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RESUMO 
 
 
Este estudo se insere na Educação e Educação Matemática que busca investigar a 

(auto) formação de formadores que se formam e passam a formar outros que se 

formam e são formadores na Educação Matemática. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa numa perspectiva da pesquisa-formação. O trabalho se constitui de 

quatro itinerários. Primeiro Itinerário trata sobre: A autoformação na formação de 

formadores. Segundo Itinerário: A caminho dos pressupostos teórico-metodológicos 

da pesquisa.Terceiro Itinerário diz respeito: A vida de uma vida formadora. Quarto 

Itinerário – Uma Estação chamada Ubiratan D’Ambrosio criada em sua homenagem 

e por constituir todo o corpus de conhecimentos desenvolvidos por seus estudos e 

pesquisas. Está no sentido do vir e ir dos conhecimentos gerados pela ação do 

homem a obter finalidades de sobrevivência e transcendência. Busca investigar 

aspectos da vida pessoal, acadêmica e profissional onde são traduzidas na 

linguagem, pensamento e práticas orientadas por um saber-fazer holístico e 

transdisciplinar a que a reflexão, pesquisa e a crítica lhe constituiu ser um Professor, 

Educador, Pesquisador e Etnomatemático cujo mérito lhe conferiu em 2005 o Prêmio 

Félix Klein, que segundo declara Valente (2007), distinção máxima que pode receber 

alguém da Educação Matemática. Os resultados apontam que as narrativas das 

histórias de vida são relevantes para redirecionamento da prática docente nos 

cursos de formação de professores de Matemática, abrindo espaços para que os 

professores e especificamente de Matemática reflitam e se posicionem acerca de 

seu processo formativo para serem formadores. O estudo também possibilitou 

propor quatorze paragens na Estação que são princípios orientadores que emergem 

dos estudos e pesquisas sobre a trajetória de vida do Professor Ubiratan D’Ambrosio 

na perspectiva de ressignificar os processos formativos na educação e Educação 

Matemática. 

 
Palavras-Chave: Educação. Auto(Formação). Educação Matemática. 
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ABSTRACT 

 
This Study inserts in Mathematical Education & Education that search to investigate 

the (self) formation of formers that gets graduation e pass to graduate others that get 

graduation and are formers in Mathematical Education. This Is a qualitative search in 

a perspective from search-formation.The work is formed of four topics. First topic 

talks about : The self-formation of formers. Second topic: at way of suppositions 

theorical-methodological from search. Third topic tells over: The life of a former life. 

Fouth topic – A Station called Ubiratan D´Ambrosio created in his reverence and for 

build all the Knowledge´s Corpus developed by his studies and searches.  It´s in 

sense of come and go from knowledge created at action by mankind to get finality of 

Transcendency and Survive. Look for to investigate aspects of academical, 

professional and personal  life where are translated in language, thinking and 

practices oriented for one know-how holistical and transdiciplined in a reflexion, 

search and the critical it constitute to be a Professor, Teacher, Searcher and 

Etnomathematic that confered him the merit in 2005 the Prize Félix Klein, that 

declared Valente (2007), maximum distinction that can receive someone from 

Mathematical Education. The results point that the narratives of life´s stories are 

prominences to one re-direction of teach practical in formation´s courses of 

Mathematical teachers, opening spaces for what the teachers and particularly of 

Mathematical thinking and take position about your process of formation to be 

Formers. The Study also given possibilities to propose fourteen stoppages in Station  

that are beginnings with direction that emerge from studies and searches  about the 

trajectory of life of Professor Ubiratan D´Ambrosio in perspective of re-signify the 

formative process in education and  Mathematical Education. 

 

 

 

Key – words: Education. Self (Formation). Mathematical Education. 
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INTRODUZINDO O ASSUNTO... 

 

As mudanças no cenário contemporâneo da educação do mundo globalizado 

vêm apresentando no centro dos debates questões que envolvem a Reforma do 

Sistema Educacional, principalmente no que diz respeito à formação de professores. 

Nesse sentido é urgente investir na formação de professores abertos, capazes de 

refletir sobre a cultura escolar e suas interações de forma mais ampla, com 

profissionais impulsionados a conectar suas disciplinas e investir em processos da 

organização curricular tendo em vista a globalidade da ação formativa. Um processo 

formativo que seja capaz de rejuntar natureza, ciência, cultura, homem e cosmo, 

construindo uma aprendizagem que valorize a dignidade da condição humana, tão 

fragilizada e comprometida nos dias atuais. 

Educar supõe, portanto, um processo que inclui formação, (auto)formação e 

reintrodução do sujeito no conhecimento. Mas não basta qualquer conhecimento. 

interessa o conhecimento pertinente, aquele que é tecido junto, que não privilegia a 

parte em detrimento do todo, que tem uma natureza interativa e inter-retroativa entre 

o objeto do conhecimento e seu contexto. 

Neste estudo a investigação mediante o método biográfico tem como reflexão 

a se fazer responder na seguinte questão: o que ocorre na vida de uma vida para se 

constituir como um professor, educador e pesquisador na Educação Matemática e 

como se deu esse percurso na escala de vida da sua autoformação na perspectiva 

de se tornar um sujeito aprendente.1 Sobre a formação de um sujeito aprendente, 

Josso (2004, p. 38) diz, 

 

Como objeto de observação e objeto pensado, a formação, encarada do 
ponto de vista do aprendente, torna-se um conceito gerador em torno do 
qual vêm agrupar-se, progressivamente, conceitos descritivos: processos, 
temporalidade, experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer. 

 
A compreensão sobre o que é objeto de observação e objeto pensado se 

traduz pelo o que seja um conceito gerador a agrupar-se, tanto ao pesquisador como 

ao sujeito pesquisado, pois nesse caso, passam a ser duas pessoas que se 

imbricam numa relação muito próxima por se constituírem com uma história de vida 

                                                 
1 Segundo a autora, o termo aprendente começa a ser utilizado em nossa língua e difere de aprendiz. 
Este último poderia remeter o leitor, equivocadamente, ao “grau de aprendiz” das corporações de 
ofício medievais. Além disso, o termo aprendente quer enfatizar o ponto de vista daquele que aprende 
e o seu processo de aprendizagem. 
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própria, na vida pessoal, acadêmica e profissional e pela identificação que têm na 

carreira e profissionalização do magistério brasileiro. Entretanto, também, ao mesmo 

tempo, á distância, vivendo contextos diferentes, cada um é uma vida singular e 

multirreferenciada, mas que não deixa de possuir uma unidade como pessoas 

únicas e diferentes (grifos da autora) a fazer acontecer pela pluralidade global de 

relações sócio-culturais, políticas, econômicas, educacionais, étnicas, religiosas e 

outras.  

Interligar realidade e conhecimento me faz pensar que é necessário entender 

o que seja a perspectiva de formação de um sujeito aprendente (JOSSO, 2004, p. 

38) a fim de expandir a concepção sobre a autoformação compreendendo-a como 

um movimento que possa se integrar no processo formativo a ter que autobiografar, 

entrecruzar, distanciar, aproximar, descrever, analisar, refletir, questionar, 

autoformar, formar-se e ser formador.  

Segundo Josso, (2004) a formação do sujeito aprendente diz respeito 

 

Pensar a formação do ponto de vista do aprendente é, evidentemente, não 
ignorar o que dizem as disciplinas das ciências do humano2. Contudo, é, 
também, virar do avesso a sua perspectiva ao interrogamo-nos sobre os 
processos de formação psicológica, psicossociológica, sociológica, 
econômica, política e cultural, que tais histórias de vida, tão singulares, nos 
contam. Em outras palavras, procurar ouvir o lugar desses processos e sua 
articulação na dinâmica dessas vidas. (JOSSO, 2004, p. 34). 

 

O método (auto) biográfico atinge a perspectiva de articulação e de procura 

pela reflexão sobre os processos das dinâmicas entre essas duas vidas, ou seja, a 

minha enquanto pesquisadora e a de meu sujeito-ator pela atividade biográfica, aqui 

entendida e compartilhada com Delory-Momberger (2006) quando afirma que 

 

não é uma atividade episódica e circunstancial limitada apenas ao relato da 
vida, mas uma das formas privilegiadas de atividade mental e reflexiva 
segundo a qual o ser humano representa-se e compreende a si mesmo no 
seio de seu ambiente social e histórico. A atividade biográfica realiza assim 
uma operação dupla e complementar de subjetivação do mundo histórico e 
social e de socialização da experiência individual: ela é, ao mesmo tempo e 
indissociavelmente, aquilo por meio do qual os indivíduos se constroem 
como seres singulares e aquilo mediante o que eles se produzem como 

                                                 
2 A autora justifica-se no seu livro as repetidas vezes o encontro do termo “ciências do humano”, 
querendo designar as ciências que falam das diferentes dimensões do ser humano. No quadro de 
pensamento da autora, a denominação ciências humanas, no sentido que é usualmente empregada, 
é epistemologicamente inadequada, porque dizer “ciências humanas” é incluir a física, a matemática, 
a biologia e todas as demais ciências, pois são os homens que concebem e criam todas as ciências, 
de maneira que não existem ciências não-humanas. 
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seres sociais. A atividade biográfica aparece, conseqüentemente, como um 
processo essencial da constituição do indivíduo em sociedade. (DELORY-
MONBERGER, 2006, p. 8). 

 

A atividade biográfica como uma operação de subjetivação do mundo 

histórico e social e de socialização da experiência é, então, feita por mim nessa 

dissertação, como uma construção entrecruzada, primeiramente, comigo mesma 

para que seja possível identificar marcas das experiências, dos conhecimentos e 

aprendizagens a partir das histórias de vida e formação que são traçadas e seguidas 

até hoje, com o trabalho de formação de adultos, seja nos cursos de formação de 

professores e/ou das Ciências da Educação (antigo curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia).  

 

REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE VIDA ...  

