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O FELIMAT
O FELIMAT é um evento que em 2018 atinge sua décima segunda edição e é destinado aos
estudos, discussões e reflexões acerca de questões que envolvem a formação inicial de
professores de Matemática da Educação Básica. Tem como principal característica a reflexão
coletiva e permanente das questões que envolvem os Cursos de Licenciatura em Matemática
do Paraná. Parte do pressuposto que as atividades desenvolvidas nos cursos são dinâmicas,
tendo em vista mudanças nas políticas educacionais, bem como, o surgimento de novas
demandas na sociedade.
Além disso, tem como objetivos:
•

possibilitar espaços de reflexão e interlocução acerca dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Licenciatura em Matemática nas Instituições de Ensino Superior (IES) do
estado do Paraná elaborados segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura Parecer CNE/CES 01.302/2001);

•

identificar as dificuldades relacionadas ao desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, no interior dos Cursos de Licenciaturas em Matemática, bem como
sistematizar as experiências positivas;

•

avaliar e debater as políticas de implementação e de modificações dos cursos de
Licenciatura em Matemática decorrentes das Diretrizes Curriculares para a Formação
Inicial em nível superior definidas pela Resolução CNE/CP nº 2/2015;

•

encaminhar as discussões para o VII Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática (VII
FNLM).

O evento é formado, fundamentalmente, por grupos de trabalhos que estudam, discutem,
analisam e compartilham experiências em questões relevantes que permeiam o processo de
formação dos professores de Matemática. Os resultados obtidos nos grupos de trabalho são
compartilhados com todos os envolvidos por meio de plenárias e pela divulgação da
publicação de anais. As discussões servem de indicativos para o desenvolvimento de
estratégias em todas as instituições de ensino superior do estado do Paraná em diversas
frentes, por exemplo, a permanência dos alunos no curso de Licenciatura em Matemática, a
aproximação da teoria à prática por meio do estágio supervisionado, a inserção do licenciando
na pesquisa, e espera-se que os resultados debatidos no evento sejam encaminhados para
uma discussão a nível nacional no Fórum Nacional das Licenciaturas.

Eventos Anteriores
O FELIMAT ocorre desde o ano de 2005. Link para acessar o site dos FELIMATs anteriores:
http://sbemparana.com.br/site/?page_id=22

Diretoria da SBEM-PR
Diretor: Rodolfo Eduardo Vertuan – UTFPR/Toledo
1ª Secretária: Lilian Akemi Kato – UEM/Maringá
2ª Secretária: Veridiana Rezende – UNESPAR/Campo Mourão
1ª Tesoureira: Karina Alessandra Pessôa da Silva – UTFPR/Londrina
2ª Tesoureira: Loreni A. F. Baldini – SEED/Apucarana
1ª Suplente: Leônia G. Negreli – UTFPR/Curitiba
2ª Suplente: Gabriele G. Veleda – UNESPAR/União da Vitória

Comissão Científica
Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan - UTFPR/Toledo
Prof. Dr. Dionísio Burak – UNICENTRO/UEPG
Prof. Dr. Tiago Emanuel Kluber - UNIOESTE
Profa. Dra. Karina Alessandra Pessôa da Silva - UTFPR/Londrina
Profa. Dra. Veridiana Rezende - UNESPAR/Campo Mourão

Comissão Organizadora
Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira (coordenador) – UNICENTRO
Profa Dra. Gabriele Granada Veleda – UNESPAR/União da Vitória
Prof. Dr. José Roberto Costa – UNICENTRO
Profa Dra. Leônia Gabardo Negrelli - UTFPR/Curitiba
Prof. Ms. Lindemberg Sousa Massa - UNICENTRO
Prof. Ms. Maria Regina Carvalho Macieira Lopes - UNICENTRO
Prof. Dr. Márcio André Martins - UNICENTRO
Prof. Ms. Renato Francisco Merli – UTFPR/Toledo
Prof. Ms. Sandro Rodrigues – UNICENTRO

Palestra de Abertura
A formação do professor de matemática para escola básica: O que é realmente
preciso e prioritário? E com a nova BNCC?
Prof. Dr. Humberto José Bortolossi – UFF - Rio de Janeiro

Grupos de Discussão – GDs
GD1 - Matriz curricular: organização da prática como componente curricular, curricularização
da pesquisa e da extensão - quadro atual e perspectivas.
Coordenadora: Profa Dra. Ettiène Cordeiro Guérios (UFPR/CURITIBA)
Relator: Prof. Dr. Márcio André Martins (UNICENTRO/GUARAPUAVA)
GD2 - Materiais didáticos, TICs e PNLD na formação inicial de professores: implicações para
a prática docente.
Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Carrazedo Dantas (UNESPAR/APUCARANA)
Relator: Prof. Dr. Humberto José Bortolossi (UFF/RIO DE JANEIRO)
GD3 - Relações entre Estágio Curricular Obrigatório, PIBID e outros programas na formação
inicial do professor de Matemática.
Coordenadoras: Profa. Dra. Vania Gryczak (UNICENTRO/GUARAPUAVA)
Relatora: Profa. Dra. Luciana Schreiner Oliveira (UTFPR/CURITIBA)
GD4 - Ingresso, evasão e permanência nos cursos de Licenciatura em Matemática.
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Lucia Panossian (UTFPR/CURITIBA)
Relator: Prof. Ms. Sandro Rodrigues (UNICENTRO/GUARAPUAVA)
GD5 - Ensino de Matemática na Educação Inclusiva: perspectivas atuais nos cursos de
Licenciatura em Matemática.
Coordenadora: Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius Nogueira (UNIOESTE/CASCAVEL)
Relator: Prof. Dr. Fábio Alexandre Borges (UNESPAR/CAMPO MOURÃO)

Programação:
Quinta (23/08/2018) e Sexta (24/08/2018)

GD1 - Matriz curricular: organização da prática como componente curricular,
curricularização da pesquisa e da extensão - quadro atual e perspectivas.
Coordenadora: Profa Dra. Ettiène Cordeiro Guérios (UFPR/CURITIBA)
ettiene@avalon.sul.com.br
Relator: Prof. Dr. Márcio André Martins (UNICENTRO/GUARAPUAVA)
mandre@unicentro.br

Trata-se do relato do Grupo de Discussão 1, durante o Fórum Estadual das Licenciaturas
em Matemática do Paraná (XII FELIMAT). Com vistas às atuais propostas curriculares
nacionais para as Licenciaturas – Resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação –
buscou-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior (XI FELIMAT). Em 2017
o foco consistiu da organização da prática como componente curricular (PPC), como também
dos possíveis direcionamentos adotados pelas diversas instituições representadas no encontro.
Neste ano, o direcionamento específico consistiu da curricularização da extensão e da pesquisa.
O Contexto
A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação preconiza
a articulação entre pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e
aprimoramento do profissional do magistério e da prática educativa (Brasil, MEC, 2015, p. 2).

