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RESUMO 

 
A pesquisa procurou analisar A Formação do Professor de Matemática na 
Universidade Estadual de Alagoas - Campus I: a Reforma Curricular e os Saberes 
na Opinião do Egresso. O campo da pesquisa foi a Universidade Estadual de 
Alagoas -UNEAL, fazendo um recorte no Curso de Licenciatura em Matemática do 
Campus I. O estudo foi realizado em 2010 e para análise empírica foi escolhido o 
Projeto Político Pedagógico do referido curso ao longo de sua existência, para 
verificar que saberes o Curso de Licenciatura em Matemática se propõe a 
desenvolver, comparando os currículos antes e depois da reforma curricular do 
curso, com aspectos na formação com o desenvolvimento desses egressos. Trata-
se de uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo tendo como objetivo principal 
analisar as opiniões dos egressos, a evolução com as disciplinas determinadas pelo 
projeto do curso; observar cada questão e comparar os depoimentos; e investigar a 
possibilidade de mudança no ensino de Matemática quanto aos saberes docentes. 
Os procedimentos metodológicos para coleta de dados foram à entrevista semi-
estruturada com o Coordenador e dois professores do curso e questionário aplicado 
a trinta e seis egressos e cinco alunos atuais. Apresentamos uma síntese das 
informações coletadas com a análise documental e nas entrevistas com o intuito de 
descrever e analisar a fala dos professores e egressos no que diz respeito a 
adaptação às propostas curriculares, às novas diretrizes curriculares nacionais, à luz 
do que preconiza como adequado à formação profissional do professor de 
Matemática o que tem afetado de maneira significativa a organização desses cursos 
de licenciaturas e a natureza da formação profissional neles obtida. Acreditamos que 
esta pesquisa dará continuidade as discussões em face do papel desses cursos na 
formação de professores para Educação Básica. 
Palavras chave: Licenciatura. Matemática. Egressos. Currículo. Formação. 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas são as pesquisas realizadas sobre a formação de professores, tema 

que tem sido discutido com muita ênfase pela comunidade científica, bem como a 

qualidade dessa formação como responsabilidade das instituições de ensino 

superiores. A transformação social cada vez mais exige que todos estejam 

preparados para as demandas do mercado. São necessários outros conteúdos, 
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outras metodologias que atendam às necessidades atuais. Assim, é importante 

repensar as práticas dos cursos de licenciatura, responsáveis pelos profissionais da 

educação básica. 

Esta pesquisa foi realizada em 2010 no Curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Campus I, situada à 

Rua Governador Luiz Cavalcante, s/n, Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de 

Arapiraca, que encontra-se localizado na região fisiográfica do agreste, parte central 

do Estado de Alagoas. 

A escolha desse tema surgiu da minha inquietação quando concluinte do 

curso de Licenciatura na UNEAL. Como professora de Matemática há 27 anos, 

concluí Licenciatura em Matemática em 1987, na mesma Instituição e, ao término  

do curso, mesmo já sendo professora das séries iniciais, ao ser  convocada para 

assumir uma oitava série tomei  um grande susto: sabia o conteúdo matemático, 

mas não conseguia fazer o aluno aprender de forma significativa.  

Dessa experiência surgiu o questionamento: esses alunos, na vida, só vão 

precisar resolver os exercícios que eu ensino, ou irão se defrontar com situações da 

vida diária, possíveis de resolver com estes conteúdos e não vão conseguir? Que 

professora sou eu que não consigo reduzir o fracasso do meu ensino? Questionava 

minha formação. Parti então para as leituras incansáveis sobre o tema Ensino da 

Matemática em suas diversas modalidades. Hoje vislumbro a falha em minha 

formação.  

Segundo Ponte (1994), o professor é objeto na formação, mas é sujeito no 

desenvolvimento profissional. O currículo de um curso de licenciatura deve 

considerar que esse profissional reflexivo comece a pensar sua prática dentro da 

unidade superior na qual deve se dar a capacitação do futuro profissional a assumir 

a tarefa educativa em sua complexidade. Deve fugir do pensamento conteudista, 

formando um professor capaz de desenvolver a profissão e, por conseguinte, um 

pesquisador de sua prática. 