Uma das questões que sempre observei durante o meu percurso da vida 

escolar que a leitura era pouco cobrada, e quando isso ocorria se fazia apenas por 

meio de um tipo de leitura, àquela que faz ‘decorar’ os apontamentos das aulas para 

a realização dos dias de avaliação. Ninguém se dava conta do quanto isso se 

tornara um “ritual disperso, superficial, imediatista e efêmero”. Depois, no mundo do 

trabalho e, quando se trata do magistério, aí sim, aumenta o grau de exigência 

porque ser professor é preciso ‘passar a eternidade toda’ estudando, lendo, 

refletindo, analisando, pesquisando..., é um exercício permanente. Ouvia muito falar 

nisso e, mais adiante, por exemplo, hoje, no nível do mestrado senti na “própria pele” 

as implicações e conseqüências dessas expressões. 

Esse exercício de leitura não é uma tarefa fácil, principalmente, porque não 

envolve só a modalidade da leitura da palavra, mas a leitura de mundo como fala 

Freire, (1996, p. 90) a que é perceptível, sensitiva, subjetiva, organizativa e 

contextual a um dado momento histórico e agora, nessa etapa de estudos de um 

tempo de dois anos é um desafio para uma possível construção de conhecimento a 

ser constituída na leitura de mundo de um percurso auto-formador do conhecimento 

conhecido para um novo conhecimento (método (auto-biográfico) tanto ao que se 

refere a minha trajetória quanto a do Professor Ubiratan D’ Ambrosio3, pois é este o 

                                                 
3 Considero a necessidade de estabelecer uma relação respeitosa, uma atitude valorativa pela 
pessoa e profissional emérito na Educação Matemática, de destaque internacional e o único brasileiro 
incluído na lista dos mais importantes do século XX. Por essas e outras referências sobre o sujeito-
ator, chamando a atenção para o tratamento de Professor sempre que a ele me referir – Professor 
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sujeito aprendente a que me refiro nesta pesquisa e que por sua trajetória pessoal, 

acadêmica e profissional assumi o desafio de se fazer responder a questão: como se 

constituiu um professor-educador e pesquisador na Educação Matemática e como 

se deu esse percurso na escala de vida da sua auto-formação na perspectiva de um 

sujeito aprendente. Mas, penso também, que não é impossível, pois transformar a 

vida socioculturalmente programada numa obra inédita a construir, guiada por um 

aumento de lucidez é o objetivo central que oferece a transformação pela 

abordagem das Histórias de Vida. (JOSSO, 2004, p.58-59). 

Por conseguinte, a importância que vem sendo dada para o método 

(auto)biográfico seja como um projeto de conhecimento e de (auto) conhecimento 

(DOMINICÉ, 2006), seja como projeto de formação e (auto) formação (JOSSO, 

2004). A seguir são desenvolvidas reflexões sobre o que  seja a (auto)formação, 

experiência formadora e a escrita de um caminho vivido pela pesquisadora a se 

constituir no contexto desta pesquisa 

 

Demarcando o caminho de si 

Não chega a ser fácil realizar uma escrita de si e de como tudo se deu na vida 

de uma pessoa. Mas, esse exercício é uma experiência formadora e 

trans(formadora) quando se reflete o caminho de si. Sobre isso, Josso (2004) diz o 

que está em jogo no conhecimento de si, 

 

Compreender como nos formamos por meio de um conjunto de 
experiências, ao longo da vida, e tomar consciência de que este 
reconhecimento de si mesmo como sujeito, mais ou menos ativo ou passivo 
segundo as circunstâncias, permite à pessoa, daí em diante, encarar o seu 
itinerário de vida, os seus investimentos e os seus objetivos na base de uma 
auto-orientação possível, que articule de uma forma mais consciente as 
suas heranças, as suas experiências formadoras, os seus grupos de 
convívio, as suas valorizações, os seus desejos e o seu imaginário nas 
oportunidades sócioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, para 
que surja um ser que aprenda a identificar e a combinar constrangimentos e 
margens de liberdade. (JOSSO, 2004, p. 58). 

 
Na perspectiva das experiências conscientes e do reconhecimento de si como 

pessoa, profissional e pesquisadora, penso, agora que seja importante refletir o meu 

itinerário de vida e o que me fez chegar até a Pós-Graduação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

                                                                                                                                                         
Ubiratan D’Ambrosio neste estudo. E de D’Ambrosio para quando me referir ao autor da obra 
utilizando sua forma normativa de citação bibliográfica. 
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Desde quando da vivência no magistério, na direção de uma escola pública e 

como técnica da Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará, sonhava em 

chegar na Pós-Graduação, tanto que isso se fazia marcar na rotina diária do trabalho 

e na vida pessoal. Fui aprendendo a conviver com leituras, participando em eventos 

científicos, culturais, políticos, artísticos, religiosos, pois sempre foram interesses 

pela busca por conhecimentos. Então, assim fui me dedicando ao mundo da leitura, 

principalmente de conteúdos significativos para tomarem parte do o que considerava 

importante no exercício de refletir, analisar, questionar, pesquisar...  

Cada dia empreendido se transformava num olhar, num sentir e num viver 

responsabilidades, compartilhamentos e dialogicidades entre os vários papéis e 

funções desempenhadas. As experiências vividas como profissional de educação e 

professora tomaram uma direção e significado pela leitura que essa passou a se 

tornar uma rotina paralela com outros afazeres pessoais e profissionais. Além disso, 

também fiz dela um alimento para a alma, um escape psicológico e um caminho, que 

naquele momento fazia traçar o presente, interpretado por um passado, para 

continuar lutando por um futuro melhor. 

Passado o tempo de colégio e de universidade e dando continuidade nessa 

trajetória de vida, que em 1984, logo após ter concluído o Curso de Pedagogia - 

Habilitações: Administração Escolar e Magistério pelas Faculdades Integradas 

“Colégio Moderno”, atuei como professora do Sistema de Organização Modular de 

Ensino - 2º Grau - SOME-2º GRAU4. Entre 1984 a 1986 - dois anos e seis meses, 

atuei nesse projeto como professora no Curso de Magistério - habilitação para 

professores de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental (atualmente, Ensino Médio - 

Modalidade Normal) no interior do Estado do Pará. 

A convivência, o respeito, a cooperação, a solidariedade, o comunitarismo da 

vida no campo e de populações rurais são experiências do cotidiano e da realidade 

                                                 
4 Esse projeto da Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará tem (até hoje) como objetivo 
a implantação, organização e funcionamento do Ensino de 2º Grau nos municípios que não possui 
pessoal qualificado e nem estrutura técnico-administrativas e pedagógicas adequadas, para a grande 
demanda de alunos concluintes do Ensino Fundamental. O Ensino é ministrado sob a organização de 
blocos de disciplinas afins em que os professores da capital fazem rodízios pelos circuitos. Os 
circuitos compõem-se de três ou quatro municípios onde por um período de quarenta e cinco (45) 
dias são ministradas aulas, avaliações, período de estudos de recuperação e avaliações finais. 
Passado os quarenta e cinco dias num dado município, o retorno á capital apenas se dava para a 
renovação da bagagem e, logo, em seguida, o deslocamento para outro município. Novamente era 
enfrentado tudo e todos para o trabalho exigido nesse tipo de modalidade de ensino. O que não 
faltava eram os imprevistos, riscos e uma aprendizagem significativa com a convivência das 
diversidades culturais nos locais e, às vezes, entre novos companheiros de viagem e trabalho. 
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vivida nessa época e como outras quaisquer são importantes na vida e de quem 

exercita essa mesma vida como um ser aprendente. Digo isso para justificar o que 

hoje sou, penso, sinto e procuro agir, pois naquele momento, quando me encontrava 

vivendo entre idas e vindas não sabia onde parar, com quem falar, confiar, dialogar e 

até mesmo quem iria fazer parte da equipe de viagem. Assim é que se deu o início 

da minha carreira no magistério.  

Tudo se vivia como um desafio a ser superado. Sair de casa, viajar para 

lugares desconhecidos, demarcar território dentro e fora da sala de aula entre 

outras... Tudo passava a ser uma tarefa hercúlea porque extrapolava os limites do 

conhecido para enfrentar o planejado e o improviso, a aventura e o circunstancial, o 

esperado e o inesperado, a estabilidade e a instabilidade, a segurança e a 

insegurança do saber e do saber-fazer pela vivência e experiência. Pode parecer até 

ingenuidade, mas o que se tinha em mente era o desejo de chegar, instalar-se e 

começar as aulas com aquelas pessoas tão ansiosas por conhecimentos. .  

Nessas idas e vindas, foram experiências formadoras de vida, tanto pessoais, 

acadêmicas, como profissionais. O convívio com vários profissionais de outras 

áreas, inclusive do ensino de Matemática (nessa época, pelo menos não ouvia se 

referirem em Educação Matemática) só fazia somar as várias possibilidades de 

estreitamento entre professores das disciplinas do currículo geral (Licenciaturas) 

com os professores das disciplinas pedagógicas (Especialistas). Confesso o quanto 

me angustiou e atemorizou a Matemática na escola e universidade. Entretanto ao 

compor equipes de trabalho com professores de Matemática chegava presenciar 

muitas atividades que eram feitas com os alunos nos municípios e alguns 

professores já desenvolviam uma abordagem etnomatemática na sala de aula sem o 

devido conhecimento de seus princípios. (PARIS. S. L, 2008, p. 10). 

Desde essa época já me intrigava o fato da disciplina Matemática ser algo 

inatingível, inacessível, pouco compreendida por não ter nenhuma vinculação com a 

vida social, política, econômica e cultural e o mundo do trabalho, bem como as 

posturas assumidas por certos professores. Uma vez na universidade, lembro que 

me desliguei da disciplina porque o professor ministrava o ensino de forma 

completamente inadequada olhando para o chão sem nem notar os alunos na sala 

de aula. Essa atitude me parecia meio patológica, hostil, lacônica e mal humorada 

de ser - saber e fazer. 
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Isso me fez até hoje não esquecer e do quanto há necessidade em investir na 

pesquisa sobre formação de professores. Após vinte e sete anos de serviço público 

e várias tentativas de ingressar no nível do mestrado, pois era isso com que sonhava 

um dia que acontecesse na minha vida em Belém do Pará, ficava acessando o site 

www.ufrn.br da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, até que 

enfrentei duas seleções, em que fui aprovada na avaliação escrita e não consegui no 

projeto de pesquisa. Deixei passar mais um ano para continuar me preparando 

sobre o que ainda não tinha domínio, que era a definição do projeto de pesquisa. 