Neste sentido, a diretriz apresenta indicativos sobre a inserção da pesquisa e da extensão como
componentes curriculares dos cursos de formação de professores.
A discussão no grupo
Nesta edição o GD1 foi coordenado pela professora Ettiène Cordeiro Guérios (UFPR)
e teve como relator o professor Márcio André Martins (UNICENTRO). O GD contou com 14
(quatorze) integrantes – professores de diferentes Instituições de Ensino do Paraná (UEM,
UFPR, UNESPAR – União da Vitória, UNICENTRO – Guarapuava, UTFPR – Curitiba,
UTFPR – Toledo, e Centro Educacional Marista Santa Mônica – Ponta Grossa), estudantes de
mestrado da UEM e da Licenciatura em Matemática da UNICENTRO.
De início, a coordenadora solicitou aos participantes que fizessem a leitura do Relato do
GD 1, referente ao último FELIMAT. A partir disso, o grupo atual apresentou alguns
apontamentos quais sejam: dificuldades em relação à incorporação da prática como componente
curricular, em que a UEM está há 4 (quatro) anos em implementação das mudanças e vislumbra
o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como uma possibilidade promissora; na UNESPAR,
Campus União da Vitória, há o entendimento entre os professores sobre a concepção de prática
como componente curricular, e admitem que seus objetivos devem estar explícitos no ementário
das disciplinas que contemplarão esta prática, visando garantir a articulação entre os conteúdos
do Ensino Superior e da Educação Básica; com relação ao acompanhamento/efetividade das
ações, o grupo concorda sobre a realização de reuniões para a troca de informações entre os
professores, e principalmente para a interação entre os professores do ano anterior da série e/ou
disciplina, bem como entre professores de diferentes áreas e educadores matemáticos; houve
consenso no GD sobre a demanda de critérios para as disciplinas que realmente farão a
articulação entre teoria e prática na Licenciatura em Matemática, em acordo com o papel da
disciplina no currículo, ou seja, há de se considerar que algumas disciplinas têm objetivos
específicos, que podem ser instrumental e/ou teórico, neste sentido a UFPR assume a concepção
de especificidade dos conteúdos matemáticos e especificidade de conteúdos pedagógicos, em
que, como exemplo, a Didática assume um papel de disciplina teórica que discute a prática; o
GD alerta sobre o desconhecimento em relação ao sentido da prática como componente
curricular, por parte de alguns docentes dos cursos de Licenciatura, e admite a necessidade de
formação continuada do professor. Neste sentido, um integrante do GD – egresso da
Licenciatura em Matemática – relatou sobre a falta da abordagem, em sua formação, de

fundamentos de matemática e, mais especificamente sobre a falta de articulação entre os
conteúdos abordados no Ensino Superior e os conteúdos trabalhados no Ensino Básico – como
exemplo, sobre o conceito de número visando a abordagem no Ensino Básico.
Em seguida, a coordenadora passou a explorar no texto referente à Resolução 02/2015,
do Conselho Nacional de Educação, as concepções assumidas sobre a pesquisa e a extensão nos
currículos dos cursos de formação de professores. Neste sentido, os integrantes do GD
entendem que não há no documento uma concepção definida, sendo que há menção a uma
articulação entre a graduação e a pós-graduação, entretanto não explícito, por exemplo, se a
extensão preconiza o princípio pedagógico ou o princípio assistencialista. Com relação ao
cumprimento de 10% dos componentes curriculares em atividades extensionistas, na UFPR os
acadêmicos estão se envolvendo em projetos de professores, e podem contar até 90 horas em
sua grade curricular. No entanto, estão sendo constatados números insuficientes de projetos,
motivo pelo qual esta questão ainda não está definida no âmbito institucional. Um ponto que
está sendo discutido, por exemplo, é se as atividades de docência podem ser caracterizadas
como extensão, como fica a questão da supervisão por um docente da Universidade? Na UTFPR
(Curitiba) esta discussão está sendo feita, e há um entendimento sobre o cumprimento em
créditos curriculares (disciplinas). Na Unicentro a curricularização da extensão já está
regulamentada, e proporciona a possibilidade nos formatos definidos: em disciplina de
Extensão Universitária que desenvolva atividades de extensão; em conteúdos de disciplinas da
matriz curricular do curso, denominados Conteúdos Curriculares de Extensão; no Estágio
Curricular do Curso, em que o estudante desenvolve por meio de projeto de intervenção
extensionista, ações paralelas que enriqueçam sua formação e atuação acadêmica; no Trabalho
de Conclusão de Curso, TCC, com o desenvolvimento de ações extensionistas paralelas que se
viabilizam por meio de projeto de extensão; em outros Programas e Projetos de extensão,
coordenados por docentes da instituição. Na UEM a proposta está em discussão, há atualmente
disciplinas de iniciação a pesquisa. Na Unespar (União da Vitória) está em discussão, e há a
intenção de se criar disciplinas, como exemplo a disciplina de Fundamentos Metodológicos da
Extensão Universitária, com semelhanças à disciplina de Iniciação à Pesquisa que já ocorre. Na
UTFPR, há disciplinas de iniciação à pesquisa e TCC 1 e TCC 2. Neste contexto, o GD
vislumbrou a possibilidade de disciplinas em modalidade semipresencial. Na UTFPR (Pato
Branco) há um entendimento sobre a articulação com os projetos integradores que vêm sendo
desenvolvidos.

Sobre os encaminhamentos finais
O GD considera importante uma reflexão sobre o caráter da pesquisa e da extensão, no
currículo da Licenciatura em Matemática, enquanto contribuição para a escola básica. Há de se
estabelecer a intencionalidade destas ações, ou seja, se há confluência com as demandas da
Escola.
Além disso, o GD admite que a natureza das ações de extensão e pesquisa devem estar
em consonância com os objetivos de formação do curso de licenciatura. Há o entendimento
sobre o papel protagonista do acadêmico na ação a ser desenvolvida, nos três momentos –
concepção, execução e avaliação. Há de se preocupar sobretudo com a natureza da ação, e não
com o incremento de carga horária.

