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Introdução 

Nesta pesquisa, tem-se como intenção compreender, por meio dos arti-
gos publicados em periódicos da área de Educação Matemática no Brasil, o 
que é o campo4 formação de professores, quais são os sentidos de formação 
docente presentes nesses trabalhos publicados e que movimentos esses sen-
tidos fi zeram nessas três décadas.

Na sequência, apresentam-se algumas informações a respeito do acervo 
investigativo. 

•  Boletim do grupo de estudos e pesquisas em Educação Matemática – 
Gepem  (1976-2007). http://www.gepem.ufrrj.br/ 

•  Boletim de Educação Matemática – Boletim do grupo de estudos e 
pesquisas em Educação Matemática – Bolema (1985-2007). http://
www.rc.unesp.br/igce/matematica/bolema/ 

 1 Docente da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Doutora pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho (Unesp), campus de Bauru.

 2 Professor-adjunto do Departamento de Educação. Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciên-
cias, Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Faculdade de Ciências, cam-
pus de Bauru, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). 

 3 Universidade Estadual de Londrina (UEL).
  Apoio Financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 

(CNPq).
 4 Adotou-se o termo campo como “área em que se desenvolve certa atividade”, neste caso, 

pesquisas, refl exões e/ou projetos relativos à formação do professor.
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•  Educação Matemática em Revista – EMR  (1993-2007). http://www.
sbem.com.br/index.php?op=EMR 

•  Zetetiké – ZETETIKÉ (1993-2007). http://www.cempem.fae.uni-
camp.br/zetetike.htm 

•  Educação Matemática Pesquisa – EMP. (1999-2007).  http://www.
pucsp.br/pos/edmat/revista.html 

Para a escolha das revistas analisadas, utilizou-se o Sistema de Avaliação e 
Qualifi cação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior – Capes, o Qualis, selecionando periódicos da área Educação Matemáti-
ca com avaliação níveis A ou B e circulação nacional (N) ou internacional (I)5. 

O Quadro 1 traz a quantidade de revistas, de artigos de cada revista e a 
quantidade de artigos que identifi cou-se e assumiu-se como do campo da 
formação de professores. Na última coluna, apresenta-se a percentagem de 
artigos relacionados à temática em questão. 

Quadro 1 – Informações relativas à quantidade de revistas e de artigos do campo da formação de 
professores – período considerado 1976/2007.

Sigla referente ao 
nome da revista / 
Ano de início da 

publicação

Total de 
revistas 

editadas até o 
ano de 2007

Total de 
artigos

Total de 
artigos sobre 
formação de 
professores

Percentagem 
aproximada de 

artigos referentes 
à formação de 

professores

GEPEM/1976  51 309  42 14%

BOLEMA/1985  32 202  27 13%

EMR/1993  21 172  45 26%

ZETETIKÉ/1993  25 143  50 35%

EMP/1999 19  76  12 16%

TOTAL 148 902 176 20%

Como pode ser observado no quadro, o acervo pesquisado é composto 
por 148 revistas publicadas entre em um período de edição de 32 anos – 
1976/2007. 

Ao observar cada grupo de revista, pode-se verifi car também que, em 
geral, as mais recentes, cujas publicações tiveram seu início na década de 
1990 e no princípio deste século, são as que mais publicam sobre formação 

 5 Durante o desenvolvimento da pesquisa, esse sistema estava em processo de atualização, por 
isso usou-se o Qualis vigente no ano de 2007.
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do professor: Zetetiké (40%), datada de 1993; EMR (26%), datada de 1993; 
EMP (16%), datada de 1999; em contraposição àquelas que tiveram suas 
publicações iniciadas nas décadas de 1970 e 1980. 