A importância desta pesquisa está baseada no Projeto Pedagógico de uma 

Licenciatura, que atribui a Universidade a tarefa de busca do saber em toda a sua 

extensão e profundidade, assim como a transmissão desse saber do modo mais 

racional possível. 

Mas isto não tem sido fácil, pois a ideologia do ensino fragmentado está tão 

arraigada na sociedade que, às vezes, me sinto impotente para conduzir a reflexão, 
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das leituras e as discussões à luz de teóricos que contribuem para a formação do 

professor. O que muitos querem são receitas prontas para irem à sala de aula e isso 

quem dá, segundo alguns, é o livro que traz pronto e não cabe questionamento. 

Segundo Frota: 

 

O tempo exige um novo paradigma para formação de licenciados: 
Um licenciado novo portador de uma nova missão, capaz de 
entender a globalização que se instaura, tecnicamente capaz de 
utilizar/lidar com a informação em todos os níveis, de problematizar e 
analisar conjunturalmente o que está a sua volta para, com o seu 
aluno, responder aos desafios de uma nova era, ou de um novo 
momento histórico (FROTA, 2003, p. 127). 

 

Neste sentido, muitas hipóteses têm sido levantadas acerca das novas 

concepções de ensino, em encontros, palestras sobre formação continuada dos 

professores e de novas metodologias de avaliação como fatores preponderantes na 

manutenção das dificuldades da disciplina de matemática e de que forma esses 

assuntos se inter-relacionam. Contudo, os argumentos apresentados e relacionados 

para sustentar ou rebater tal discussão não têm tido, ao longo do tempo, o 

necessário respaldo científico na UNEAL.  

Segundo Tardif et al (1991), a prática docente na escola é uma atividade 

complexa correspondente a um espaço de produção de saberes diversificados. 

Nessa direção, esses mesmos autores dizem que: 

 

Os saberes da experiência adquirem também certa objetividade em 
sua relação crítica com os saberes curriculares, das disciplinas e da 
formação profissional. Os professores não rejeitam em sua totalidade 
os outros saberes; pelo contrário, eles os incorporam à sua prática, 
porém retraduzindo-os em categorias de seu próprio discurso 
(TARDIF et al., 1991, p. 231).  

 

Neste sentido, os saberes relativos à prática do curso a ser construída pelos 

professores formadores nos cursos de formação de professores, tornam-se saberes 

da tradição pedagógica, saberes curriculares relacionados com o conhecimento 

disciplinar.  

A relevância do trabalho é dar continuidade às discussões promovidas pela 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), nacional e local, sobre a 

formação de professores de Matemática nos Cursos de Licenciatura do país. A 
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relevância do tema é inegável em face do papel desses cursos na formação de 

professores para o Ensino Básico, uma das etapas da educação escolar que 

demanda urgentes mudanças na sua abrangência e na sua qualidade.  

 Historiar com o professor de Matemática, egresso da UNEAL, a 

concepção e construção de práticas pedagógicas; 

 Identificar, a partir das pesquisas e entrevistas feitas com professores 

de Matemática, egressos da UNEAL, se houve ou não alteração/modificação dos 

processos após as reformas curriculares desde quando o curso passou a outro 

formato e, a partir de 2005, quando foi reformado de acordo com o Parecer nº 

9/2001. 

Não só tendo em vista oferecer aos licenciados o conhecimento mais 

aprofundado desses assuntos como, ainda, procurar enquadrá-los no conjunto das 

teorias matemáticas estudadas pelo aluno.  

A metodologia usada nesta investigação tem um caráter qualitativo e 

descritivo, realizada através de entrevistas semi estruturadas, trabalho de campo, 

observações e visitas para coleta de dados das informações e complementada 

através de pesquisa documental. 