GD2 - Materiais didáticos, TICs e PNLD na formação inicial de professores:
implicações para a prática docente.
Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Carrazedo Dantas (UNESPAR/APUCARANA)
sergio@maismatematica.com.br
Relator: Prof. Dr. Humberto José Bortolossi (UFF/RIO DE JANEIRO)
hjbortol@gmail.com

Áudio das discussões feitas nesse GD2: https://youtu.be/iXzLQm9hJp4

O coordenador iniciou o grupo de discussão apresentando o histórico dos temas
trabalhados pelo GD2 nos vários eventos realizados pela SBEM-PR. Predominantemente, o
foco das edições anteriores estava no uso de materiais didáticos. Nesta edição, o coordenador
propôs que se discutisse a produção de materiais didáticos.

PONTOS DE DESTAQUE
Como a tecnologia deve ser integrada com o livro didático? Observando-se que o
próprio livro didático é uma tecnologia, relatou-se que a integração de recursos digitais nos
livros do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) é ainda incipiente, ocorrendo de forma
separada na forma de um encarte ou como material extra. Observou-se que a tecnologia amplia
o escopo dos problemas que podem ser tratados, principalmente aqueles que usam dados reais:
nesses problemas, os números frequentemente não são inteiros e o emprego de um recurso
computacional permite ao estudante fazer as contas na máquina, permitindo então que ele se
concentre na resolução do problema em si e não nos cálculos.
Observou-se também que, além dos elementos matemáticos, a tecnologia também pode
favorecer a comunicação no contexto escolar: entrega de listas, grupos em redes sociais,
WhatsApp, etc. O coordenador destacou uma importante estratégia no uso de tecnologias na
produção de materiais didáticos: a gravação de vídeos pelos estudantes (mesmo de forma
artesanal) mostrando a resolução de um problema matemático.
Ao contrário da página impressa de um livro didático, onde as imagens são estáticas,
recursos de geometria dinâmica permitem abordar um problema usando-se movimentos e
animações. O coordenador destacou que vários problemas são melhor entendidos quando
implementados em um software como o GeoGebra. O coordenador exibiu um exemplo dessa
metodologia com um problema da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas).
O relator apontou para o fato de que a tecnologia viabiliza a modelagem matemática que
não pode ser experimentada normalmente: o acesso ao estudo matemático de fenômenos em
intervalos de tempo em escalas de tempo muito pequenas ou muito grandes.
Um outro tema discutido no GD2 foi a questão da representação de objetos
matemáticos em materiais didáticos, sejam eles digitais ou não. A relevância do tema se põe
uma vez que, em Matemática, ao contrário de outras disciplinas, os objetos de estudo são
abstratos e, desta maneira, eles são acessíveis tão somente por meio de suas representações.

Nesse contexto, levantou-se a questão: um gráfico gerado pelo GeoGebra poderia ser aceito, do
ponto de vista formal, como uma resposta para um problema matemático? O relator se
manifestou ponderando sobre a relevância das diversas representações; mas observando que é
necessário ficar atento às características específicas de uma determinada representação pois,
sendo uma representação, ela sempre terá alguma limitação. Por exemplo, um aluno pode
concluir erroneamente que o gráfico da função f(x) = 1/x 10 tem infinitas raízes pois, no
GeoGebra, o gráfico dessa função se sobrepõe ao eixo horizontal para x > 10 (gráficos não
possuem espessura, mas no GeoGebra há uma espessura). Saber reconhecer as comunidades de
prática e usar a representação adequada no momento adequado de acordo com as características
de seu interlocutor é um item que deve ser sempre considerado na produção de qualquer
material didático.
No grupo, apontou-se para a necessidade de que os cursos de licenciatura em
Matemática integrem, de algum modo, todas essas questões de produção de material didático
com ou sem o uso de recursos digitais. Uma estratégia é incorporar esse tema nas várias
disciplinas de conteúdo matemático da grade curricular. Ainda no contexto de formação inicial
dos professores, mesmo após as reformas ocorridas em 2018, observou-se que ainda há uma
forte tradição na ênfase em disciplinas de informática que não são instrumentais, mas orientadas
para o Cálculo Numérico (resolução de equações, métodos numéricos de integração, etc.), para
o bacharelado em Matemática. Certamente as licenciaturas em Matemática se beneficiariam de
disciplinas de informática mais alinhadas com o conteúdo pedagógico em Matemática do futuro
professor. O grupo apontou a necessidade na produção de livros para consumo nos cursos de
licenciatura com esta ênfase no uso de recursos digitais do ponto de vista pedagógico.
O grupo também colocou que a questão da produção de material didático com ou sem
recursos digitais não se encerra em si. Também são importantes a multiangulação (consultar
vários livros didáticos e outros materiais ao se preparar e conduzir uma aula) e o emprego de
metodologias ativas.
Qual é o impacto do uso de recursos digitais no Ensino e na Aprendizagem da
Matemática? O relator comentou sobre o relatório “Students, Computers and Learning: Making
The Connection” da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
que

procura

responder

a

essa

pergunta.

O

relatório,

disponível

no

endereço

<http://bit.ly/2JoNV6L>, coloca vários fatos que desafiam a crença de que recursos digitais são
sempre benéficos no contexto escolar. Por exemplo, os países com as melhores pontuações no

teste PISA fazem pouco uso de tecnologia e, quando usam tecnologia, isso é feito pelos
professores e não pelos alunos. O relatório observa que garantir que toda criança tenha um nível
mínimo de leitura e de Matemática fará mais no sentido de criar oportunidades iguais em um
mundo digital do que seria alcançado expandindo ou subsidiando serviços e equipamentos
tecnológicos avançados. Tecnologia pode amplificar um ensino de primeira, mas tecnologia de
primeira não pode substituir um ensino de segunda.