Adotou-se por referencial as análises textuais, que segundo Navarro e 
Díaz (1999) possuem como foco de estudo as mensagens, a linguagem, o 
discurso, mesmo que seu corpus6 não seja necessariamente verbal. Para o 
desenvolvimento desta investigação, aceita-se a análise textual e, por conse-
guinte, a análise de conteúdo, como método de investigação para este cam-
po de pesquisa que constantemente se depara com uma diversidade muito 
grande de problemas, justifi cando que suas características de adaptação fa-
zem com que se acomodem de forma harmônica na exploração qualitativa 
das mensagens e das informações. 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa 
análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus sig-
nifi cados num nível que vai além de uma leitura comum (Moraes, 1999, p.9).

Pautando-se nas primeiras análises oportunizadas por esse referencial, 
construiu-se de forma descritiva e analítica os movimentos da pesquisa, 
mostrando o processo de seleção e aquisição do acervo e as primeiras aná-
lises sustentadas pelas palavras-chave (Passos et al., 2005). Na sequência, 
teve-se a constituição do corpus (Passos et al., 2006 e 2008) sobre e sob o 
qual se desenvolve esta investigação e que para este momento destacam-se 
diversos outros de seus resultados. 

As considerações aqui trazidas tiveram como antecedentes investigati-
vos a construção das unidades de pesquisa e de análise, que foram estrutu-
radas sobre três eixos: 

•  Os problemas e/ou os objetivos de pesquisa que geraram os artigos 
(Passos et al., 2007a). 

•  As considerações, refl exões e/ou conclusões dessas pesquisas relativas 
à formação inicial (Passos et al., 2007b).

•  As considerações, refl exões e/ou conclusões dos processos investiga-
tivos sobre o campo de formação de professores em geral. 

 6 O conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos ana-
líticos (Bardin, 2004, p.90).



196 ROBERTO NARDI

Do processo interpretativo dessas unidades de pesquisa foi possível evi-
denciar diversos sentidos, dados pelos autores dos artigos, sobre o professor 
e perceber que as “falas” convergiam para dois focos bem evidentes “o que 
o professor é” – facilitador, mediador, tomador de decisões entre outros –, 
e “o que o professor deve” – participar, possuir, preocupar-se, agir, atuar 
entre outros. Naquela ocasião, construiram-se dois quadros com essas en-
tradas, e alguns resultados podem ser observados em Passos et al. (2009). 

Na continuidade, procura-se categorizar as informações verifi cando o 
movimento relativo aos sentidos adotados nos artigos para “formação” e 
ao fi nal tecer interpretações e conclusões. Ao retomar-se o metatexto7, bus-
cando pela unitarização de algumas informações, foram construídas outras 
unidades de análise que eram representativas do que os autores dos artigos 
consideravam por “formação” – os deveres e as funções da formação; o que 
se espera do professor dentro da proposta formativa; a ênfase aos conteúdos 
matemáticos e pedagógicos; destaques para as práticas e as habilidades nesse 
processo; propostas de cursos; indicativos de como estruturar uma proposta 
de formação; pareceres sobre as licenciaturas; conceitos e denominações utili-
zados na composição dos artigos; o papel da universidade perante a forma-
ção; o que se espera dos formadores e, por fi m, faltas e lacunas detectadas e 
apontadas pelos autores dos documentos em análise. 

Neste artigo, traz-se uma análise integrada dos diversos resultados já 
publicados (desta pesquisa que se desenvolve desde o ano de 2005) e dos 
últimos avanços possibilitados pela construção dessas unidades de pesquisa 
e de análise relacionadas no parágrafo anterior. 

No momento, procura-se observar convergências e divergências, conso-
nâncias e dissonâncias – cristalizadas em movimentos e tendências – mos-
tradas nessas três décadas de publicação dos pesquisadores e colaboradores 
da área de Educação Matemática no Brasil, que se dedicam a investigações 
relativas ao campo da formação de professores.