Quando em 2007 constatei que o edital estava aberto, já tinha feito quase 100% das 

leituras exigidas na bibliografia e por via e-mail e sedex encaminhei todos os 

documentos que instruíam o processo seletivo, aguardando apenas o dia marcado 

para a realização da avaliação escrita. 

Quase não conseguia chegar ao local de prova por divergências de 

informações, pois pensava ser num local e era em outro. Mesmo assim, consegui 

em último instante entrar, porque também houve um atraso na coordenação do 

evento na Universidade Federal do Pará e assim fui aceita por uma pressão dos 

participantes que já aguardavam na sala e não acharam justo me deixar de fora, se 

também tinha havido contratempos. Passado todo este momento, foi confirmada 

minha aprovação na avaliação escrita e no projeto de pesquisa. E assim constitui a 

escrita desta dissertação como uma viagem há muito tempo programada e que 

agora se realiza. O que ficou pra trás é um passado de histórias impregnadas no 

presente e com muitas esperanças no futuro... 

Desse tempo todo não tinha dúvida de que o meu interesse era estudar a 

formação de professores e especificamente de professores de matemática utilizando 

para isso, o método (auto) biográfico como um caminho a ser construído para 

analisar outros caminhos do itinerário que marca a vida de um sujeito: professor, 

educador, pesquisador na Educação Matemática. Uma das coisas mais significativas 

a acontecer foi quando eu e meu Orientador Prof. Dr. Iran Abreu Mendes tivemos a 

idéia sobre qual pessoa seria meu colaborador na pesquisa – enfim, foi decidido ser 

o Professor Ubiratan D’Ambrosio: matemático, etnomatemático, historiador da 

matemática, educador matemático, professor e orientador de pesquisas. 

Para se ter uma idéia sobre a sua capacidade humana e profissional o livro 

Ubiratan D’ Ambrosio - Conversas. Memórias. Vida Acadêmica. Orientandos. 

Educação Matemática. Etnomatemática. História da Matemática. Inventário Sumário 
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do Arquivo Pessoal de Wagner Valente (Org.) traz nessa biografia a proposta da 

pesquisa colaborativa de abordagem (auto) biográfica por ter sido escrito a várias 

mãos, seja de pesquisadores e orientandos dos quais fazem parte do círculo de 

pessoas a que convivem com o Professor Ubiratan D’Ambrosio. Quanto aos laços de 

aproximações dos pesquisadores-autores com o Professor Ubiratan D’ Ambrosio, 

Valente (2007, p. 14) declara 

 

Os autores aqui reunidos têm aproximações com o Professor Ubiratan as 
mais variadas. Muitos escrevem como seus discípulos, outros como 
admiradores de sua produção; outros ainda, como pesquisadores-
historiadores debruçados sobre um personagem emblemático para a 
história contemporânea da educação no Brasil. Todos, porém, buscando 
realizar a complicada tarefa de escrever sobre uma figura que admiram, 
sem o desvio para a idolatria. Bem recentemente, esse trabalho tornou-se 
ainda mais difícil: D’ Ambrosio ganhou o prêmio Felix Klein, distinção 
máxima que pôde receber alguém da Educação Matemática. (VALENTE, 
2007, p. 14). 

 
Agora, imaginem a responsabilidade, o comprometimento e até a ousadia de 

minha parte ter como sujeito da pesquisa o Professor Ubiratan D’Ambrosio cuja 

tarefa se torna mais difícil pela distinção máxima recebida pela Comissão 

Internacional do Ensino da Matemática, o Prêmio Felix Klein. Entretanto, penso que 

a vida faz parte de outras vidas e da nossa própria vida num processo dialético entre 

o individual e o coletivo. É neste movimento dialético que nos formamos como 

humanos, quer dizer: no pólo da auto-interpretação, como seres capazes de 

originalidade, de criatividade, de responsabilidade, de autonomização; mas, ao 

mesmo tempo, no pólo da co-interpretação, partilhando um destino comum devido 

ao nosso pertencer a uma comunidade. É nessa polaridade que vivemos 

plenamente a nossa humanidade, nas suas dimensões individuais e coletivas. 

(JOSSO, 2004, p. 54). 

O interesse pelo método biográfico se comunga ao que Franco Ferrarotti5 

afirma sobre o mesmo, de que 

 

o interesse surgido pelo método autobiográfico como uma necessidade de 
renovação metodológica dentro da sociologia. Tomar a autobiografia como 
metodologia implica colocar a subjetividade no patamar de conhecimento 
científico. O argumento primordial é que toda autobiografia parte de uma 

                                                 
5 Sobre a autonomia do método autobiográfico. In: NÓVOA, António, FINGER, Mathias (Orgs). O 
método biográfico e a formação. Lisboa: Ministério da Saúde/Departamento de Recursos 
Humanos, 1988. 
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práxis humana e que toda práxis é uma totalização ativa de um contexto 
social. (FERRAROTI. In: NÓVOA, FINGER, 1988, p. 24). 

 
Diante dessa perspectiva o sujeito é, assim, uma reapropriação do social e 

histórico que o rodeia, a ponto de sua história individual permitir uma análise do 

social. Inscrever a história de vida como um artefato científico é uma empreitada 

trabalhosa que vem suscitando debates constantes e instaurando experiências 

que produzam através da articulação teoria/prática um arcabouço teórico capaz 

de sustentar a autobiografia não apenas como um método, mas como uma prática 

epistemológica capaz de identificar as brechas deixadas pela visão positivista, 

objetiva da realidade. 

No processo (auto)formador, a experiência, o conhecimento e a 

aprendizagem vão se configurando cada vez mais para um mundo de si e dos outros 

mundos, com o próprio mundo: mundo dos alunos, da escola, da secretaria, da 

família, dos amigos, dos vizinhos e, fundamentalmente, com um mundo próprio 

imerso por inquietações, dúvidas, buscas de si mesmo. Um conhecimento capaz de 

tornar e fazer acontecer práticas pedagógicas mais dialógicas, democráticas e justas 

no ambiente da sala de aula e com os demais colegas. Aprendizagens da vida em 

comunidade, do processo ensino-aprendizagem histórico-crítico, libertadora. 

(FREIRE, 1979, p. 11). 

Interligar contextos, fatos, acontecimentos, pensamentos, concepções 

práticas, valores, costumes, crenças, e outros na escala da vida se pode 

compreender no que diz Pineau, (2003) quando se refere aos números e o tempo: 

 

Ora, na verdade, parece que entre os números e o tempo existem ligações 
profundas que fazem da numeração algo mais do que uma mera tarefa de 
quantificação do tempo. Esta quantificação que o divide em unidades 
permite que ele seja rapidamente localizado e contabilizado conforme 
referenciais comuns e objetivos. (PINEAU, 2003, p. 30). 

 
Não resta dúvida de que o tempo se decodifica na conversão dos números 

pelas datas, períodos, etapas, fases, semana, mês, ano enfim “não é por acaso que 

a palavra grega arithmos (número) seja da mesma raiz que rhythmos (ritmo). Ambas 

vêm de peiv (fluir).” (Von Franz M.L.,1983, p. 250. In. Pineau, 2003, p. 30) O número 

não é somente o indicador quantitativo daquilo que flui, corre, rola ou voa, é também 

o fator de articulação destes movimentos com o aqui e o agora. (PINEAU, 2003, p. 

30). 
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Nesse sentido, os itinerários pelos quais se reporta esta pesquisa, significam 

os caminhos percorridos numa escala da vida demarcados por tempos e ritmos 

numericamente simbólicos e representativos a uma cronologia e efeito didático para 

analisar as narrativas, pois o que é interessante pensar e refletir como se habita no 

tempo e o que faz para se formar, formar-se e ser formador de si e de outros. 

 Não há, de fato, muitos pesquisadores trabalhando com formação de 

formadores, principalmente tomando como objeto de estudo a voz de professores 

que atuam no ensino superior e pós-graduação, portanto, esses níveis de ensino se 

tornam um espaço de formação profissional que produz impactos na sociedade, pela 

inserção dos profissionais graduados e pós-graduados em várias áreas de trabalho 

no contexto da sociedade, e tem despertado em alguns pesquisadores uma 

observação mais atenta dos professores atuantes nesse nível institucional e o 

interesse em delimitar o ensino superior como legítimo campo para a pesquisa 

educacional brasileira. 

 Todavia os estudos, na sua grande maioria fazem referências à formação de 

professores da educação básica. Quanto aos professores do ensino superior - 

universitários ou não -, poucos estudos tratam de sua formação. Disso decorre a 

ausência de materiais sobre estudos voltados para narrativas autobiográficas pelos 

docentes do ensino superior, entre os quais as narrativas - formação de professores 

de matemática é a questão central deste trabalho. 

 Diante disso, esta dissertação de mestrado tem como objeto de análise as 

narrativas-formação do Professor Ubiratan D’Ambrosio numa perspectiva de 

identificar pelas vertentes investigacional e pedagógica do método biográfico 

(SEIXAS, 1997) a se fazer conhecer, entender, analisar como se fez constituir na 

escala da vida de seu percurso formativo um formador na Educação Matemática. De 

tal maneira que o trabalho segue mediante as fontes primárias dos fatos que se 

constituem das histórias de vida e formação do Professor Ubiratan D’Ambrosio, das 

conversas, memórias, vida acadêmica, orientandos, lembranças etc., bem como, 

leituras de livros, memoriais, arquivos, inventário sumário do arquivo pessoal, 

entrevistas, palestras, conferências e outros dos quais são tomados pela 

pesquisadora num processo de reflexões entre o agora e o hoje, pelo o que foi 

ontem, para o ser amanhã. Portanto, as histórias de vida e formação têm diversas 

finalidades e que podem atingir propósitos numa vida tal como um projeto de 

conhecimento que segundo Josso (2004) enfatiza, 
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no campo da educação, além dos trabalhos de pesquisa-formação, 
assistimos ao desenvolvimento nos currículos, nomeadamente na formação 
de professores6, de uma sensibilidade à história dos aprendentes7 e da sua 
relação com o saber, ao mesmo tempo que a formação contínua se abria ao 
reconhecimento dos saberes adquiridos. (JOSSO, 2004, p. 19). 