GD3 - Relações entre Estágio Curricular Obrigatório, PIBID e outros programas
na formação inicial do professor de Matemática.
Coordenadoras: Profa. Dra. Vania Gryczak (UNICENTRO/GUARAPUAVA)
vaniag@unicentro.br
Relatora: Profa. Dra. Luciana Schreiner Oliveira (UTFPR/CURITIBA)
lu_zan1@hotmail.com

Participantes: 2 acadêmicos, 1 pós-graduando, 6 professores universitários
Tópicos discutidos:
1. Já nas apresentações: vários participantes relataram suas angustias sobre a residência.
2. Relato das edições anteriores. Percebemos que a discussão mudou de foco devido a
institucionalização do programa residência pedagógica.
3. Várias experiências: cada professor explicitou o modo de organização do estágio em sua
universidade.
4. As diferenças da implementação do programa em cada instituição. Por exemplo, na UTFPR
–TO a ideia é que a residência tente se aproxime do estágio, os residentes não podem ser
matriculados na disciplina de estágio. Na UNESPAR de Campo Mourão o aluno terá que
fazer o estágio conforme o regulamento vigente, inclusive com acompanhamento do seu
orientador. No entanto estas horas vão ser contabilizadas no residência e os estágios
acontecerão no colégio com a preceptora. Na UNICENTRO Guarapuava, na disciplina de
estágio, os alunos precisam cumprir a carga horária da disciplina presencial e para a carga
horária destinada a observações e regência será utilizada a carga horária da residência. A

UNESPAR de União da Vitória não possui residência e a disciplina que discute o estágio
não é uma disciplina específica de estágio supervisionado. As orientações sobre estágio são
discutidas na disciplina de Prática de ensino no terceiro ano é feito o estágio no ensino
fundamental e no quarto ano no ensino médio. As orientações são realizadas por todos os
professores do colegiado e as observações são compartilhadas. A organização do estágio e
a implementação da residência da UTFPR-CT é muito parecido com o da UTFPR-TO.
5. Perguntas: E se o aluno desiste do programa? Isso pode gerar um problema. Alunos se
matricular em disciplina no horário de estágio, como ficam? Qual a relação dos
coordenadores da residência e dos professores de estágio? Como inserir a residência
pedagógica na regulamentação de estágio para que não haja conflito? Seria interessante que
o professor de estágio e o coordenador da residência seja o mesmo. Haverá seguro para
estes alunos?
6. Conversa sobre estratégias para vencer as 100 horas de regências do residência pedagógica.
Há entendimentos diferentes sobre a interpretação do edital em cada uma das instituições.
Bem como diferentes concepções sobre os que seriam as regências e a intervenção
pedagógica. Por exemplo, algumas puderam matricular alunos de sétimo e de oitavo
período. Algumas vão fazer atividades no contraturno, algumas instituições matricularam
os residentes na disciplina de estágio.
7. As angustias e problemas da implementação do programa residência na escola.
8. Necessidade de adequação do programa para a nossa realidade.
9. Necessidade de apoio das escolas ao programa. Há resistência de diretores, de escolas e de
professores com a presença dos residentes na escola.
10. Houve uma desconstrução do cronograma para adequar o programa a fim de envolver
alunos dos últimos períodos.
11. Formação do preceptor está sendo feita em forma de troca de experiências, tanto presencial
como EAD.
12. Os alunos já estão frequentando as escolas, conhecendo a equipe pedagógica, os ambientes
escolares, fazendo estudo de documentos e participando da capacitação e logo iniciam as
regências, em algumas instituições.
13. Algumas escolas têm somente ensino médio, o que prejudica a vivência em outros níveis
de ensino. Outro problema do ensino médio é a baixa carga horária da disciplina, que
inviabiliza as 100 horas de regência.

14. O PIBID antigo também era aplicado de maneiras diferentes em cada instituição
15. Ideia: criar um site tanto para o PIBID como para o residência para cada instituição.
16. Diferenças entre PIBID antigo e novo: algumas instituições seguem o mesmo modo
anterior, outras vão fazer adequações, pois os alunos são mais novos e imaturos.
Propostas e/ou encaminhamentos:
1. Fazer uma reclamação sobre as regras de implementação do programa, sobre os prazos
curtos, informações complicadas, os alunos não podem desistir, não podem substituir
alunos, um único preceptor na escola, poucos orientadores na universidade para o grande
número de bolsistas.
2. Incerteza da continuidade do programa e das bolsas.
3. Pedido que a SBEM emita uma nota contra a extinção dos programas e do não pagamento
das bolsas.
4. As horas trabalhadas no residência não contam pontuação nas métricas.
5. Deveria institucionalizar a divisão da bolsa do coordenador e do preceptor.
6. Propor novos programas ou projetos para dar conta da demanda de bolsas para nossos
alunos.

GD4 - Ingresso, evasão e permanência nos cursos de Licenciatura em
Matemática.
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Lucia Panossian (UTFPR/CURITIBA)
malupanossian@hotmail.com
Relator: Prof. Ms. Sandro Rodrigues (UNICENTRO/GUARAPUAVA)
sandrorodrigues23@gmail.com

Participantes
Luciano Ferreira – Unespar/Campo Mourão.
Dion R. P. B Alves – Unespar/União da Vitória.
Silton J. Dziadzrio – Unicentro/Campus Irati.
Michel T. Semensato – UTFPR/Guarapuava.
Marcelo E. Hernandes – UEM/Maringá.
Alexsandro Schneider– Unicentro/Guarapuava

O encontro do grupo 4 (Ingresso, Evasão e Permanência nos cursos de Licenciatura em
Matemática) foi iniciado por meio de uma apresentação breve dos participantes acompanhada
de questionamentos relacionados aos trabalhos ou pesquisas realizados sobre o tema.
O professor Luciano Ferreira, neste momento inicial, argumentou que já orientou
projetos de IC (Iniciação Científica), sendo dois sobre a evasão e um sobre os egressos e, ainda,
possui projetos de pesquisa relacionados com o tema, os quais são: (I) O curso de Matemática
da UNESPAR campus de Campo Mourão, traçando o Perfil do aluno ingresso: Desejos, sonhos
e frustrações; (II) Ingresso e Permanência de acadêmicos(as) dos primeiros anos nos cursos de
licenciaturas da Universidade Estadual do Paraná Campus de Campo Mourão, dentre outros
trabalhos e publicações. Os demais participantes apresentaram seus interesses sobre a temática,
mas esclareceram que ainda não desenvolvem pesquisas.
Após as apresentações foi apresentada as discussões sobre o tema (Ingresso, Evasão e
Permanência) realizadas nas edições anteriores do Felimat (2013 – 2017).
Em seguida, discutindo sobre as questões de evasão, refletiram que alguns dos motivos,
são: (I) falta políticas de assistência estudantil nas universidades, (II) desvalorização da
profissão professor, porque algumas turmas dos cursos de licenciatura em matemática são
reduzidas em até 90%, (III) mudança dos acadêmicos para os cursos na modalidade EAD, por
serem atraídos pelo marketing e propagandas da inciativa privada, sendo que nas instituições
públicas essa divulgação do curso praticamente não ocorre.
Os participantes do GD também compartilharam experiências em seus locais de trabalho
referentes ao ingresso, evasão e a permanência. E, em relação a isso, a professora Maria Lucia
mencionou sobre o diálogo que estabelece com os acadêmicos no primeiro contato que tem
com as turmas. Ela menciona que questiona sobre os motivos pelos quais escolheram o curso
de Matemática e, com isso, tenta identificar o quanto o próprio professor da Educação Básica
influencia (positivamente e/ou negativamente) na escolha da carreira.
Além dessas considerações, discutiu-se sobre os seguintes pontos:

INGRESSO
•

Quem procura a licenciatura em universidade pública? Concorrência: instituições
particulares (principalmente EAD), programas como PARFOR.