As escolhas, o que se assume e os referenciais

Quanto aos critérios de seleção dos artigos utilizados, tem-se ciência de 
que podem ter sido negligenciados ou deixados à margem alguns artigos, 

 7 Texto no qual o pesquisador comunica os pareceres sobre o objeto de pesquisa.
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entretanto, acredita-se que os que foram selecionados contribuíram com 
a compreensão do que se buscava, mostrando um movimento da área com 
relação ao campo da formação de professores. Levanta-se, ainda, no tocante 
às problemáticas, que a Educação Matemática encontra-se em uma inter-
face e tem também espaço de publicação junto à Educação, e os periódicos 
dessa área não foram, nesta investigação, acessados para estudo e análise. 

Busca-se, para constituir um balizamento sobre o que considerar relati-
vo ao campo da formação de professores, precedentes da área de Educação 
Matemática no Brasil. Naquela ocasião, pautou-se em levantamentos reali-
zados e apresentados em Fiorentini et al. (2002, p.141-142), para um perío-
do que vai de 1978 a 2002, em que 112 teses e dissertações são analisadas. 
Esses autores destacam onze “subfocos” relativos à formação: para a for-
mação inicial – estudos de programas e cursos; prática de ensino e estágio 
supervisionado; estudos de outras disciplinas; atividades extracurriculares; 
formação, pensamento e prática de formadores; outras questões específi cas 
da formação docente – para a formação continuada –, modelos, programas, 
propostas e projetos; cursos de atualização e especialização; investiga a pró-
pria prática do formador; grupos ou práticas colaborativas; iniciação e evo-
lução profi ssional do professor. 

Na pesquisa de Ferreira (2003) pôde-se observar resultados de um 
trabalho que teve como objeto 160 pesquisas, provenientes de teses e 
dissertações, sobre formação e desenvolvimento profi ssional de professores 
de Matemática. Nele, a autora sintetiza que, a partir da segunda metade da 
década de 1970, podem-se perceber três categorias de pesquisa – estudos 
diagnósticos dos cursos de licenciatura; estudos comparativos relacionando 
características do professor e desempenho do aluno; estudos que avaliam 
as propostas de treinamento de professores (p.27). A partir da década de 
1980, ocorrem mudanças nesse quadro investigativo, e as pesquisas passam 
a focar os cursos de licenciatura em processos avaliativos; a relação dos pro-
fessores com as novas tecnologias; concepções e percepções dos professores 
sobre os contextos educacionais e o conhecimento matemático; a prática 
pedagógica dos professores (p.28). Nos anos fi nais da década de 1980, o 
professor passa a ser visto como alguém que pensa e que refl ete sobre sua 
prática (p.29), e entra-se na década de 1990 tendo como foco investigativo 
“as cognições dos professores acerca de sua própria formação” (p.29). As 
compreensões iniciais que daí emergem conduzem os pesquisadores a se 
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interessarem pelo que os professores pensam sobre sua própria formação e 
como percebem e avaliam seu desenvolvimento profi ssional.

Tem-se, também, a pesquisa desenvolvida por Melo (2006), quando a 
autora procura discorrer sobre a seguinte questão: “Que tendências temá-
ticas apresentam, historicamente, as teses e dissertações em Educação Ma-
temática produzidas e defendidas na Unicamp no período de 1976 a julho 
de 2003?” (p.43).

Acessa-se e estuda-se, ainda, o que André et al. (1999) apresenta a res-
peito da formação de professores, onde busca uma síntese integrativa do 
conhecimento relativo a esse campo em um período que vai de 1990 a 1998 
e que tem como objetos de estudo e análise diversas produções: dissertações 
e teses de programas de pós-graduação em Educação; artigos publicados 
em periódicos da área de Educação e pesquisas apresentadas em plenárias e 
grupos de trabalhos da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Educação – ANPEd. Entre os resultados apresentados por essas pes-
quisadoras estão: 

A análise do conteúdo de 115 artigos publicados em dez periódicos nacio-
nais, de 284 dissertações e teses produzidas nos programas de pós-graduação 
em educação e de 70 trabalhos apresentados no GT Formação de Professores da 
ANPEd, na década de 1990, permitiu identifi car uma signifi cativa preocupação 
com o preparo do professor para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamen-
tal. Permitiu ainda evidenciar o silêncio quase total em relação à formação do 
professor para o Ensino Superior, para a educação de jovens e adultos, para o 
ensino técnico e rural, para atuar nos movimentos sociais com crianças em si-
tuação de risco (André et al, 1999, p.309).