 

 Nesse sentido a perspectiva biográfica aparece inseparável da reabilitação 

progressiva do sujeito e do ator (JOSSO, 2004, p. 20). Por isso é que o passado, o 

presente e o futuro, com toda a gama de sentimentos que estes três verbetes 

traduzem, como medos, sonhos, angústias, tentativas, desejos e afetos são 

carregados na bagagem cotidiana que se (re)arruma e se leva no invólucro 

corpo/espírito para onde quer que se vá. 

Refletir sobre a própria vida torna-se, então, uma atitude essencial á autoformação 

capaz de autonomia inventiva, um exercício inerente ao Antropos8 tendo em vista 

que esta ação gera conseqüências importantes na relação sujeito-mundo, ampliando 

o olhar que este direciona tanto às suas próprias práticas quanto aos dispositivos 

que aciona para revelar-se e para desvelar o outro. 

A história de vida, revelada num contexto no qual os fazeres de uma vida vivida 

possam ser (re)visitados por uma nova ótica, aquela do sujeito que se olha e neste 

ato é capaz de transmutar vivência em experiência9, pode resultar em um 

aprofundamento do conhecimento de si e do mundo, conhecimento tal que vai 

movimentar a engrenagem da vida na direção, minimamente, do aparecimento de 

um novo sujeito, um sujeito capaz de se enxergar. Os primeiros passos do “conhece-

te a ti mesmo”, antiga (e inatingível?) ambição humana. 

 Nesse caminho da pesquisa, é importante demarcar o que se pretende 

alcançar pelo método biográfico, pois como mostra Seixas (1997), há três vertentes 

                                                 
6 Apesar da autora utilizar, por vezes, simultaneamente, os gêneros masculino e feminino, optou-se, 
de acordo com ela, por uma tradução em português com base no “masculino neutro”. Como o 
conteúdo do texto demonstra amplamente, esta decisão é ditada, apenas, com o objetivo de facilitar a 
leitura da obra. (N.T.) 
7 O termo aprendente começa a ser utilizado em nossa língua e difere de aprendiz. Este último 
poderia remeter o leitor, equivocadamente, ao “grau de aprendiz” das corporações de ofício 
medievais. Além disso, o termo aprendente quer enfatizar o ponto de vista daquele que aprende e o 
seu processo de aprendizagem. (N.R.) 
8  Antropos designa o ser humano na sua generalidade, independente de seu pertencimento a grupos 
sociais, culturais ou históricos. É uma palavra que permite reunir, ao mesmo tempo, as caracterísitcas 
comuns entre todos os seres humanos, independente de raça e de gênero. (N.R.) 
9 “... vivências atingem o status de experiência a partir do momento em que fazemos certo trabalho 
reflexivo sobre o que passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido”. JOSSO, Marie-
Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004, p. 48. 
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as quais o método (auto)biográfico se aplica: a vertente investigacional, a vertente 

pedagógica e a vertente terapêutica e por último, acrescenta outras duas vertentes 

que compreendem: sócio-metodológica e sócio-epistemológica das quais a elegeu 

tendo como ponto de partida a influência da tendência européia na tradição das 

histórias de vida, que se deu a partir de 1980 com a publicação do livro de Gaston 

Pineau, Vidas das Histórias de Vida onde o método biográfico é introduzido nas 

Ciências da Educação e, muito timidamente, sobre a profissão e a carreira dos 

professores da qual a biografia se fez metodologia na produção do conhecimento 

científico. 

 Sobre a tendência sócio-metodológica Seixas, (1997) diz, 

 

metodologicamente, a biografia representou a possibilidade de inovação, 
pois, no âmbito das Ciências Sociais, é o método que mais se aproxima da 
arte. O método biográfico consiste de facto em recolher uma vida e trabalhar 
uma vida e esta não poderia ser, parece-me, uma melhor metáfora para a 
Educação. 

 

 Nessa perspectiva se vê a ampla dimensão que o método biográfico tem e 

nesse caso, a função de se poder interligar educação, arte e Educação Matemática, 

não é somente pelo fato de recolher uma vida, mas trabalhar essa vida articulada 

com o sentido e o significado a que se faz usar da metáfora para descobrir novos 

conhecimentos, experiências e aprendizagens sobre o Professor Ubiratan D’ 

Ambrosio, um apaixonado pela vida, docência e a pesquisa e que nessa dissertação 

optei pelo árduo desafio em trabalhar essa vida na perspectiva da abordagem 

(auto)biográfica, mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa honrosa que me deixa em 

estado de constante entusiasmo e busca de poder realizar a altura de sua pessoa e 

do profissional, motivo pelo qual o faz se destacar na complexidade de se querer 

conhecer o que o fez se constituir no homem e profissional que é hoje. 

Na vertente sócio-epistemológica Seixas, (1997) se refere á uma volta na 

transição paradigmática que vem trazendo para o centro das reflexões e análises, o 

local, o singular, o qualitativo e o oral nas pesquisas científicas em formação como o 

é ainda o das Ciências da Educação. A respeito disso, fala, 

 

Nesta circunstância sócio-epistemológica, esta técnica de recolha de dados 
foi utilizada como instrumento dessa transição, foi erguida a um nível de 
método e tende mesmo a ser compreendida, por alguns autores, como o 
lugar de um “um outro tipo de saber”, como o lugar de um saber 
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hermenêutico que substituiria a tradição epistemológica. (FINGER, 1988 
citado em SEIXAS, 1997) 

 
 Em síntese, Seixas, (1997) alerta para os vários problemas que são 

levantados quando do uso da técnica das histórias de vida, tais como: a visão 

unilateral do biógrafo sobre o biografado; o efeito perverso de nos estudos empíricos 

em que é utilizado se tornar, muitas vezes, um fim em si mesmo, uma panacéia que 

só pretende conferir validade ao estudo; comparações, por vezes, de estudos cuja 

única coisa em comum é a utilização da técnica das histórias de vida em face de um 

mesmo tema, não avaliando da focalização mais metafórica e ilustrativa nuns casos 

ou mais metonímica e representativa noutros; a neutralidade do investigador e 

outros. Do ponto de vista metodológico, Seixas aponta: a) a construção (omitida) da 

realidade por parte do entrevistador e por parte do entrevistado e b) a construção 

(polêmica) da generalização e, muitas vezes até, da reificação, seja com 

características do paradigma emergente quer se diga hermenêutico (FINGER,1988); 

da complexidade (MORIN,1991); humanista (SANTOS, 1987, 1989); pós-moderno 

(LYOTARD, 2007; SANTOS, 1987, 1989; etc.). Para tanto, a história de vida em 

formação nesse estudo não tem a intenção declarada, de ser esse ou aquele 

paradigma como uma ‘camisa de força’ e nem o caso de se pretender obter 

resultados objetivamente quantitativos para expressar a análise material da 

pesquisa. Entretanto, há o cuidado no que diz respeito aos objetivos a que se 

pretende alcançar nesse estudo e para melhor entendimento, aqui estão eles, a 

saber: 

 

OBJETIVO GERAL 

- Investigar, mediante o método biográfico, o percurso pessoal, acadêmico e 

profissional a que se constitui na autoformação de formadores que se formam e são 

formadores na Educação Matemática, com vistas a propor um novo processo 

reflexivo-formativo para o exercício da formação de professores de matemática.  

Nesse objetivo se pretende compreender a Educação Matemática como área 

de estudos e pesquisas que tem se constituído por um corpo de atividades 

essencialmente pluri e interdisciplinares dos mais diferentes tipos, e uma de suas 

finalidades é a formação de professores de matemática de modo a tornar esse 

ensino o mais eficaz e significativo possível. Além disso, a Educação Matemática 

considera que o processo formativo do professor ocorre em um contexto histórico-
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social e, portanto, tem reflexos de e aplicações a este contexto, ocasionando uma 

reflexão contínua sobre a necessidade de construção de um referencial teórico que 

possa embasar ações educativas realizadas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar os saberes da tradição familiar, sócio-cultural, pedagógicos e científicos 

no percurso de vida do Professor Ubiratan D’Ambrosio considerando as relações 

pessoais, acadêmicas e de atuação profissional que se constituíram na 

(auto)formação à formação de professor, educador, etnomatemático, historiador da 

matemática e pesquisador da Educação Matemática.  

Com esse objetivo se pretende mediante a trajetória de vida do professor 

Ubiratan D’Ambrosio e pela via do método (auto)biográfico entrecruzar várias 

concepções, culturas, crenças, valores, comportamentos, processos e outros, 

identificados nos relatos orais ou escritos, livros, depoimentos, etc., de sua história 

de vida para se constituírem em caminhos de descoberta, reflexão, (auto)formação e 

(trans)formação na vida pessoal, acadêmica e profissional dos que formam e se 

formam, de formandos e de formadores dos cursos de formação de professores e de 

educadores matemáticos. 

 

- Analisar á luz das suas obras, entrevistas, palestras, conferências, inventário, 

sumário e narrativas de formação a que essas têm na ressignificação para a 

(auto)formação e (trans formação do sujeito em sujeito aprendente à docente e 

pesquisador da Educação Matemática.  

Nesse objetivo se pretende dialogar com os pressupostos epistemológicos, 

pedagógicos, metodológicos, político-sociais do pensamento e prática vivenciadas 

pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio, bem como a atividade do ensino, da pesquisa e 

da formação de educadores matemáticos na estrutura das universidades e dos 

cursos de formação de professores em geral, e especificamente da Educação 

Matemática.  

 

- Apontar possíveis encaminhamentos metodológicos como perspectiva de utilização 

didática dos ensaios biográficos; histórias de vida; memórias de (auto)formação, 
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entre outros aspectos relacionados à abordagem biográfica na pesquisa como 

contribuição para a formação inicial e continuada de professores de matemática.  

Nesse objetivo se pretende a partir dos conhecimentos, experiências e 

aprendizagens acumuladas na trajetória de vida do professor Ubiratan D’Ambrosio e 

refletidas, analisadas e dialogadas á luz das teorias e dos teóricos que trabalham 

com o método (auto)biográfico se pressupõe apontar as possíveis aproximações 

para a construção de princípios, diretrizes para uma formação docente reflexiva para 

o ensino da matemática. 