•

Professor: profissional desvalorizado, que formação é necessária para ser contratado em
instituições públicas?

•

Que ações são necessárias (externas) para valorização da carreira? Discussão sobre a
Comissão de Formação de Professores (exigida pela Capes para participação em
Editais).

•

Defesa da profissão do professor. Que instituição ou quem assumiria? (SBEM, SBM).

•

Atuação das universidades nas escolas da comunidade para garantir o interesse e o
esclarecimento sobre o curso de licenciatura em matemática (projetos de extensão,
oficinas de profissões, visitas à universidade, projetos de iniciação científica, por
exemplo). (Ação indicada em 2017 – que tem sido feita).

•

Blog: TIME UEM (valorização de projetos de extensão que vinculem o licenciando as
ações com a comunidade escolar – educação básica, inclusive para alunos do primeiro
ano).

PERMANÊNCIA
•

Discussão da mudança da grade (momento formal/informal para tirar dúvidas e
distribuição das disciplinas).

•

Pré-Cálculo (como disciplina, modifica o momento em que acontece a reprovação).

•

Diferença de conceitos matemáticos da Educação Básica e Educação Superior (alunos
‘bons’ em Matemática na Educação Básica, mas com dificuldade na graduação).

•

Vivência/convivência no ambiente universitário (bolsas oferecidas – PIBID, PIBIC,
PLI, Monitoria, extensão). Ações desde o primeiro ano da licenciatura.

•

A maioria dos alunos que permanecem na área como professores tiveram algum tipo de
experiência em programas da instituição (Iniciação Científica, PIBID).

•

Cuidados com assistência estudantil (moradia, alimentação, transporte, apoio
psicológico).

•

Preocupação da coordenação de curso e professores no sentido de organizar ações
específicas do curso para garantir a permanência e diminuir a evasão. (Proposição para
NDE e colegiado de cursos). Levantamento com colegiados de cursos de licenciatura
para identificar as ações que estão sendo realizadas.

•

Perfil do professor formador (assumindo características da docência e preocupação com
o curso).

EVASÃO
•

Alunos que não possuem recursos financeiros para se manter no curso.

•

Diminuição da carga horária de professores na rede básica, na qual professores
contratados temporariamente assumem vagas da área de Matemática sem formação
adequada.

•

Busca de carreiras com maior facilidade de retorno financeiro.

EGRESSO
•

É encaminhado para a pós-graduação ou trabalho em instituições privadas.

AÇÕES
•

Pesquisa quantitativa de licenciados (formação plena) que estão na carreira (Educação
Básica).

•

Elaborar plano de ações (compartilhado entre cursos) de valorização do curso e da
carreira.

•

Organizar pesquisas sobre ingresso e evasão.

•

Criar uma base de dados no site da SBEM que permita a inserção por parte dos
coordenadores dos cursos de licenciatura em matemática dos seguintes dados: ingresso,
permanência e evasão. (Ação indicada em 2017 – considerada para 2018).

•

Manter uma tarefa do GD: levantamento de ingressantes, evasão, inscritos no processo
seletivo. Criar formulário para publicar os dados (repetir anualmente no Felimat).

•

Manter contato, criar grupos (virtuais) com os coordenadores de cursos de Licenciatura
em Matemática e outros professores interessados após o FELIMAT para discutir as
propostas e resultados, de modo que efetivamente elas sejam realizadas.

•

Exigir a criação de uma legislação que não permita que cursos de Formação Pedagógica
como PARFOR e PROFOP habilitem docentes quando houver na IES a licenciatura
desejada. Oferecer como segunda graduação, sugestão entrar na licenciatura normal.
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GD5 - Ensino de Matemática na Educação Inclusiva: perspectivas atuais nos
cursos de Licenciatura em Matemática.
Coordenadora: Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius Nogueira (UNIOESTE/CASCAVEL)
voclelia@gmail.com
Relator: Prof. Dr. Fábio Alexandre Borges (UNESPAR/CAMPO MOURÃO)
fabioborges.mga@hotmail.com

Apesar de a educação inclusiva ser uma realidade no sistema educacional brasileiro
desde 2008, com a PNEE – Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, a
preocupação com a educação de alunos com necessidades educativas especiais não foi detectada
nos grupos de discussão do FELIMAT até sua IX edição, em 2015, na cidade de Curitiba.
Esta preocupação não apareceu como condição de formação do professor, nem em
relação ao atendimento ao aluno com deficiência no curso de Matemática, pois, nos grupos que
discutem o acesso, a permanência e a evasão que começa a ser discutido em 2012, nenhuma
menção é feita a esses estudantes. E isso, mesmo considerando que desde 1999, com a
publicação da Portaria n.º 1.679 de 2 de dezembro de 1999, que dispõe sobre os requisitos de
acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência para instruir processos de autorização e de
reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições de Ensino Superior. A partir dessa
portaria, para que uma Instituição de Ensino Superior tenha autorização de funcionamento para