As autoras relatam ainda que, apesar de haver a indicação de que teo-
ria e prática precisam estar articuladas, “a análise das pesquisas evidenciou 
um tratamento isolado das disciplinas específi cas e pedagógicas” (p.309). 
E concluem:

Finalmente, as diversas fontes analisadas mostram um excesso de discurso 
sobre o tema formação docente e uma escassez de dados empíricos para referen-
ciar práticas e políticas educacionais (André et al., 1999, p.309).

Outra referência que contribuiu com as refl exões para o desenvolvi-
mento desta investigação foi André (2002), onde se observam diversos 
levantamentos e balizamentos estruturados segundo as teorias e conceitos 
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do Estado da Arte e do Conhecimento aplicados sob uma diversidade de 
documentos que versam a respeito da formação de professores no Brasil. 

Em resumo, todos esses trabalhos contribuíram com a intenção de bus-
car de forma sintetizada uma relação de temas que contassem a história e, 
por conseguinte, caracterizassem de forma sumarizada os artigos em estudo 
nesta fase da investigação que por progressão pudessem caracterizar o cam-
po da formação de professores para a área de Educação Matemática. 

Após o estudo dos referenciais apresentados anteriormente e do acervo 
constituído para o encaminhamento desta investigação, pôde-se concluir 
que muito se pesquisa sobre o campo formação de professores no Brasil, e, 
ainda, foi possível observar a “importação” de diversos conceitos de outras 
áreas disciplinares e de pesquisa para a área de Educação, e, portanto, para 
o campo investigativo da formação de professores. Observa-se também que 
há uma grande divergência na adoção desses referenciais, e é neste movi-
mento divergente que começa a se constituir o perfi l do campo de formação 
do professor no Brasil. 

Para além dos dados8 

Quando as palavras-chave são assumidas como disparadores do proces-
so investigativo, dá-se voz aos autores dos artigos para comporem a listagem 
de palavras que indicariam “o que mais se pesquisava ou tinham pesquisado 
nessas três décadas em avaliação”. A formação de professores evidenciou-se, 
e uma lista de palavras-chave9 que baliza esse campo de pesquisa foi gerada. 

Acredita-se que este tenha sido um dos primeiros resultados desta pes-
quisa e poderia contribuir com a caracterização do campo formação de pro-
fessores de Matemática. 

 8 Agradecemos à professora doutora Maria Aparecida Viggiani Bicudo pela sugestão do título 
e pela forma com que as considerações desta seção estão apresentadas.

 9 Em ordem alfabética temos – Currículo; Desenvolvimento profi ssional; Formação; Forma-
ção continuada de professores; Formação de professores; Formação de professores contex-
tualizada; Formação de professores das séries iniciais; Formação de professores de matemá-
tica; Formação docente; Formação inicial; Formação inicial de professores; Licenciatura; 
Novas concepções pedagógicas; Práticas (docentes); Professor de Matemática; Professor 
investigador; Professor refl exivo; Professores de Matemática; Refl exão sobre a prática; Saber 
docente; Teoria e prática. 
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Outro ponto perceptível foi o de que os primeiros artigos, considerando 
um movimento de leitura 1976-2007, não traziam defi nições, conceitos ou 
explicações do que era “formação do professor”. Somente após alguns anos 
de publicação sobre o tema é que esclarecimentos a respeito do que se assumia 
por formação do professor de Matemática começaram a fi car mais evidentes. 