A dissertação se encontra estruturada em quatro itinerários, sendo que o 

primeiro itinerário trata sobre A (auto)formação na formação de formadores cuja 

abordagem se apóia nas contribuições de JOSSO (2004), DOMINICÉ (2006), 

NÓVOA; FINGER (1988), PINEAU (2003) e outros, articulando-se com o contexto 

das histórias de vida pessoal, acadêmica e profissional do Professor Ubiratan 

D’Ambrosio do qual é o objeto-sujeito-ator desta pesquisa-formação. O segundo 

Itinerário A caminho dos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa se refere a 

reflexões sobre o contexto das produções (auto)biográficas desde 1980, inclusive na 

Educação Matemática que tem como pioneiro no Brasil com pesquisa-narrativa 

Dario Fiorentini (2003). O Terceiro Itinerário corresponde ao conteúdo que emergiu 

das questões do Bloco Temático numa seqüência de passagens, narrativas, 

depoimentos e impressões buscadas nas fontes de pesquisa como livros, 

entrevistas, depoimentos e outros. O Quarto Itinerário diz respeito a uma metáfora 

criada em homenagem e reconhecimento a todo corpus da teoria e prática que é o 

trajeto pessoal, acadêmico e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio da qual 

denominei de Estação Ubiratan D’Ambrosio. Para se fazer entender, nesta Estação, 

são feitas quatorze paragens onde daí são propostos como princípios orientadores 

para um processo de formação e (auto)formação de professores na educação e 

Educação Matemática. 
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PRIMEIRO ITINERÁRIO: A (auto)formação na formação de formadores. 

 

 

NOTA INICIAL 

 

 Neste primeiro itinerário pretendo seguir alguns caminhos que me levam a 

querer entender melhor sobre o que é o método (auto)biográfico e a sua 

aplicabilidade na pesquisa-formação como pertinente a se desenvolver uma 

investigação sobre o percurso pessoal, acadêmico e profissional a que se constitui 

na (auto)formação de formadores que se formam e são formadores na Educação 

Matemática? A partir disto ter em vista propor um novo processo reflexivo-formativo 

para o exercício da docência, bem como incorporá-lo nos processos formativos do 

estágio supervisionado de professores de matemática.  

Aliar histórias de vida, (auto)formação e Educação Matemática têm 

possibilidades evolutivas e significativas quando entendida ao que diz Mendes 

(2006) que 

 

A Educação Matemática como uma área de estudos e pesquisas tem se 
constituído por um corpo de atividades essencialmente pluri e 
interdisciplinares dos mais diferentes tipos, e uma de suas finalidades é a 
formação de professores de matemática de modo a tornar o ensino mais 
eficaz e significativo possível. Além disso, a Educação Matemática 
considera que o processo formativo do professor ocorre em um contexto 
histórico-social e, portanto, tem reflexos de e aplicações a este contexto, 
ocasionando uma reflexão contínua sobre a necessidade de construção de 
um referencial teórico que possa embasar ações educativas realizadas. 
(MENDES, 2006, p. 15). 

 

Na perspectiva pluri e interdisciplinares a Educação Matemática vem 

avançando no contexto do ensino de Matemática, pois como disciplina autônoma é 

relativamente nova, entretanto como preocupação de uma prática, vem desde a 

Antiguidade. (D’AMBROSIO, 2006).  

Antes mesmo de começar a responder os questionamentos anteriormente 

propostos é importante entender o contexto histórico e o que tem nessa história por 

onde também se inscreve a própria história de vida de muitos outros formadores da 

Educação Matemática e mais especificamente do Professor Ubiratan D’Ambrosio. 

Desse modo circunscrito na sua história e história da Educação Matemática é que 
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passo a fazer dela, tornar-se um processo formativo-reflexivo, para a formação de 

formadores que se formam e passam a ser formadores. 

Para isso, me apoio no próprio Professor Ubiratan D’Ambrosio que não só é a 

pessoa mais indicada e credenciada para isso, como também é ao mesmo tempo 

sujeito e protagonista da História da Educação Matemática. Suas lutas e 

engajamentos no cenário nacional e internacional fazem compreender vários 

postulados científicos, epistemológicos, pedagógicos e culturais numa perspectiva 

de aliança entre ciência, arte, religião das quais mobiliza e propõe novas tendências 

em Educação Matemática tais como: multiculturalismo, etnomatemática, questões de 

gêneros e de discriminação para estudos, ensino e pesquisas. Entretanto, ainda são 

pouco aceitas, desconhecidas, ou até mesmo aplicadas sem o conhecimento de 

seus princípios. Por essas razões, é que o Professor Ubiratan D’Ambrosio toma 

espaço neste estudo como objeto-sujeito-ator colaborador por muito que tem de sua 

história na história e história de vida de si e de outros na Educação e Educação 

Matemática. 

Começo, então, a fazer das palavras do Professor Ubiratan D’Ambrosio a 

narrativa sobre o movimento histórico-social sobre a Educação Matemática. Este 

percurso como disciplina autônoma teve um grande impulso no início do século, em 

1908, com Félix Klein e a fundação da Comissão Internacional de Instrução 

Matemática tendo o Brasil representado por Eugênio Raja Gabaglia. Com efeito, de 

se compreender a Educação Matemática o Professor Ubiratan D’Ambrosio 

contextualiza, dizendo que:  

 

Ainda é muito corrente associar a Educação Matemática como ensinar bem 
(isto é, ter boa didática) a Matemática que constava dos programas (isto é, 
conhecer bem o conteúdo) e verificar se o aluno aprendeu bem esse 
conteúdo (isto é, aplicar exames rigorosos). Lamentavelmente, essa 
percepção ainda encontra adeptos, no Brasil e no resto do mundo. 
(D’AMBROSIO. In: Entrevista, 2006). 

 

Diante disso, se constata que o ensino se reduz como tarefa do professor 

apenas em transferir conhecimento (FREIRE, 1996). Mas, voltando a Educação 

Matemática, somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que se deu uma 

transformação em escala nacional e internacional, na década de 1950. Com o pós-

guerra houve a expansão do mercado consumidor e tinha como meta produzir mais 

e a custo mais baixo. As teorias behavioristas tinham significativa contribuição para o 
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treinamento de pessoal para aprendizagens de tarefas razoavelmente sofisticadas e 

refletiu nos educadores, especificamente matemáticos. Porém, treinamento e 

educação não se combinam e têm objetivos divergentes. Também intensificou o 

marketing que já tinha se firmado como estratégia de vendas no início do século pela 

produção em massa e o surgimento de novos centros consumidores, sobretudo, os 

Estados Unidos. Com isso, houve a necessidade de tornar a Matemática mais 

acessível semelhante ao que ocorreu na Europa período de transição do século XVI 

para o XVII com o florescimento da era colonial. (D’AMBROSIO. In: Entrevista, 

2006). 

Nessa época, Jan Amos Comenius se insere no contexto da educação após 

um tempo trágico, que segundo diz Cambi (1999) 

 

Maior Pedagogo do século XVII, que desenvolve os ideais de justiça e de 
pacificação universal. No plano pedagógico o estreito vínculo entre os 
problemas da educação e as problemáticas gerais do homem, a 
centralidade da educação no quadro do desenvolvimento social, a 
existência de um método universal de ensino baseado em processos 
harmônicos da natureza, o conceito de uma instrução para toda a vida e 
aberta a todos, a concepção unitária do saber e o empenho por uma 
educação para a paz e a concórdia entre os povos. (CAMBI, 1999, p. 280). 

 

O fato é que vejo nesses postulados de Comenius, alguns deles, são 

evidenciados nas argumentações do Professor Ubiratan D’Ambrosio como: 

Educação Universal (atingindo toda a população), a Educação para a Paz (interior, 

social, ambiental e militar), o ensino a partir da realidade, a transdiciplinaridade.  

Entretanto, o interesse no ensino da Matemática era manter o status quo, com 

a garantia de expansão de um sistema de produção. As oportunidades educacionais 

eram restritas às classes sociais mais abastadas, e os resultados desse ensino da 

Matemática não davam motivo para grandes preocupações. O nível, falsamente 

avaliado pelo rigor matemático expresso nos conteúdos programáticos e pela 

dificuldade das provas e exames, era alto. O rendimento escolar muito baixo, com 

alto grau de tolerância. Essa era a situação em todo o mundo. No Brasil, era mais 

tranqüila, pois as escolas eram muito seletivas e o nível do ensino da Matemática 

era bastante elevado. Ensinar bem consistia em ensinar um conteúdo tradicional. 

Exames difíceis eram interpretados como exigência e rigor do professor e serviam 

de critério para comparar á genialidade do aluno. (D’AMBROSIO. In: Entrevista, 

2006). 
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Com o movimento da Escola Nova quase nada foi dado importância pela 

Educação Matemática, enquanto que propostas como de George Polya10 que pouco 

tinha a ver com Educação Matemática eram festejadas. Educadores como Zoltan 

Dienes, Georges Papy,11 Caleb Gattegno12 e importantes propostas de utilizar 

materiais didáticos começaram a ser conhecidas e aceitas. . (D’AMBROSIO. In: 

Entrevista, 2006). 

O ensino da Matemática não mais atendia as novas exigências do período 

pós-guerra e tornou-se obsoleto, desinteressante e inútil que até hoje ainda o 

acusam dessas mesmas características nos currículos escolares. 

O cenário educacional internacional e nacional já vivia sob efeito das novas 

influências advindas das teorias estruturalistas de aprendizagem cujo representante 

máximo estava centrado na figura de Jean Piaget e que tinha como foco a 

construção cognitiva da criança, ou seja, preocupava-se com o como e o para que a 

criança aprende ao invés de o que a criança deve aprender. (BONAFÉ, 2008). Como 

o indivíduo aprende passou a ser fundamental na reformulação de outros postulados 

para a educação e Educação Matemática. Aliado a essas idéias o grupo Bourbaki 

desde o início do século XIX já vinham desenvolvendo na França trabalhos nessa 

direção e se apoiavam, mutuamente.  

Daí surgir a corrente da Matemática Moderna que no Brasil desencadeou nos 

anos 60 que sob influência internacional, pretendia “revolucionar“ o ensino de 

Matemática a partir de mudanças das propostas curriculares.  Ainda um tanto 

nebulosa, no Brasil, a matemática moderna ancora primeiramente nos grandes 

centros e começa, nos anos de 1960, a ser lentamente difundida nas escolas mais 

longínquas, a maioria delas recebendo-a de sobressalto, via livro didático. 