             Como o Curso de Licenciatura em Matemática se organizou inicialmente, o 

que ocorreu em cada momento histórico, quando das reformas curriculares, qual foi 

a base legal, quais eram as licenciaturas, em que contexto no Brasil e nos projetos 

da UNEAL e, como se encontra hoje, após 40 anos? Qual a concepção de currículo 

na proposta da UNEAL, a opinião dos seus professores e como eles se percebem 

no curso? 

Segundo Pires (2002): 

 

Referenda-se uma visão do ensino superior em Matemática, de 
caráter amplo, de forma que os aspectos e conteúdos básicos 
associados ao aprendizado científico e matemático sejam partes 
essenciais da formação de sentido universal e não somente de 
sentido profissional (PIRES, 2002, p. 45).  

 

               Qual a concepção que se tem do currículo dos cursos de licenciatura em 

Matemática dentro do projeto pedagógico da instituição pesquisada, em comparação 

com as orientações dadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e das falas 
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do coordenador, do professor de disciplinas matemáticas e dos alunos egressos 

desse curso, assim como o tratamento que se dá à prática pedagógica? 

 A supervalorização das disciplinas teóricas de Matemática e Física 

mascaram a Licenciatura de bacharelado e subestima as disciplinas pedagógicas. A 

primeira característica supervaloriza os conhecimentos teóricos, acadêmicos, 

desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da formação, 

enquanto que a segunda supervalorizam o saber pedagógico, desprezando a 

dimensão teórica dos conhecimentos como instrumentos de seleção e análise 

contextual das práticas (PARECER CNE/CP 21/2001, p. 7). 

A formação inicial de professores visa formar profissionais competentes para 

o exercício da profissão. Pois na concepção de Ponte (2002): 

 

Todo estudante universitário teve oportunidade, pela sua formação 
escolar e não escolar anterior, de se desenvolver como pessoa e 
como cidadão o suficiente para poder vir a ser um bom professor, 
mas, na verdade, isso nem sempre acontece (p. 3). 

 

A amostra da pesquisa sendo uma parcela convenientemente selecionada 

da população, como diz Oliveira (1999). Consideramos como amostra para a 

pesquisa o Coordenador do Curso, o Professor de Prática de Ensino, um Professor. 

A população do estudo em questão foi formada por alunos atuais e 36 Egressos. 

Tais sujeitos foram escolhidos por serem do Curso de Licenciatura em Matemática 

da UNEAL – Campus I em que foi desenvolvida a pesquisa e tiveram interesse de 

participar. Outros foram convidados e não compareceram para serem entrevistados 

ou se negaram a participar.  

               Para o desenvolvimento desta pesquisa, de cunho qualitativo, com a 

abordagem em estudo de caso, a análise do problema ocorreu de forma específica, 

através de: 

a) Documentos legais e oficiais de instâncias dos sistemas de ensino que 

têm como objetivo a normalização ou determinação de procedimentos e que 

procuram fixar orientações, indicações e que dão fundamentação para iniciativas 

concretas de implementação do ensino da matemática; 

b)  Literatura disponível sobre o objeto, consubstanciado em livros, 

artigos, teses e dissertações, além de literatura que se articula ou se relaciona a 

temas ligados intimamente ao ensino da matemática; 
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c) Questionários - aplicação dos questionários (múltipla escolha e 

respostas dissertativas com egressos da UNEAL e cinco alunos atuais). 

d) Entrevistas - transcrição das entrevistas com os profissionais: 

coordenador pedagógico, egressos, alunos e professor da UNEAL, onde essa 

prática não é garantida, se não houver relação direta com o currículo utilizado nesse 

curso. É preciso considerar outro componente curricular obrigatório integrado à 

proposta pedagógica: o Estágio curricular supervisionado de ensino.  

e) Reunimos informações e subsídios que possibilitem o melhor 

entendimento e maior grau de aprofundamento na discussão de quais são os 

pressupostos, fundamentos, condições e implicações fornecidas pelo Ensino 

Superior para a formação inicial do professor ao sistema educacional. E se estes 

trouxeram ou não melhorias e aprimoramentos à relação ensino-avaliação-

aprendizagem na disciplina de matemática. 