A licenciatura foi um desses primeiros focos investigativos e apresenta-se 
por meio da avaliação de curso, de propostas de estruturação curricular, de 
sugestão de disciplinas, dos conteúdos matemáticos que precisam ser apre-
sentados e desenvolvidos com os licenciandos e por meio das discussões a 
respeito de teoria e prática. 

Somente a partir de 2000 é que as pesquisas – com os licenciandos e 
seus formadores – passaram a focar o ensino de graduação, via concepções, 
valores, crenças, construção dos saberes, posturas refl exivas e críticas (dos 
estudantes e de seus mestres) em situações de ensino e de aprendizagem. 

A formação continuada começa a ser discutida nos artigos uma década 
após a licenciatura ter se consolidado como foco de pesquisa e, da mesma 
forma que a licenciatura – sem defi nição, sem conceito ou explicação evi-
dente –, apresenta-se inicialmente por meio das intervenções realizadas em 
sala de aula e dos cursos oferecidos aos professores em atividade. 

Posteriormente a esse movimento é que a formação continuada passa a 
ser considerada por meio de algumas propostas teóricas, entre as quais se re-
lacionam: o Método de Projetos; a Refl exão Distanciada; a Pesquisa-inter-
venção; as situações Construtivo-colaborativas; as Ações Pedagógicas In-
vestigativas; as Ações Solidárias; a Pesquisa-ação; o Trabalho Colaborativo.

Com relação às propostas de formação, pode-se perceber que são plane-
jadas segundo diversas formas de abordagem. Iniciam-se como uma receita 
de “como ensinar determinados conteúdos”, passam pelo levantamento de 
concepções de professores e alunos sobre alguns conteúdos e movem-se, 
atualmente, na direção de levar o professor a pesquisar a própria prática, 
para que identifi que quais seriam as propostas mais viáveis, para suas dife-
rentes turmas, no desenvolvimento dos conteúdos matemáticos. 

Com relação ao parágrafo anterior, uma visão resumida e compacta 
(desse movimento), seria: a passagem de um contexto de “treinamento do 
professor” para “um convite à refl exão”; um movimento que deixa de se 
importar, unicamente, com a “racionalidade técnica” e passa a ver uma 
possível solução para amenizar os problemas no contexto educativo via 
“formação de um professor pesquisador”.
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Destaca-se que as questões curriculares foram frequentemente pesqui-
sadas quando a temática é formação inicial – licenciatura em Matemática 
ou graduação em Pedagogia. Percebe-se esse movimento desde a década 
de 1980, contudo, houve um período em que saiu de cena, mas voltou a ser 
considerado nas pesquisas e nas refl exões apresentadas nos artigos, nova-
mente, após o ano 2000. 

A formação Matemática e/ou os conteúdos matemáticos e/ou o conhe-
cimento matemático também foram focados nas considerações de diversos 
pesquisadores. Nesse período de 30 anos, nota-se, pelo apresentado nos 
relatos e nos resultados de pesquisa, que o conteúdo matemático tem seu 
espaço marcado e destacado nos objetivos dos pesquisadores. 

No que diz respeito à relação teoria e prática, a partir do fi nal da década 
de 1990, os resultados dessas pesquisas começam a apontar, com devida 
frequência, para a necessidade de se oportunizar essa aproximação. Desta-
cando, inclusive, maneiras de se realizar tais integrações e levantando di-
fi culdades de desenvolvimento dessas propostas, que deveriam acomodar 
em um mesmo projeto professores formadores de professores de Matemáti-
ca/licenciandos em Matemática/professores atuantes na escola/alunos da 
escola/matemáticos. O que fi ca evidente com relação a essa categoria é que 
existem no Brasil (atualmente) diversos grupos buscando por essa integra-
ção, e para isso estruturam seus projetos e/ou propostas segundo diversos 
referenciais e/ou teorizações. 