Carregada de simbolismos e enfatizando a precisão de uma nova linguagem, 

professores e alunos passam a conviver com a teoria dos conjuntos, com as noções 

de estrutura e de grupo. Repleta de promessas de um ensino mais atraente e 

                                                 
10 George Pólya, (1887-1985), matemático húngaro que desenvolveu estudos em vários campos da 
matemática como séries, teoria dos números, combinatória e teoria das probabilidades. No fim de sua 
vida, tentou caracterizar o modo como a maioria resolvia problemas de matemática, e tentou 
descrever como devia ser ensinada a resolução de problemas pelo método indutivo em matemática, o 
que para ele significava raciocinar partindo de casos particulares até à lei geral. 
11 Ver artigo eletrônico em BONAFÉ, Marytta. Zoltan Dienes e o Movimento da Matemática Moderna 
no Ensino Primário. Disponível www.fae.ufmg.br acessado em 20/09/2008. 
12 Caleb Gatteno – Nasceu em Alexandria, 1911 e morreu em Paris, 1988. Doutoramento em Letras 
(Filosofia) e Matemática. Criou materiais pedagógicos para o ensino da leitura (palavras em cores), 
língua estrangeira (The Silent Way) e matemática (geoboards). Disponível em www.wikipedia.or 
versão traduzida.Acessado em 06/01/2009. 
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descomplicado em superação à rigorosa matemática tradicional, no entanto, a 

Matemática Moderna, parece ter ancorado nas escolas brasileiras carregada de 

formalismos como destacou Morris Kline (1976) ao tecer críticas ao MMM em sua 

obra: O fracasso da Matemática Moderna. (PINTO, 2009). 

 A busca das influências sociais e culturais na elaboração do conhecimento 

estava em ascensão e Lev Vigotsky13 (União Soviética) na década de 1930 já 

desenvolvia sua teoria sócio-interacionista, praticamente desconhecida no exterior 

até a década de 1960. Kru-tesky e seus colaboradores nas décadas de 1960 e 1970 

mediante traduções de trabalhos de enfoque sócio - construtivistas é que 

introduziram essas idéias no Brasil (D’AMBROSIO. In: Entrevista, 2006). 

 Contudo, a modernização da Matemática nas escolas tornou-se uma 

preocupação em todos os países, sobretudo pela entrada da era da alta tecnologia, 

da pressão em formar técnicos e cientistas com métodos de ensino e novos 

conteúdos, a dificuldade dos pais e professores em acompanhar a nova Matemática 

que se pretendia introduzir deu maior visibilidade social sem precedentes na história. 

(D’AMBROSIO. In: Entrevista, 2006). 

 Daí novos contextos vieram somar ao avanço de uma Educação Matemática 

voltada para outros interesses e temáticas a que não fossem apenas a triconomia – 

Álgebra/Trigonometria/Geometria (PINTO, 2008). Pelo contrário, a sociedade como 

um todo e educadores matemáticos preocupados com o andamento das reformas no 

ensino da Matemática por ocasião das avaliações dos resultados que começavam a 

ocorrer em escala internacional nas décadas de 1960 e 1970. O Brasil apesar dos 

convites não se interessou em participar desses estudos internacionais de avaliação 

de resultados. Com a pressão pelo Banco Mundial, lançou-se a programas de 

avaliação em larga escala, como exemplo os provões que são discutíveis do ponto 

de vista acadêmico. E assim vem surgindo desde a década de 1950 a Matemática 

Moderna balizada pelos movimentos nacionais e internacionais em que o Professor 

Ubiratan D’Ambrosio tem responsabilidade e participação direta com a criação de 

organismos e programas vinculados não só no Brasil como também e organizações 

internacionais. (D’AMBROSIO. In: Entrevista, 2006). 

                                                 
13 Lev Vygotsky. Nasceu em Orsha, 1896 e morreu aos 37 anos de tuberculose em Moscou, 1934. 
Era filho de uma família próspera judia. Apesar de seu pouco tempo de vida escreveu o livro 
Pensamento e Linguagem que só foi publicado em 1962 nos Estados Unidos. Alexander Luria e 
Alexei Leontiev foram seus colaboradores e responsáveis pela disseminação de seus trabalhos. 
Disponível em www.wikipedia.org. Acessado em 03/01/2009. 
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REFLETINDO A (AUTO) FORMAÇÃO NA FORMAÇÃO DE FORMADORES  

 

 Diante do contexto epistemológico, científico, sócio-cultural, político e 

pedagógico tomado nas considerações anteriores sobre o que tem na história da 

Matemática e a história de muitos formadores que se inscrevem nesse movimento 

da educação e Educação Matemática se constata que o Movimento da Matemática 

Moderna exerceu grande influência para traçar itinerários e marcas no processo da 

(auto)formação e formação de formadores e que agora retomo as reflexões iniciais 

sobre o que é o método (auto)biográfico e a sua aplicabilidade na pesquisa-

formação como pertinente a se desenvolver uma investigação sobre o percurso 

pessoal, acadêmico e profissional a que se constitui na (auto)formação de 

formadores que se formam e são formadores na Educação Matemática? 

As pesquisas sobre formação de professores se intensificaram nas últimas 

décadas e, mais ainda, se fazem presentes nos meios acadêmicos em função da 

nova ordem mundial do processo produtivo em que a partir da década de 1990 se 

institui a sociedade do conhecimento e da tecnologia. Nesse cenário, traz no cerne 

da estrutura social dentre muitas de suas conseqüências - as reformas educacionais. 

 Essa é uma discussão que introduz várias possibilidades e perspectivas a se 

construir e que nessa dissertação se optou pelo desenvolvimento da pesquisa-

formação de abordagem biográfica mediada pela interlocução de referenciais 

teórico-metodológicos por Josso, (2004), Dominicé, (2006), Nóvoa e Finger (1988), 

Pineau, (2003) e outros. 

 Continuando esse caminho da pesquisa-formação, D’Ambrosio (1986, 1989, 

1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001), Fiorentini, (2003), e outros, são aqui 

tomados para a interlocução na perspectiva de se correlacionar as reflexões de um 

inventário de narrativas (auto)formadoras, formativas e de formação (grifo nosso) 

pelos contextos das experiências, dos conhecimentos e das aprendizagens na 

escala de vida na Educação Matemática. 

 Na perspectiva da abordagem biográfica pela pesquisa-formação Josso, 

(2004, p. 39) a define como,  

 

um outro meio para observar um aspecto central das situações educativas, 
porque ela permite uma interrogação das representações do saber-fazer e 
dos referenciais que servem para descrever e compreender a si mesmo no 
seu ambiente natural. Para perceber como essa formação se processa, é 
necessário aprender, pela experiência direta, a observar essas experiências 
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das quais podemos dizer, com mais ou menos rigor, em que elas foram 
formadoras. 

 

 Isso me remete a pensar na célebre frase de Sócrates Conhece-te a ti mesmo 

(479 - 399 a.C), que se eternizou, considerando a riqueza de sentido e de significado 

semântico, bem como, da sua representação cognitiva que incide sobre o ato em si, 

tanto no imaginário de quem pratica o autoconhecimento de forma assistemática 

como a quem dá importância a auto-avaliação quando do exercício profissional. 

Quer dizer, não é uma tarefa muito fácil empreender a reflexão sobre si, o que 

somos, o que fazemos e a que propósitos seguir. 

Essa atitude reflexiva predispõe sempre se perguntar se está ou não certo, o 

que se faz Ser ou não Ser? Invocar no interior de cada um: Como e quando 

itinerários de autoformação de cada um e de todos (no âmbito individual e coletivo 

de professores) na formação passam a ser considerados sujeitos formadores? O 

que precisa saber e fazer na constituição do Ser Professor? O que isso representa 

como elemento significativo para outros conhecimentos de outros que estão 

interagindo na ação formadora?  

 

Algumas premissas acerca da (auto)formação 

 Essas questões são um início de estudo que se contextualiza no tempo e 

espaço pelo itinerário da busca pelo objeto - a formação do sujeito, e que não se 

desvincula da (auto)formação, pois, não é uma tarefa tão translúcida e transparente, 

quando se trata de querer conhecer uma vida humana em sua total plenitude e 

profundidade, mas como diz Alain de Botton14 citado em Borges (2005, p. 225) 

nosso passatempo mais ubíquo, porém complexo (é) o de compreender pessoas.  

 Concordando com esta citação e ao mesmo tempo desafiando-me a tentar 

aproximar o que se conhece sobre nós mesmos pelo seu processo de constituição 

enquanto sujeito e objeto da formação e (auto) formação nessa dissertação e 

passando a ser o seu alvo epistemológico na caracterização de um conhecimento a 

se constituir pelo o que já é constituído das experiências, conhecimentos e 

aprendizagens, ininterrupta e infinitamente vividas numa escala da trajetória pessoal 

e profissional e que são permanentemente traçadas por escolhas como ocorre na 

vida de qualquer pessoa. 

                                                 
14 Alain de Botton nasceu em 20/12/1969, Zurique/Suiça. Filósofo e escritor. Suas  influências 
Sêneca, Marcel Proust, Montaigne, Stendhal e Gustave Flaubert. 
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 Marlene Cardoso (2006) em artigo no Jornal O Liberal intitulado A Vida é a 

Arte de fazer escolhas expressa de forma poética e prosaica sobre os caminhos das 

pessoas serem pautados em escolhas de toda ordem durante a passagem na vida 

terrena, e argumenta 

 

Os caminhos da vida são pontuados por oportunidades e escolhas. Não há 
limites para o aprendizado humano, todas as coisas podem ser vistas ou 
expressas por ângulos diferentes (de lá pra cá / daqui pra lá). Mesmo tendo 
certeza de uma escolha, procure entender o que você nega ou rejeita na 
outra alternativa – é preciso estar disponível à percepção do diferente, a 
escutar melhor os argumentos de uma opinião contrária à nossa, isso gera 
crescimento e aprendizado e nos possibilita flexibilizar a vida. Conhecer-nos 
é entender o porquê de nossas escolhas.(CARDOSO, 2006, p. 7) 

 

 O ato de fazer escolhas está diretamente relacionado a própria natureza 

humana, pois o entendimento que se coloca na interação entre sujeito e objeto, 

experiência e narrativa me parece significativa a começar desde a vida uterina e em 

todo o ciclo de vida humana. Isso porque a forte presença de que estar no mundo, e 

tomar lugar nele, estão diretamente vinculados as oportunidades e escolhas frente á 

infinitude e finitude da capacidade humana de aprender, de se conhecer (outros e a 

nós mesmos) e de se relacionar com quem também vive sob essa perspectiva. 