O objetivo principal foi analisar as intenções dos egressos, a evolução com 

as disciplinas determinadas pelo projeto do curso; observar cada questão e 

comparar os depoimentos; e investigar a possibilidade de mudança no ensino de 

Matemática quanto aos saberes docentes. 

 

GRÁFICO 2: Número de alunos licenciados por ano, no curso de matemática (2000 – 2009) 
na UNEAL 

 

 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados levantados na Secretaria do Curso/ UNEAL 

 

Em 2008 percebe-se um pequeno número de formandos, devido à greve 

ocorrida nesse período. Boa parte dos concluintes de 2008 se formou apenas em 

2009 e os concluintes de 2009 se formaram no segundo semestre de 2010. 
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Tomando como base o intervalo de tempo de 2004 a 2007 – período de 

mudança do Curso de Licenciatura em Matemática com a entrada dos novos 

professores concursados (em 2005 foi reformulado o PPP do curso que foi colocado 

em prática em 2007) foi possível analisar que boa parte dos alunos trancou ou 

desistiu do curso. Isso mostrou a necessidade, na época, da reformulação do curso 

em 2005, como mostra o gráfico, a seguir: 

GRÁFICO 3: Número de alunos concluintes, desistentes e trancados por ano, no curso de 
matemática (2004 – 2007) na UNEAL 

 

 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados levantados na Secretaria do Curso/ UNEAL 

 

Os alunos angustiados por não terem ofertas de disciplinas perdidas em 

outros turnos e ou semestres seguintes, evadiram-se ou trancaram as matrículas. 

Para os que permaneceram houve a crescente integralização com conclusões do 

curso também.  

Ainda não há nenhuma turma formada com a matriz curricular de 2005, já 

que a mesma só foi aplicada em 2007 e estes deverão se formar apenas no primeiro 

semestre de 2011. Em contrapartida 87,5% dos alunos ingressantes em 2007 

continuam na universidade e estima-se que grande parte desses se formou em 

2011, o que mostra que a reformulação do curso foi positiva e está possibilitando 

melhores resultados. 

 

Análise dos depoimentos dado pelo Professor de Prática de Ensino 
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São necessárias as discussões em educação matemática, mas que deveria 

ter efetivamente horas de prática destinadas para o uso da interdisciplinaridade. A 

prática deve ser intrínseca a tudo, pois é a fonte da teoria. Esse professor admite 

que na UNEAL a prática ocorre somente em momentos específicos (disciplina de 

Prática). Justifica que isso ocorre dessa forma pelo fato dessa decisão ter sido 

tomada pelo colegiado de curso. São quatro disciplinas Formação nos quatro 

semestres finais. 

Apesar de o projeto pedagógico distribuir a carga horária destinada à Prática 

de Ensino de modo a contemplar algumas disciplinas, distribuídas ao longo de toda 

formação do professor, ele sugere que as horas de prática fossem inseridas a partir 

do início do curso e o Estágio Curricular Supervisionado à partir da segunda metade 

do curso, da seguinte forma: 5º período (80 horas), 6º período (80 horas), 7º período 

(80 horas), 8º período (80 horas) e 80 horas distribuídas em atividades extras. O que 

condiz com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais.   

Quanto aos conteúdos priorizados na disciplina de Prática de Ensino, esse 

professor disse: fizemos um comparativo dos projetos pedagógicos de alguns cursos 

de Matemática do país, a partir daí estamos discutindo a questão da profissão 

docente, o porquê de ser professor, a questão das competências necessárias ao 

professor de Matemática e a Didática no sentido de criar, refletir sobre assuntos 

como tecnologia da informação, avaliação, planejamento, da relação professor-aluno 

e o quadro atual dos cursos de Matemática no Brasil. Afirma ainda que nos projetos 

analisados, as horas de prática não estão explícitas e nem a forma de desenvolvê-

las. 