Foi possível, também, identifi car outra categoria que denominamos 
por “um perfi l para o licenciando”. Nas primeiras refl exões ou pesquisas 
pode-se identifi car a preocupação dos autores dos artigos em enfatizar a 
necessidade de este licenciando “saber” Matemática, e a graduação seria 
o momento em que essa Matemática deveria ser “ensinada” a ele. Poste-
riormente, questionou-se que esta Matemática “estudada” e “ensinada” na 
licenciatura precisaria estar relacionada à sua profi ssão como professor, ou 
seja, além de “saber” Matemática, ele deveria “saber como apresentar essa 
Matemática ao seu aluno da escola”. É o momento em que o perfi l do licen-
ciando sofre alterações, isto é, precisa acomodar outras características, que 
não ser unicamente “um bom matemático”, mas ser, também, “um bom 
professor de Matemática”. Desde então, é possível observar, pelo que apre-
sentam os artigos, pesquisadores e colaboradores do campo de formação 
em busca de uma inter-relação e/ou integração entre teoria e prática e, por 
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conseguinte, a constituição de um perfi l de licenciando que dê conta das 
necessidades da escola e dos anseios que os formadores desses licenciandos 
possuem no que diz respeito ao “saber matemático”. 

O que se relata no parágrafo anterior mediante uma leitura paralela com 
a caracterização do que consideram como teoria e como prática e os projetos 
que buscam trazer clareza sobre as dicotomias pertinentes às confrontações 
geradas entre os que destacam cada uma delas isoladamente é que na área 
de Educação Matemática as propostas investigativas descritas nos artigos 
apontam para a superação dessa dicotomia entre a prática e a teoria.

Além do perfi l do licenciando, evidenciou-se, dentre o que foi apresen-
tado nos artigos, “um perfi l para o formador”. Não são muitos os autores 
que apresentam suas considerações sobre essa categoria construída, contu-
do, os dados revelam um movimento que sai de uma posição de “formador” 
para uma posição de “formador-pesquisador”. Pelas refl exões apresenta-
das, compreende-se que o formador de professor, necessariamente, preci-
saria ser aquele que desenvolve pesquisas nessa área. Somente assim teria 
condições de compreender quais são as “verdadeiras” necessidades de seus 
graduandos em formação. 

A presença de proposta ou projetos indicados como possíveis e que le-
vam a resultados frutíferos é inúmera, no entanto, são proposições que en-
volvem uma quantidade pequena de professores em formação, e em suas 
considerações não temos informações que acenem para políticas públicas, 
temática esta – as políticas públicas – ausente nesses artigos pesquisados e 
que representam três décadas de produção da área de Educação Matemá-
tica no Brasil.

O desenvolvimento profi ssional dentro de uma política mais ampla, 
em que um planejamento contínuo, por diversos anos ou por uma década, 
seja apresentado, em momento algum foi abordado nos artigos analisados. 
Essa é uma das carências de pesquisa ou de refl exão naquilo que trazem os 
artigos da área de Educação Matemática publicados nesses periódicos no 
período considerado. Principalmente pelo fato de que fi cou perceptível que 
há uma tendência em construção e em evidência nesta área apontando que a 
formação é um vir a ser, um desenvolvimento contínuo do professor. 

Os dados mostram que um “novo” sentido parece estar se constituindo 
a respeito do professor e de sua formação – no qual o pensamento do pro-
fessor (em formação inicial ou continuada) é considerado. 
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O “novo” nesta tendência está relacionado ao fato de que os autores dos 
artigos já estão indicando essa necessidade de se aproximar do professor em 
seu ambiente de trabalho (observando-o em atuação), justifi cando-a inclu-
sive com base nos resultados das pesquisas e ou intervenções realizadas, e, 
também, apontam que essa formação não está implicada (não se faz) so-
mente nos momentos ou períodos formativos professorais, mas sua forma-
ção se processa continuamente, desde seus primeiros contatos com a escola 
e no seu dia a dia nesse ambiente em que age. 

Com relação aos referenciais que ancoram essas propostas investigativas 
ou refl exivas, percebe-se que na década inicial, as citações ou menções aos 
referenciais estavam ausentes. 