qualquer curso de graduação e mesmo o reconhecimento de cursos já autorizados, uma das
condições a ser cumprida são as condições de acesso (concurso vestibular) e de permanência
de pessoas com deficiência nos cursos superiores.
O mesmo aconteceu em relação ao GD3 – Relações entre Estágio Curricular
Obrigatório, PIBID e outros programas na formação inicial do professor de Matemática, com
exceção de uma menção no relatório do XI FELIMAT, dos acadêmicos e dos egressos de
licenciatura em Matemática que participaram do GD e NÃO dos formadores, como segue: “Os
acadêmicos e egressos da licenciatura em matemática destacaram que a licenciatura em
matemática (assim como as demais licenciaturas) precisa trabalhar de forma mais focada em
relação às diferenças presentes nas escolas. A inclusão é um tema ainda muito distante da
formação inicial e muito presente na realidade profissional do docente” (ANAIS do XI
FELIMAT).
Desta forma, além da componente curricular obrigatória Libras, em geral, são poucas as
iniciativas nos cursos de licenciatura em Matemática que discutem a questão da Educação
Matemática Inclusiva. Cumpre-nos destacar as diretrizes vigentes para a formação inicial e
continuada de professores (Resolução CNE 02/2015) em que se prevê em seu artigo 5, item
VIII, “consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo e
valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre
outras” (BRASIL, 2015, p. 6), o que nos impõe ainda mais a relevância da temática no cenário
nacional da formação de professores de Matemática (BORGES; NOGUEIRA, 2016).
O relatório do primeiro encontro do GD5, realizado no IX FELIMAT, realizado na
UTFPR/Curitiba, em 2015, contou com a participação de apenas nove licenciandos e traz o
alerta:
A inserção da temática “Ensino de Matemática na Educação Inclusiva:
perspectivas atuais nos cursos de Licenciatura em matemática” apresentou-se
pela primeira vez no rol de grupos de discussão já dinamizados nos fóruns
anteriores. A temática é relevante e necessária uma vez que, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o
percentual de brasileiros que apresenta algum tipo de deficiência corresponde
a 24% da população do país. Na mesma direção, dados do Censo Escolar, entre
2003 e 2010, revelam que o número de estudantes com necessidades
educacionais especiais nas escolas regulares aumentou em 234% e que 95%
das crianças de 6 a 14 anos com algum tipo de deficiência estão em escolas
regulares comuns. Tal realidade traz implicações para os processos formativos
dos profissionais que atenderão esses estudantes, de modo que as licenciaturas
ocupam lugar central para a formação inicial desses profissionais. Ao mesmo
tempo em que se situa essa problemática, alerta-se para a preocupação de que

o tema não tem ecoado com força nas preocupações dos formadores e,
consequentemente, nos processos formativos. O próprio público-alvo do GD
revela indícios dessa fragilidade, uma vez que a participação de formadores e
pesquisadores interessados no tema foi inexistente, contando-se apenas com a
participação de estudantes (NOGUEIRA; DIAS, 2015).

Dos trabalhos do GD no decorrer do dia 22 de maio de 2015, estabeleceram-se as
seguintes sugestões:
1.

Importância da proposição de disciplinas obrigatórias ou, pelo menos,
optativas no decorrer do curso;

2.

Organização de atividades complementares que atendam a temática
(projetos, ciclos de palestras, etc.);

3.

Inserção da questão junto aos Colegiados e NDE’s dos cursos por meio
da representação dos discentes nesses Órgãos e por meio de ações
institucionais do FELIMAT e SBEM;

4.

Desenvolvimento de atividades de Estágio Curricular Obrigatório
voltadas a espaços inclusivos e especializados;

5.

Inclusão de palestras, minicursos e oficinas sobre a temática nas Semanas
Acadêmicas das Licenciaturas;

6.

Proposição de programas de inclusão aos acadêmicos com necessidades
especiais (núcleos de apoio e conscientização);

7.

Buscar acessibilidade no meio escolar;

8.

Conscientizar a comunidade acadêmica a buscar conhecimentos;

9.

Promoção de atividades interdisciplinares envolvendo cursos de áreas
que atendam pessoas com necessidades especiais (Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina, Educação Física, etc.).

No X FELIMAT, realizado na UNESPAR/ Apucarana em 2016, houve um crescimento
considerável no quantitativo de interessados pela temática inclusiva neste fórum, sendo que, no
ano anterior, eram nove participantes e, nesse décimo encontro, 28 (vinte e oito) pertencentes a
diferentes níveis de ensino e formação, sendo composto por alunos de graduação, professores
de Matemática do Ensino Superior, professores de Matemática da Educação Básica, alunos de
Mestrado e/ou Doutorado, pedagogos etc.). Destacamos, dentre estes diferentes grupos de
pessoas, o grande número de professores de Matemática que estavam cursando o Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE, os quais alegaram que o interesse por este

grupo veio no sentido de contribuirmos com a formação continuada acerca da temática
inclusiva. Em função do grande número de professores da Educação Básica presentes, o foco
da discussão saiu da formação e foi para as condições de atendimento ao aluno com
necessidades especiais na Educação Básica. Em determinado momento do Grupo, os presentes
foram questionados quanto à possível presença de disciplinas as quais abordassem a temática
inclusiva em seus cursos de graduação. Neste grupo, estavam representadas as instituições
Universidade Estadual do Paraná (campus de Apucarana e Campo Mourão), Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (campus de Toledo e Curitiba), Universidade Estadual de Ponta
Grossa e Universidade Estadual de Londrina. Das instituições, a única que contempla uma
disciplina exclusiva para a temática inclusiva nas aulas de Matemática foi a UTFPR/Toledo. As
demais, segundo os presentes, acabam por discutir tal assunto de maneira diluída em outras
disciplinas, como o Estágio Supervisionado, a Libras (componente curricular obrigatória desde
2005), Políticas Públicas etc.
Ao final das discussões do X FELIMAT, o coordenador do Grupo passou aos
encaminhamentos, ou seja, possíveis discussões e implementações de práticas a serem pensadas
pelos cursos de Licenciatura em Matemática do Paraná. Elencamos a seguir todos estes
encaminhamentos:
1. Necessidade de discussão acerca dos objetivos dos próximos FELIMAT´s, já
que, diferente dos primeiros (com a maioria dos participantes na condição de
docentes do Ensino Superior), este contou com uma presença considerável de
professores da Educação Básica. Em que medida estes novos participantes
poderão contribuir com nossas futuras discussões?
2. Criação de um evento científico em nível estadual para a temática Educação
Matemática Inclusiva;
3.

Implantação, nos cursos de Licenciatura, de dois espaços disciplinares para a
discussão aqui apresentada. Como sugestão, podemos ter uma disciplina
intitulada Práticas de Ensino de Matemática Inclusiva, e outra (que poderia
ocorrer nas disciplinas denominadas Psicologia da Educação ou correlatas) para
o debate acerca de quem são estes sujeitos inclusos (surdos, cegos, cadeirantes,
autistas etc.).

4.

Além destas, as demais disciplinas, quando necessário e pertinente, devem
também promover a discussão acerca da inclusão;

5.