 

3.5 Análise dos depoimentos dado  pelo Professor Fundador do Curso 

 

A Licenciatura ainda carece de reformas, pois há disciplinas que se 

distanciaram muito da necessidade para a prática do professor. Faltam diálogos 

entre colegas e reflexões sobre o pensar do professor que está no cotidiano da sala 

de aula. A UNEAL continua deixando as mesmas inquietações e o bom desempenho 

na docência se dá somente se o conteúdo administrado no curso for trabalhado na 

profissão. A análise desses dados possibilita identificar que alguns dos alunos em 

algum momento pensaram em mudar de curso e apresentaram como razões a 

ênfase teórica sem a efetivação prática, o uso de metodologias tradicionais e o fato 
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de terem “descoberto” que estavam em um curso que formaria professores e 

professoras. Os alunos ainda têm muitas dúvidas sobre sua formação.  

Constatamos que na instituição pesquisada, o novo projeto pedagógico não 

foi implementado totalmente, porém consta no documento oficial que as novas 

diretrizes deveriam entrar em vigor em fevereiro de 2007. Mas há na estrutura 

curricular carência de professores para realizar as mudanças necessárias. 

Notamos ainda que as razões para qualificar algumas disciplinas como 

importantes ou não para suas formações podem advir de questões epistemológicas, 

ou seja, pelo significado social dos conteúdos trabalhados na mesma. Mas podem 

também, advir de aspectos metodológicos - aqueles relacionados à forma adotada 

para ensinar e aprender. Ou ainda, a critérios de organização dos conteúdos e 

disciplinas a serem ensinadas e o tempo escolar para efetivá-las.  

Verificamos também que na instituição prevalece uma visão distorcida do 

que seja um curso de licenciatura. Existem grupos de trabalho isolados, favorecendo 

objetivos diferentes. Já constam na prática os projetos Integrados I, II, III e IV.  

Os que concluíram em 2006 já fizeram pós-graduação e o grau de satisfação 

é grande segundo disseram. Quanto às possibilidades do ensino, 21 disseram que 

quando a matemática das séries iniciais for ministrada por licenciados em 

Matemática, o nível do Fundamental e Médio melhorará. Porém sabemos que este 

nível de ensino exige o Curso de Pedagogia e dizem que os saberes docentes 

precisam ser melhor orientados na Universidade e que a avaliação também deve ser 

melhor direcionada. Indagados se as construções de conhecimentos profissionais 

desenvolveram suas competências e habilidades eles disseram ser palavras da 

moda, mas nem todos sabem o que é na Matemática. 

Percebemos também que o quesito interdisciplinaridade não está em uso 

nas atividades de prática pedagógica desse curso. E que as aulas destinadas a 

essas atividades foram programadas diferentemente do que explicita o projeto 

pedagógico, portanto, há contradição quanto ao que orientam as diretrizes 

curriculares nacionais, em seu Parecer CNE/CP de 21/2001. Verificamos que não 

existem formas diferentes do pensamento tradicional, de articulação entre teoria e 

prática. Isso justifica mais uma vez o desprezo pelas orientações da legislação 

oficial. E, por fim, esses egressos entendem que a prática de ensino tanto pode ser 

considerada como disciplina como também, um componente curricular. Concebem 
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as atividades de prática de ensino como sendo a de o professor conhecer todas as 

dimensões onde ele vai atuar. 

Por último detectamos que, sobre o que versa a Resolução CNE/CP nº 

1/2002, foram feitas discussões em conjunto a respeito, mas na hora da reforma se 

esbarra nas dificuldades de profissionais. Lembramos que quando os cursos de 

férias eram custeados pelos alunos, era mais fácil encontrar professores para 

oferecer seus trabalhos e receber uma renda extra Atualmente a realidade mudou e 

os Projetos e Formação bem como o Laboratório começam a acontecer. Esperamos 

que daqui a algum tempo, outras pesquisas possam mostrar uma realidade melhor. 