 Na perspectiva da formação de um ser aprendente15, Josso (2004, p. 38) a 

considera, 

 

como objeto de observação e objeto pensado, a formação, encarada do 
ponto de vista do aprendente, torna-se um conceito gerador em torno do 
qual vêm agrupar-se, progressivamente, conceitos descritivos: processos, 
temporalidade, experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer. 

 

 E, continua sua definição sobre a formação diante do ponto de vista do 

aprendente numa via de projeto de conhecimento e (auto) conhecimento, 

 

pensar a formação do ponto de vista do aprendente é, evidentemente, não 
ignorar o que dizem as disciplinas das ciências do humano16. Contudo, é, 

                                                 
15 Segundo a autora, o termo aprendente começa a ser utilizado em nossa língua e difere de 
aprendiz. Este último poderia remeter o leitor, equivocadamente, ao “grau de aprendiz” das 
corporações de ofício medievais. Além disso, o termo aprendente quer enfatizar o ponto de vista 
daquele que aprende e o seu processo de aprendizagem. 
16 A autora justifica-se no seu livro as repetidas vezes o encontro do termo “ciências do humano”, 
querendo designar as ciências que falam das diferentes dimensões do ser humano. No quadro de 
pensamento da autora, a denominação ciências humanas, no sentido que é usualmente empregada, 
é epistemologicamente inadequada, porque dizer “ciências humanas” é incluir a física, a matemática, 
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também, virar do avesso a sua perspectiva ao interrogamo-nos sobre os 
processos de formação psicológica, psicossociológica, sociológica, 
econômica, política e cultural, que tais histórias de vida, tão singulares, nos 
contam. Em outras palavras, procurar ouvir o lugar desses processos e sua 
articulação na dinâmica dessas vidas.( JOSSO, 2004, p. 38). 

 

 As experiências e situações vividas e refletidas são uma forma de reordenar 

conhecimentos. Essa experiência tem na narrativa a sua condição operativa e 

multiplicadora, pois de nada vale uma experiência que se reduza no sujeito isolado. 

Tudo que não é narrado morre como o sujeito. Ao contrário, tudo que é narrado e 

partilhado pode se constituir em elemento potencializador de novas sínteses 

criativas e em elos que ligam os sujeitos entre si. Esta perspectiva, experiência e 

narrativa são pares indissociáveis do conhecimento e da cultura.  

Nesse itinerário é importante se re(ver) a história de vida e formação, 

(saberes da tradição familiar), a experiência de formação (saberes acadêmicos) e a 

experiência formadora (saberes profissionais) na análise do itinerário do Professor 

Ubiratan D’Ambrosio, pois sua trajetória familiar, escolar, acadêmica e profissional 

se entrecruzam na singularidade de ser uma única vida e que essa vida também se 

constitui de outras vidas, trans(formadora) a partilhar aprendizagens experienciais a 

partir do que nos dizem as narrativas de formação servindo de material para 

compreender seus processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem. 

 

O CAMINHO DE SI 

O caminho de si para chegar a ser um professor, pesquisador, educador na 

Educação Matemática, primeiro teve a influência da família que na época o 

chamavam, carinhosamente de Bira. Entre cuidados, beijos, acalanto, conselhos, 

ralhos, abraços, também foi determinante a influência do pai Nicolau e de seu tio 

Mário. Quando estava ao lado desses dois era para ele, os momentos charneiras17 

(JOSSO, 2004, p. 64), ou seja, eram os que davam motivação e de quem se 

espelhou para a constituição de sua imagem, materialidade, espiritualidade e 

identidade nessa carreira. Como ele mesmo fala em entrevista: 

                                                                                                                                                         
a biologia e todas as demais ciências, pois são os homens que concebem e criam todas as ciências, 
de maneira que não existem ciências não-humanas. 
17 Momentos ou acontecimentos charneira são aqueles que representam uma passagem entre duas 
etapas da vida, um divisor de águas, poderíamos dizer. Charneira é uma dobradiça, algo que, 
portanto, faz o papel de uma articulação. Esse termo é utilizado tanto nas obras francesas quanto 
portuguesas sobre as histórias de vida, para designar os acontecimentos que separam, dividem e 
articulam as etapas da vida. (N.R.). 
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Fiz o curso de matemática, comecei a dar aula muito cedo, com 15 anos eu 
já estava dando aulas particulares nos grupos. A minha carreira de 
educador tem mais de 50 anos. Eu dava aula assim, até o segundo grau, 
resolvi fazer o curso de matemática e fui para uma Faculdade de Filosofia e 
Ciências da Universidade de São Paulo, e ali fiz o Bacharelado e 
Licenciatura em Matemática, depois que me formei, continuei dando aulas 
no ginásio, colegial naquele tempo, mas logo apareceram oportunidades na 
Universidade. Eu gostei muito do curso, tive entusiasmo pelo curso, fiquei 
muito feliz pela escolha que fiz e logo me engajei em seminário de pesquisa 
pensando em fazer algumas pesquisas com vistas a algum possível 
doutorado. (ENTREVISTA: CONVERSAS COM UBIRATAN 
D’AMBROSIO,1999). 

 

Exatamente com dezesseis anos, iniciou a experiência de querer ser 

professor. Entretanto sem nenhuma qualificação já enfrentava a situação de sala de 

aula. O enfrentamento com a realidade acadêmica o fazia sonhar e projetar novos 

caminhos a serem traçados na continuidade de seus estudos, pois queria chegar ao 

doutorado. É como diz: 

 

Naquele tempo não existia mestrado, era direto para o doutorado e não 
havia curso de pós-graduação. O doutorado era um trabalho de pesquisa, 
tese defendida numa banca de professores também já doutorados e com 
dois anos de qualificação, sob temas escolhidos pela banca. Um pouco de 
modelo italiano de doutorado, das teses e das tesinas, claro! 
(ENTREVISTA: CONVERSAS COM UBIRATAN D’AMBROSIO, 1999). 

 
Assim, foi conseguindo ultrapassar limites e dificuldades para obtenção do 

que realmente tinha como meta de vida profissional. Esse tempo da formação 

acadêmica é mostrado por ele quando declara o seguinte: 

 

Logo quando comecei com o trabalho de pesquisa numa área ativa lá na [...] 
teoria dos mundos, mas sem emprego, sem bolsa, continuaria com minhas 
aulas no ginásio colegial, quando surgiu a oportunidade, um convite para 
que eu fosse um instrutor para a recém fundada Escola de Engenharia de 
São Carlos, também da Universidade de São Paulo da USP. Encontrei um 
ambiente muito bom e eram três professores italianos que haviam sido 
contratados, estamos com esses três talentos, pesquisadores muito ativos, 
mas numa área diferente daquela que eu havia me iniciado na Faculdade de 
Filosofia e com isso, a decisão era de eu continuar pensando no doutorado, 
indo para São Paulo, viajando ou me associar a um doutorado na própria 
Escola de Engenharia de São Carlos comum desses professores, e essa 
fora a decisão que tomei e passei a ser orientando pagando matérias do 
professor que vinha da Itália. (ENTREVISTA: CONVERSAS COM 
UBIRATAN D’AMBROSIO, 1999.). 

 

 Em 1963 fez seu doutorado começando com o estudo sobre Teoria das 

Medidas e Cálculos das Variações. Depois, passou de Teoria dos Números para 
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Análise Matemática. Enfim, fez um circuito de experiências, conhecimentos e 

aprendizagens num movimento de mudança entre o que pensava e o que era 

oferecido, e isso lhe fez sentir um primeiro despertar assim, para essa mudança de 

área. Sobre isso, ele fala: 

 

Quando se inicia um pensar numa certa área da matemática uma área 
eminentemente teórica que se passa para uma área que tem grandes 
vínculos com a realidade, com a experimentação, quer dizer, a [...]. O 
esforço de se mudar de um modo de pensar para outro modo de pensar 
dentro da própria matemática, eu acho que foi o primeiro exercício em 
direção ao meu pensar futuro, sei que continuei o meu trabalho, lá fiz o meu 
doutorado em 1963, a minha tese em um tema de fronteira, um tema muito 
atual e o meu orientador era um matemático de muito prestígio internacional 
e eu logicamente me interessei nisso e assim, que terminei o meu 
doutorado meu trabalho chamou atenção de outros lugares, dos Estados 
Unidos. (ENTREVISTA: CONVERSAS COM UBIRATAN D’AMBROSIO, 
1999). 

 

Daí se começa a extrair pensamento, linguagem e prática do professor, do 

educador e do pesquisador quando reflete sobre sua ação diante da mudança de 

área de uma forma circunstancial e que acabaram lhe direcionando á outros 

caminhos no ensino e na pesquisa da Educação Matemática. Foi para os Estados 

Unidos a convite, onde viveu um ano com a família, sua esposa Maria José e seus 

dois filhos, Alexandre e Beatriz entre os anos de 1963 a 1964 e desse tempo lembra 

o seguinte: 

 

E eu fui convidado para ser um [...] seria hoje, naquele tempo nem se falava 
nisso o que eu fui, foi ser um [...] na Universidade assim, que terminei o 
doutorado me mandaram uma carta convite estipulando que eu receberia 
meu salário, fui sem bolsa... bom não tinha, as bolsas estavam[...] era uma 
posição temporária de um ou dois anos. Quando fui pegar os vistos no 
consulado o Cônsul me olhou e disse: – Com esse visto o bom é você ir 
com o Green Card.(BIOGRAFIA POPULAR INTERNACIONAL, 2003). 