Inserção de uma carga horária mínima para atividades de Estágio
Supervisionado Obrigatório em escolas especializadas no atendimento de
determinados sujeitos (surdos, cegos, autistas etc.), ou mesmo em salas
Multifuncionais de escolas inclusivas;

6.

Fortalecimento de discussões inclusivas também nos projetos do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID;

7.

Dentre o rol das atividades denominadas como complementares (aquelas que
ocorrem além das disciplinas obrigatórias ofertadas pelos cursos de
licenciatura), inclusão de uma exigência de um número mínimo de atividades
relacionadas à temática inclusão;

8.

Promoção, por parte das instituições de Ensino Superior, de fóruns, eventos,
grupos de estudo etc., abertos para a comunidade de professores da Educação
Básica;

9.

Para os próximos concursos para docentes do Ensino Superior, incluir dentre os
pontos de avaliação ao menos um deles para que o candidato discorra acerca da
temática inclusão nas aulas de Matemática;

10. Pronunciamento,

por

parte

da

Sociedade

Brasileira

de

Educação

Matemática/Regional Paraná – SBEM/PR, com relação à mudança da lei que
indica o limite de 25 (vinte e cinco) alunos em salas com a presença de
estudantes inclusos, tornando a lei obrigatória;
11. Pronunciamento, por parte da SBEM/PR, com relação à necessidade de que toda
cidade tenha disponível o Atendimento Educacional Especializado, ocorrendo
seja ele em escolas especializadas ou, na ausência delas, nos próprios
estabelecimentos de ensino inclusivos;
12. Pronunciamento, por parte da SBEM/PR, com relação à inclusão das Salas
Multifuncionais em todas as escolas do Paraná;
13. Inserção de outros profissionais para o apoio às atividades escolares, como
psicólogos, fisioterapeutas etc.
O relatório do GD5, no XI FELIMAT, realizado em 2017, na UEM, reforça a
valorização do grupo, enquanto número de participantes (35), entretanto, foram somente quatro
os docentes do Ensino Superior a participarem, evidenciando que esta temática não está
presente nas discussões dos formadores de professores, mesmo em momento de mudança de

matriz curricular vivenciado por muitas instituições. No rol de instituições de Ensino Superior
paranaenses representadas no grupo figuraram: UNESPAR (Campo Mourão), UTFPR (Curitiba
e Apucarana), UNICENTRO (Guarapuava) e UEM (Maringá).
É importante destacar a baixa representatividade do corpo docente e a alta participação
de estudantes em relação aos demais grupos, evidenciando a preocupação dos licenciandos com
a futura atuação em escolas inclusivas e a sua formação incipiente neste sentido. Ao final das
discussões, estabeleceu-se um conjunto de proposições do Grupo. Dentre elas, destacam-se as
seguintes:
1.

A curricularização da extensão como um caminho de implementação da
educação matemática inclusiva por meio da proposição de projetos voltados à
educação inclusiva: incorporar nos projetos de curso, junto aos NDE’s e
Colegiados, disciplinas com caráter extensionista nas ementas que garantam essa
perspectiva, bem como projetos e cursos de extensão em grandes áreas no
decorrer do curso; atrelar recursos do moodle ao ensino semipresencial e às
ações de extensão;

2.

Ampliar a representatividade das instituições nos grupos de discussão: no caso
do GD5, as instituições especializadas, o núcleo regional de educação, as
instâncias que atuam na educação inclusiva, os professores da Educação Básica
e, principalmente, um número maior de instituições de Educação Superior;

3.

Incluir nas disciplinas dos cursos transversalmente as questões de inclusão,
entendendo que não basta a proposição isolada de uma ou outra disciplina, mas
a necessidade de um movimento formativo que englobe as questões da educação
inclusiva na constituição da identidade dos cursos;

4.

Garantir carga horária mínima de estágio e de atividades complementares em
situações de educação inclusiva (salas de recurso, escolas especializadas);

5.

Introduzir a temática da Educação Matemática Inclusiva nos eventos de
Educação Matemática, como eixo formativo nas licenciaturas e linhas de
pesquisa/disciplinas nos programas de pós-graduação, que formam os
formadores de professores nas licenciaturas.

6.

Repensar os espaços de laboratórios de ensino de Matemática voltados à
Educação Matemática Inclusiva: espaço para produção de materiais; espaço para
discussão de práticas inclusivas;

7.

Incluir, em disciplinas de formação pedagógica o estudo de quem são os sujeitos
da educação inclusiva, bem como acerca de estratégias metodológicas
específicas;

8.

Aproveitar a existência de projetos PIBID para a abordagem da EMI

9.

Incorporar nos eventos de modelagem (EPMEM e CNMEM) as discussões da
EMI

Apenas uma rápida análise das sugestões contidas nos três relatórios dos eventos
anteriores nos permitem inferir que algumas delas se repetem, a saber: as que se referem às
disciplinas específicas abordando temáticas de educação Matemática inclusiva; as que se
referem ao estágio supervisionado; as que se referem às discussões de temas da EMI,
transversalmente; às que se referem à inclusão de temas de EMI em eventos ou atividades de
extensão.
Para subsidiar nossas discussões, além deste levantamento em relação às discussões
anteriores; encaminhamos um questionário aos coordenadores de curso que, por razões
organizacionais não nos forneceram todos os dados que esperávamos. Entretanto, dos oito
coordenadores que responderam ao questionário, cinco disseram que seus colegiados
desconhecem os relatórios do GD5 do FELIMAT; um desconhece, mas não sabe se outros
coordenadores tomaram conhecimento, pois assumiu neste ano o Colegiado; um apenas indicou
que os “docentes são comunicados sobre a divulgação dos relatórios” e um afirmou que tomou
conhecimento do relatório do XI FELIMAT, de 2017. A principal consequência disso é que não
aconteceram discussões a partir das sugestões apresentadas pelas reuniões anteriores do GD5.
Dois coordenadores afirmaram que abordam as temáticas da Educação Matemática Inclusiva
nos eventos, a saber, Semanas da Matemática.
Em um levantamento enviesado inicial, feito apenas utilizando o Google, identificamos
os seguintes cursos de Matemática em universidades públicas no Estado do Paraná:
1.

Universidade Federal do Paraná / Curitiba
Disciplinas: Libras

2.

Universidade Federal do Paraná / Licenciatura em Exatas / Setor de Palotina
Disciplinas: Libras; Gênero e Educação; Educação Inclusiva; Tecnologias
Assistivas

3.