Na avaliação geral, esses alunos não estão muito satisfeitos com a forma 

como essa prática de ensino está sendo abordada. Acham que deveria existir horas 

de prática distribuídas em outras disciplinas do curso, isso porque criticam tantas 

teorias. O aluno inicia á partir da segunda metade do curso, fazendo um diagnóstico 

da escola-campo, observando “cenas de sala de aula”, no segundo momento vai 

reger no ensino Fundamental e no terceiro e quarto momento, ele repete a trajetória 

sendo agora no Ensino médio e cada momento será de 100 horas dividida em teoria 

e prática. A prática em sala de aula e na escola-campo e a teoria fazendo análise de 

Diretrizes, pareceres e, pesquisas que regem o fazer pedagógico. Sempre que volta 

o estagiário da escola-campo, fazemos debates e apresentação de problemas 

encontrados para troca de experiências. 

Dessa forma, o curso hoje após tantos anos já condiz em parte com o 

próprio projeto pedagógico. Isso é justificado pelo coordenador do curso de 

licenciatura em Matemática que alega a falta de professores da área específica para 

tal fim o que compromete a qualidade desse componente curricular (CO). A falta de 

professores no curso de Matemática dessa instituição é visível quando analisamos a 

tabela 2 e verificamos que dos seis professores lotados no curso hoje, somente 

quatro têm formação Matemática e dois com formação em outras áreas e ainda 

recebe ajuda dos professores de Pedagogia da Instituição.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais deixam livre a forma de organização da 

prática de ensino no interior dos cursos de formação inicial de professores. Orienta 

que essa organização deve ser explícita quando da elaboração do projeto 

pedagógico de cada curso. O que não conseguimos entender é a prioridade dada a 

determinadas disciplinas que são, no projeto de curso, contempladas com Formação 
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de Professor, em detrimento de outras, se sequer, isso é colocado em prática no 

curso.  

A pesquisa como elemento de ligação da teoria com a prática vem tomando 

cada vez mais espaço no interior de alguns Cursos de Licenciatura em Matemática 

de todo país. E essa é uma orientação dada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

quando coloca como um dos eixos norteadores dos cursos de formação de 

professores. Portanto, diante do contexto descrito nesta pesquisa, detectamos o 

desencontro nas concepções que foram detectadas em torno do curso, tanto no 

Projeto Pedagógico do curso, quanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, como na 

realidade vivida no curso de formação inicial de professores de Matemática. 

O ensino desenvolvido na UNEAL diverge das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e está mais próximo da racionalidade técnica. Nesse sentido, a nossa 

hipótese e suposições apresentadas no problema desta pesquisa tornaram-se reais.  

           Quanto aos aspectos da formação com o desenvolvimento desses egressos, 

houve avanços significativos graças aos professores que, com poucos recursos 

conseguiram dar contribuições importantes nas reformas curriculares do Curso de 

Matemática. E alguns abnegados, a exemplo do professor fundador que, apesar de 

ter uma concepção clássica foi buscar condições em outras Universidades para 

fazer o curso funcionar.  

Infelizmente não houve alteração/modificação dos processos após as 

reformas curriculares do curso após passar a outro formato e, a partir de 2005, 

quando foi reformulado de acordo com o Parecer nº 9/2001. O currículo do curso e a 

concepção de ensino de matemática da UNEAL ainda são tradicionais, carentes de 

estrutura para a formação de qualidade com disciplinas que impõem o poder, 

levando o curso a apresentar uma caricatura de bacharelado, por ser a formação 

que predomina em seus professores, e isso repercute nas avaliações oficiais. O 

curso possui a carga horária total de 3.480 horas, o que torna quase inviável que 

alguns alunos integralizem o curso em sete anos no máximo, com a ideia de pré-

requisito e sem oferecimento das disciplinas em outros horários ou em todos os 

semestres. 

