem e a multirreferencialidade possibilita 

 
[...] uma leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de 

vista, que implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições 
exigidas, em função de sistemas de referenciais distintos, considerados, reconhecidos 
explicitamente como não redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos (1998:24). 

 

Pensar numa abordagem multirreferencial é pensar na possibilidade de romper com a ideia 

de um currículo linear, ordenado, acumulativo e fragmentado. Como afirma Ardoino (2012: 87), é 

muito mais do que uma posição metodológica, é uma posição epistemológica, uma epistemologia 

plural.E como posição epistemológica é realizada por um conjunto de pessoas e de grupos em 

interações recíprocas, “as relações que tecem o vivido coletivo. [...] Em uma tal comunidade os 

atores aspiram sempre, uns mais, outros menos, tornar-se autores” (ibid.:96). 

A nossa história da educação é marcada por experiências curriculares desautorizantes, que 

negaram o direito de voz aos seus atores sociais, principalmente na construção dos seus currículos. 

Ao percebemos que os atos de currículo extrapolam as prescrições curriculares, contemplamos 

possibilidades outras de estudarmos os fenômenos educacionais, por isso esse estudo representa o 

início de novas oportunidades de tentativas de entendimentos.   
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Resumen 
La experiencia se realizó en la cátedra de Práctica y Residencia en Instituciones Educativas, 

asignatura de 4to año del profesorado en Ciencias de la Educación de la UNNE. La misma 

consistió en la implementación de un dispositivo de formación a partir de producciones 

individuales y grupales en las que se procuró recuperar las experiencias más significativas vividas 

en las historias de formación de cada sujeto.  

Se trató  de recopilar en los relatos personales los acontecimientos  que dieran cuenta de la 

vida y de la experiencia de los sujetos en formación. Cada unidad, fragmento o cuadro narrativo 

forma parte de un relato de vida que los conjunta y articula. Esta  sucesión amplia y extensa en 

diversidad y profundidad constituye el cuerpo de una historia de formación que por iniciativa 

propia produce el sujeto. 

Pensar en términos de dispositivo de formación, es trabajar desde la narración individual, 

que en definitiva constituye una selección que el sujeto realiza y reconstruye sobre su propia 

biografía educativa profesional. Por otro lado, la interacción social en la actividad grupal, permite 

compartir las categorías de análisis que constituirán la síntesis del contenido de la propia historia de 