Universidade Federal do Paraná/ Licenciatura em Exatas / Campus de Jandaia
do Sul

Disciplinas: Libras; Gênero e Educação; Educação Inclusiva; Tecnologias
Assistivas
4.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/ Curitiba
Disciplinas: Educação Inclusiva e Diversidade; Libras A e Libras B; Ensino de
Matemática e necessidades educacionais específicas (optativa).

5.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/ Pato Branco
Disciplinas: Diversidade, direitos humanos e o ensino de Matemática; Educação
Inclusiva e o ensino e Matemática; Libras I e Libras II

6.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/ Toledo
Disciplinas: Educação para a inclusão matemática; Libras I e Libras II

7.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/ Cornélio Procópio
Disciplinas: Libras I e Libras II

8.

Universidade Estadual de Maringá
Disciplinas: Libras; Teoria e Prática Pedagógica I, II e IV

9.

Universidade Estadual de Londrina
Disciplinas: Libras

10. Universidade Estadual de Ponta Grossa
Disciplinas: Libras
11. Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ Cascavel
Disciplinas: Libras e Estágio
12. Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ Foz do Iguaçu
Disciplinas: Libras
13. Universidade do Estado do Paraná/ Paranavaí
Disciplinas: Libras; História e Cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros
14. Universidade do Estado do Paraná/Campo Mourão
Disciplinas: Libras
15. Universidade do Estado do Paraná/União da Vitória
Disciplinas: Libras
16. Universidade do Estado do Paraná/Apucarana
Disciplinas: Libras
17. Universidade do Estado do Paraná/Paranaguá
Disciplinas: Libras

18. Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná/ Guarapuava
Disciplinas: Libras
19. Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná/ Irati
Disciplinas: Libras
20. Universidade Estadual do Norte do Paraná/ Cornélio Procópio
Disciplinas: Libras
21. Universidade Estadual do Norte do Paraná/ Jacarezinho
Disciplinas: Libras
22. Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Disciplinas: Libras I e Libras II; Educação Inclusiva
Em face deste levantamento, como podemos proceder para que realmente possamos
conscientizar os formadores da importância da discussão e implementação de ações que
atendam tanto o disposto na Portaria nº 1.679 de 2 de dezembro de 1999 do MEC; quanto do
artigo 5, inciso VIII da Resolução CNE 02/2015, em que se prevê a “consolidação da educação
inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnicoracial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras”.
Talvez a única saída seja a imposição, mediante leis e decretos, tal como aconteceu com
a componente curricular Libras.
Com relação ao XII FELIMAT, 4 (quatro) foram as instituições representadas na
discussão do GD5 (Unespar – Campo Mourão e União da Vitória; Unioeste – Cascavel e
Unicentro – Guarapuava). O cenário de representatividade docente não se alterou com relação
ao já relatado nesse documento, sendo que tivemos 14 participantes, com 4 docentes e 10
licenciandos.
De início, foi proposta a dinâmica de trabalho para o GD5 no atual FELIMAT, qual seja,
para além de propor novas metas, as quais vêm se repetindo de um fórum para outro,
gostaríamos de discutir porque de alguns aspectos, como por exemplo, a falta de
representatividade docente nas discussões do GD e, em contrapartida, a grande procura pelos
licenciandos/professores da Educação Básica.
Das reflexões feitas no grupo, destacamos as seguintes:
1. Os professores do Ensino Superior ainda não “sentiram” a presença dos estudantes
inclusos, o que já é uma realidade na Educação Básica. Ou seja, se o número de alunos
com necessidades educativas especiais aumentou significativamente nas escolas, o

mesmo ainda não se refletiu no mesmo nível nas universidades, o que, acreditamos,
deverá se acentuar nos próximos anos;
2. Temos a necessidade de pensar em atividades a serem desenvolvidas por todos os alunos
em sala de aula (atividades inclusivas) - nesse sentido, a quase despreocupação das
licenciaturas com essa temática se apresenta como um complicador, já que não discutir
práticas nessa perspectiva corrobora com a manutenção de uma prática que exclui
determinados sujeitos para os quais as ferramentas matemáticas (docentes, materiais
etc.) disponíveis não são suficientes;
3. A aula pensada para aquele que mais necessita de atenção às suas especificidades
contribuirá para o aprendizado de um número maior de estudantes (ao contrário de uma
atividade pensada para quem aprende com facilidade);
4. Não conseguiremos abordar todas as temáticas na formação. Precisamos discutir na
formação: quais os princípios mais gerais de uma educação inclusiva (atividades
inclusivas, princípio de igualdade no desenvolvimento das tarefas para os diferentes,
princípio de equidade etc.);
5. Precisamos escutar mais nossos estudantes em situação inclusiva (os reais e não as
“esferas perfeitas no vácuo”), bem como outros agentes envolvidos e necessários para
o sucesso escolar desses (intérpretes, educadores especiais, familiares, pedagogos etc.),
tornando o diálogo uma importante possibilidade pedagógica;
6. Repensar a avaliação para estudantes com necessidades específicas, para que ela seja
feita de fato (envolvam realmente os estudantes inclusos);
7. Retirar o foco do indivíduo incluso, passando-o para o meio (nós “deficientizamos” os
estudantes);
8. A contribuição mais evidente da inclusão na atualidade é que estamos falando mais
acerca desses sujeitos, que antes sequer eram notados, ou mesmo eram silenciados;
9. A inclusão está “obrigando” a escola a se reinventar, atingindo a todos (indiretamente)
– pela legislação, pela presença dos sujeitos;
10. A importância de que exigências legais garantam o atendimento/a discussão acerca da
escolarização dos estudantes com NEE em um período de transição paradigmática, de
uma escola excludente para outra, ainda desejada, a inclusiva;

11. Precisamos falar mais acerca desses sujeitos coletivamente, aproximando os interesses
dos professores formadores, dos estudantes e professores da Educação Básica,
aproximando os saberes acadêmicos dos profissionais, e vice-versa;
12. Os cursos precisam inserir a discussão acerca dos sujeitos da escola, aqueles que estão
na condição de aprendizes.
Ao final, considerando os levantamentos feitos anteriormente pela coordenação do
presente GD e a relatoria, na qual se verificou a pouca publicidade das discussões oriundas
desse importante evento junto aos próprios formadores de professores, bem com as demais
questões elencadas aqui, ficou definida a necessidade da proposição da criação de um Fórum
Permanente das Licenciaturas em Matemática do Paraná, com vistas a evitar o debate
descontínuo de nossas propostas e facilitar a divulgação das mesmas, envolvendo, com isso,
um número maior de pessoas.
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