Na segunda década em análise, observa-se nitidamente um movimento 
em direção a indicar quais são os referenciais utilizados, e desse movimento 
conclui-se que as literaturas estrangeiras são as mais referenciadas. 

A partir da terceira década, alguns dos autores começaram a citar resul-
tados provenientes da literatura nacional, mesmo que de forma acanhada. 
Contudo, ao observarem-se os movimentos individuais para compor um 
movimento coletivo com relação a essa tendência – a presença de referên-
cias nacionais ou estrangeiras –, o que ainda se enxerga é o destaque às teo-
rias provenientes do exterior.

Após a apresentação de alguns movimentos que se evidenciaram desta 
análise, indica-se a seguir algumas tendências (também perceptíveis me-
diante o estudo realizado): os projetos e/ou propostas apresentados nos arti-
gos não se colocam abertamente como investigações do campo da formação 
de professores de Matemática, ou seja, são desenvolvidas atividades com os 
professores ou futuros professores, são coletadas diversas informações so-
bre o desenvolvimento dessas atividades, contudo não enfatizam a formula-
ção das questões ou a indicação de objetivos que convirjam para a formação 
profi ssional do mestre mediante o que foi observado, coletado e analisado. 
Em diversos casos, há a identifi cação de regularidades, a descrição de pro-
postas, o relato do desenvolvimento de projetos, o levantamento de percep-
ções e crenças sem fi car perceptível para onde convergirão tais detecções e 
descrições, ou seja, que encaminhamentos posteriores são possíveis. 

Outra tendência que se observa é a presença de pesquisas que propõem 
unicamente um contexto de promoção do desenvolvimento docente, sem se 
preocupar em pesquisar sobre este, ou seja, são aceitas pelos pesquisadores 
para seus ambientes de trabalho tanto situações que se limitam a realizar 
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somente intervenções quanto as que utilizam os ambientes em “estado” de 
intervenção para a coleta de dados. 

Contudo, esse movimento consolidado parece estar sofrendo ajustes 
quando visto juntamente com a tendência de se voltar para dentro da es-
cola, ver o professor em ação, estudar e coletar os dados no dia a dia desse 
mestre. Porém, essa tendência do “retorno à escola”, nos artigos, ainda só 
se apresenta como indicação. Quiçá seus resultados possam ser observados 
ao se analisar a próxima década de publicações – os anos posteriores a 2007, 
ano limitante de nossa construção.

Cabe também destacar neste momento que, mediante as ações investi-
gativas indicadas no levantamento dos problemas ou objetivos de pesqui-
sa, verifi ca-se que há uma diversidade muito grande de ações consideradas 
(pelos pesquisadores e/ou pessoas atuantes da comunidade de educadores 
matemáticos) como apropriadas para os contextos de formação. Por outro 
lado, pode-se pensar que há uma tendência forte para a dispersão. Entre 
essas ações (discutidas amplamente em Passos et al. 2007a) destacam-se: 
buscar signifi cados, levantar percepções, situar e simular discussões, anali-
sar, relatar, descrever, buscar a compreensão, apresentar resultados, apre-
sentar análises, abordar percursos, fornecer guias, fornecer sugestões, dis-
cutir propostas, identifi car regularidades, defender a importância, verifi car 
relações, buscar explicações. 

Na realidade, não se parte de algo determinado, defi nido a priori, para 
verifi car os efeitos dos sentidos sobre o professor e sua formação apresen-
tados nesses periódicos nas três décadas eleitas. Busca-se sistematizar por 
meio do que se encontra materializado nos artigos o que essa parcela de 
pesquisadores e colaboradores da área de Educação Matemática atingiu ao 
longo desses 32 anos de pesquisa (1976-2007). Isso nos conduz a algumas 
compreensões sobre o movimento dessa comunidade com relação ao campo 
da formação de professores. 