O aluno que inicia o curso de Matemática se identifica com os cálculos, mas 

tem dificuldade muitas vezes com outras leituras. Os modelos implementados na 

UNEAL que mudaram tantas vezes, mudaram muito pouco na prática do curso, é o 

que analisei.  
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            Baseando-se no material pesquisado, alguns autores afirmam que o tempo 

exige um novo paradigma para a formação de licenciados, ou seja, que ele seja 

portador de uma nova missão, que seja capaz de lidar com a informação em todos 

os níveis, pois a prática docente na escola é uma atividade complexa 

correspondente a uma produção de saberes diversificados. 

A pesquisa revela que o curso de licenciatura no Brasil nasceu da Escola 

Normal e não da primeira Universidade e esteve relacionado aos interesses de 

expansão do ensino secundário. A idéia de criar os Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério foi dar uma nova dimensão às Escolas 

Normais em seus aspectos qualitativos. 

O Subprojeto tem como objetivo principal Observar o funcionamento da sala de 

aula e as metodologias aplicadas; recorrer a outros métodos para facilitar a aprendizagem 

dos alunos; conhecer o trabalho do professor titular do ponto de vista metodológico, na 

sociedade atual cada vez mais exigente e tecnológica; contribuir com a formação inicial de 

professores para o ensino médio, aproximando os acadêmicos do curso a uma real situação 

do ofício docente já que, geralmente, a graduação tem demonstrado ser insuficiente para 

sua formação; e ao mesmo tempo, promover a melhoria da qualidade da educação básica.  

Apresentamos, portanto, propostas que ajudem a encontrar alternativas para 

a melhoria da formação de professores, visando à melhoria da qualidade da 

educação em Arapiraca, descobrindo pesquisadores que interfiram no meio social. 

As propostas de reformas curriculares pelas quais passaram a Matemática não 

estiveram imunes a possíveis distorções e a avaliações, muitas vezes, negativas. 

Um exemplo característico foi a reforma curricular, iniciada por volta de 1960, 

intitulada Matemática Moderna no Brasil. 

Um dos maiores desafios do momento é a formação e profissionalização 

docente em Matemática que totalize qualidades ao ponto de viabilizar mudanças 

significativas no ensino dessa disciplina, capazes de trazer benefícios no tocante à 

inclusão social, preparo profissional para o mercado de trabalho e habilidades 

corriqueiras na vida pessoal de cada um dos estudantes dessa área com 

Licenciatura. Os profissionais precisam saber como construir novos conhecimentos. 

Quando da categorização dos dados para a análise, esse tipo de pesquisa 

permitiu termos novas compreensões a partir dos fenômenos investigados e, desta 

forma, fazer encaminhamentos de novos textos para análise. A ênfase desta 
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pesquisa é a visão do egresso no que se refere aos saberes construídos a partir do 

Curso que o formou com o olhar no Currículo. 

Enfim, este trabalho traz a visão micro, local de uma realidade global que 

atinge os cursos de Licenciatura. O futuro das práticas escolares está diretamente 

ligado à promoção de políticas públicas efetivas que garantam ao profissional mais 

espaço para refletir sobre o seu fazer pedagógico no cotidiano da sala. Também 

destas práticas dependem nossos alunos, para obter uma formação comprometida 

com a autonomia, que ampliem lugares sociais e contribua para que milhões de 

pessoas possam romper, de fato, com o processo de exclusão.  

A contribuição deste trabalho é para professores, coordenadores e todos 

que se interessam por um Currículo que venha contribuir com o desenvolvimento da 

Instituição e, conseguintemente, uma Matemática mais dinâmica e interessante para 

a Educação Básica. 

Assim, esperamos  contribuir no processo de discussão e avaliação da nova 

matriz curricular para a Licenciatura em Matemática, a qual foi implantada no início 

de 2005 pela última revisão que ainda está recebendo reformas, no intuito de 

construir um Curso de Licenciatura em Matemática que possa atender a demanda 

existente por professores habilitados. E também que o curso promova a verdadeira 

integração entre os saberes específicos e didático-pedagógicos, condição essencial 

para que se tenha um profissional habilitado à docência em Matemática para o 

Ensino Básico. 
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