Considerações fi nais

Nessas considerações fi nais, primeiramente, retoma-se a questão que 
defl agrou esta investigação: quais os sentidos de formação docente que es-
tão subjacentes ou explícitos nos artigos publicados nesses periódicos? 
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Para buscar uma compreensão do que se pretendia responder, algumas 
estratégias orientaram as ações dos pesquisadores – entre elas, a constitui-
ção do acervo; a seleção dos artigos; as leituras preliminares desses artigos; 
a opção em assumir que as palavras-chave encerram em si o signifi cado glo-
bal de um contexto; a constituição e defi nição de unidades de pesquisa e de 
análise. 

Com relação aos “sentidos”, as análises realizadas nesses artigos mostra-
ram que a formação de professores é caracterizada por meio da defi nição de 
formação, de seus objetivos e funções; do que se espera do professor ao fi nal 
do processo formativo; dos conteúdos matemáticos e/ou pedagógicos pro-
postos; da proposição de atividades práticas; da sugestão de cursos e suas 
estruturas curriculares; da refl exão sobre seus limites e as possibilidades 
inerentes ao próprio campo.

Mediante o estudo sistematizado e próximo desses artigos, verifi cou-se 
que é possível encontrar subsídios, provenientes dessas problemáticas que 
já foram investigadas, que contribuam com a construção da identidade e 
dos saberes necessários aos professores (ou futuros professores) para a atua-
ção em sua profi ssão; para o enfrentamento de desafi os e problemas escola-
res que se apresentam, cotidianamente, nas salas de aula; para a conquista 
de autonomia do professorado com relação aos ajustes necessários no con-
texto escolar, em virtude das mudanças aceleradas que os acometem; para 
a construção de uma cultura profi ssional embasada em problemas surgidos 
no âmbito da prática (em contraponto ao exposto unicamente em argumen-
tações teóricas); com a formação de novos professores, provenientes das li-
cenciaturas que utilizam essas produções para recompor suas propostas de 
capacitação e habilitação; para manter um diálogo entre os formadores de 
professores que pertencem às universidades e os departamentos e secreta-
rias municipais, estaduais e federais de educação responsáveis pela legisla-
ção, regulamentação e regulação dos princípios que dão norte ao ambiente 
educacional.

Foi também possível identifi car que muito se pesquisa sobre o campo 
formação de professores no Brasil e que o movimento “nas” e “das” pes-
quisas mostra-se em paralelo ao que se desenvolve em âmbito internacional 
– considerando, inclusive, nossas especifi cidades e particularidades. E que 
a ênfase dada aos teóricos e referenciais estrangeiros é muito maior do que o 
destaque ao que é produzido e elaborado no País.
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O que fi ca “em aberto” após essas considerações apresentadas nos pa-
rágrafos anteriores – de maneira generalizada: novas questões podem ser 
levantadas; novas possibilidades se abrem para desenvolver outras investi-
gações com esses periódicos acervados; há outras temáticas a serem identi-
fi cadas; existem outros referenciais que podem ser utilizados como aporte 
de análise e de sistematização dos dados, ou seja, esta não é a única forma 
de abordagem e de desenvolvimento para esta pesquisa realizada com as 
revistas que constituem o acervo indicado. 

Quanto aos critérios de seleção dos artigos utilizados, está-se ciente de 
que podem ter sido negligenciados ou deixados à margem alguns artigos, 
entretanto, acredita-se que os que foram selecionados contribuíram com 
a compreensão do que se buscava, mostrando um movimento da área com 
relação ao campo da formação de professores.

Finaliza-se este artigo destacando que uma pesquisa que se desenvolve 
sobre e sob periódicos jamais estará completa em função da atualização do 
acervo, das políticas, normas, regulações e regulamentações que os regem e 
os geram. Jamais estará completa ao se considerar que “um texto não fala”, 
mas, sim, que é cada leitor que “o lê” segundo suas crenças, visões, possi-
bilidades, ideias, teorias conhecidas, entre outras, produzindo assim efeitos 
de sentido nos leitores. 
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