 
Nessa época o Brasil passava pelo Golpe Militar de 1964 e o Professor 

Ubiratan D’Ambrosio declara em sua Biografia Popular Internacional – C.B.I, do 

desconforto quando da necessidade de voltar dizendo que no início de janeiro de 

1964, eu nunca fui muito envolvido em política, mas sem dúvida minha vida política 

era radicalmente oposta a um governo militar, a um golpe militar.(BIOGRAFIA 

POPULAR INTERNACONAL, 2003). 

Mesmo assim retorna. Porém, os vários amigos dos Estados Unidos ficaram 

também desconfortáveis com a situação imposta por esse momento brasileiro. De 
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posse de um encarte não havia problemas em voltar, e foi o que aconteceu. Um 

convite de emprego o levou para lecionar numa universidade americana que estava 

começando no Estado, a primeira universidade estadual e, por essa razão, o 

governo concedeu muitas facilidades que acabou sendo uma universidade nova e 

inovadora com a criação das Escolas Interdisciplinares e faz lembrar a forma e o 

contexto do qual fez parte e teve influência em sua vida profissional desse tempo, 

 

A universidade com muita ambição contratou alguns cientistas muito 
importantes dentre desse [...] era da Inglaterra, que estava na fronteira das 
coisas [...]. A Biologia, dessa Biologia Moderna, Biologia Molecular, estava 
na fronteira. O outro cientista importantíssimo foi o Sr. Jonh [...]. O Jonh foi 
um grande [...] dos anos 60 e isto [...] a idéia de mente e consciência, o 
Jonh foi [...]. E tinha um outro que era o Sr. Charles [...] também da Biologia 
Molecular, então a face da universidade se manifestava, na atividade 
científica, na biologia molecular, uma biologia que não se encaixava no 
departamento de biologia tradicional, dentro do departamento científico, 
então surgiu a necessidade de é [...] para que eles pudessem ter suas 
ações que eram ações transdisciplinares. Naquele tempo se falar 
interdisciplinar já era coisa muita avançada, então essa foi minha iniciação. 
(ENTREVISTA: CONVERSAS COM UBIRATAN D’AMBROSIO, 1999). 

 

Desse tempo que permaneceu na universidade estadual nos Estados Unidos 

viveu sua idéia e prática inter-transdisciplinar com outros pares. Esta é uma de suas 

questões levantadas e defendidas na construção da teoria e prática na Educação 

Matemática pela via do pensamento transdisciplinar, ou seja, uma operação 

transdisciplinar é, 

 

Essencialmente olhar para o fato ou fenômeno de uma forma crítica, sem 
qualquer preocupação de se subordinar os paradigmas disciplinares, isso 
quer dizer olhar os multi..., olhar com uma metodologia, eu repito, que não 
se subordina aos paradigmas disciplinares, eu vejo as disciplinas 
dominadas pelos paradigmas, as epistemologias, as disciplinas são 
dominadas por esses paradigmas nada do que se faz é experiência do 
trabalho interdisciplinar. (ENTREVISTA: CONVERSAS COM UBIRATAN 
D’AMBROSIO, 1999.) 

 

E continua sua reflexão sobre transdisciplinaridade pelo (auto) conhecimento 

que se fez ir acumulando desde esse tempo e declara, 

 

A minha experiência é uma experiência disciplinar, eu sou formado num 
estilo disciplinar, o conhecimento que eu tenho disponível, que eu retiro e 
procuro usar naquele momento é um conhecimento que vem das ... 
paradigmas que vem preso pelos paradigmas disciplinares e no meu pensar 
transdisciplinar eu vou me liberar desses paradigmas, isto é  eu uso uma 
matemática, que toda a minha experiência matemática eu recorro a ela 
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mesmo que ao recorrer a ela eu violente alguns paradigmas da matemática. 
(ENTREVISTA COM UBIRATAN D’AMBROSIO, 1999.). 

 

A respeito da questão dos paradigmas nas ciências o Professor Ubiratan 

D’Ambrosio (1999) compreende que a ciência no fundo é uma grande metáfora e 

que é preciso se libertar dos paradigmas disciplinares, pois cada um de nós traz 

consigo a sua história; a sua história quer dizer, o conjunto de experiências e o 

conjunto de algum modo de subordinações que se assimila e se incorpora ao 

comportamento. Então, explica que 

 

quando se vai fazer uma determinada coisa, se pensa duas vezes. De certo 
modo, se está subordinado àquilo que faz parte de uma história, na hora em 
que é feita a transposição, ou a inter-relação entre as disciplinas, e nessa 
hora se faz através de metáforas que atravessam as paredes das 
disciplinas, aquelas paredes que constituem a gaiola paradigmática que 
possam chamar a gaiola paradigmática na qual as disciplinas estão lá 
dentro. Tem um escape daquilo, e esse escape se faz através de metáforas 
e essas são no meu entender o instrumento mais forte que a gente tem para 
corromper a gaiola paradigmática das disciplinas. (ENTREVISTA: 
CONVERSAS COM UBIRATAN D’AMBROSIO, 1999.). 

 

A partir disso penso que o sentido e significado que dá sobre ciência, ensino e 

pesquisa nos quais fazem se autoformar e ser formador na Educação Matemática 

convergem a um processo sócio-cultural, étnico, artístico, científico e tecnológico 

direcionados por uma interdisciplinaridade e, conseqüentemente à 

transdisciplinaridade das ciências, da educação e da Educação Matemática. Isso 

implica numa importância singular para o desenvolvimento da formação de 

formadores comprometidos com uma educação reflexiva, crítica, humanista e 

problematizadora. 

No livro Da realidade à ação – reflexões sobre educação e Educação 

Matemática, Capítulo II, Considerações Histórico – Pedagógicas sobre Matemática e 

Sociedade o Professor Ubiratan D’Ambrosio destaca dois tipos de educação: A 

educação formal que são os processos de aprendizagens para o trabalho e está 

subdividida em: artesanal ou profissional e a contemplativa ou especulativa. De 

caráter mais formal, a primeira se compara aos modelos espartanos e romanos, bem 

como a estrutura tradicional de serviço público na China imperial, às culturas de 

iniciação, que prevalecem até hoje, principalmente nos países da África, e que essa 

(educação formal) recebe uma influência da educação contemplativa ou 

especulativa, outro modelo a que denomina de educação contemplativa e que é 
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representada inicialmente por práticas religiosas, motivadas pela busca do 

entendimento ou da compreensão do lugar do homem no universo, e que 

certamente se manifesta mais intensamente como produto de estabilidade 

econômica e social. (1986, p. 27). 

Nessas duas formas de educação que é identificada a gênese das idéias 

científicas, como foi bem claramente posto por Pierre Duhem (citado em Ubiratan 

D’Ambrosio, 1986, p. 27) ao dizer que, 

 

é impossível identificar um ponto de partida bem definido para as idéias 
científicas, embora neste começo um tanto nebuloso possamos identificar 
exemplos nos quais as duas estruturas de educação juntam esforços num 
conhecimento refreado. Por outro lado, podemos distinguir a preservação 
das duas estruturas com raízes na sociedade de classe. 

 

Nesse pensamento fica evidente o modo como coloca a Matemática no 

contexto global e suas interpretações com o que tem sido em cada período histórico-

social, político e econômico que caracteriza as sociedades artesanal, colonial, 

imperialista, capitalista e tecnológica. Esta posição política do Professor Ubiratan 

D’Ambrosio recai em reflexões sobre a perspectiva ideológica pela qual a ciência 

está a serviço de uma determinada classe social e a construção de sua teoria e 

prática, especificamente em Educação Matemática. É enfático a respeito do 

processo histórico-pedagógico sobre a Matemática, quando diz: 

 

Na verdade, não reconhecemos idéias novas, realmente profundas, em 
Matemática, quando comparadas com outras ciências, e talvez o maior 
impacto comece a surgir com a possibilidade de cálculos rápidos, o que era 
absolutamente impossível de ser feito sem a utilização de equipamento 
eletrônico. Da mesma maneira não vemos alteração profunda no modo 
como são conduzidas as escolas. Há uma mudança fundamental, que é a 
aceitação universal do conceito de educação de massa, mas o ataque à 
problemática da educação é praticamente o mesmo, baseado num ideal de 
fazer o melhor o que gerações anteriores fizeram. (D’AMBROSIO, 1986, p. 
32). 

 

Essa posição política argumenta que tem seu ponto inicial a partir da evolução 

das idéias no mundo ocidental e são essas idéias que nos toca mais de perto 

quando explicita que a Educação Matemática tem várias influências, primeiro do 

momento em que se refere aos sofistas como a primeira indicação de suas diretrizes 

e os primeiros a reconhecer o grande valor educacional da Matemática e a 

incorporá-la num sistema de ensino. Entretanto, havia uma desconfiança com o que 
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os sofistas encaravam a especialização e o utilitarismo que eram fundamentais ao 

pensamento sofista, além da alta dose de humanismo que caracteriza esse 

pensamento e que serviu de base para que eles destacassem o grande valor 

educativo da Matemática. Somente com Platão que se consolida no sistema 

educacional o duplo papel do ensino da Matemática: essencialmente propedêutico, e 

também possibilitando selecionar as melhores mentes. Dentre outros argumentos a 

esse respeito, o Professor Ubiratan D’Ambrosio se dirige a prática de ensino da 

Matemática e a define: 

 

A prática de ensino em geral é uma ação pedagógica que visa o 
aprimoramento, mediante uma multiplicidade de enfoques, da ação 
educativa exercida no sistema educacional de maneira mais direta e 
característica, qual seja a forma por excelência dessa ação, isto é, o 
trabalho na sala de aula. (D’AMBROSIO, 1986, p. 37). 

 

 Diante disso, a ação pedagógica se vê presente em sua definição como  um 

amplo entendimento que denota a prática de ensino não apenas como uma ação 

mecanicista interpretada pelos paradigmas das ciências exatas e naturais e do 

positivismo impregnado no final do século XX, mas acima de tudo envolve uma 

relação entre uma ação puramente cognitiva – por exemplo, aprendizagem, pensar – 

e uma ação modificadora da realidade – por exemplo, praticar o que aprendemos, o 

saber – é uma relação dialética permanente, existindo aí a diferença essencial da 

aprendizagem da linguagem e do ler-escrever, da aprendizagem do contar e da 

aritmética. (D’AMBROSIO, 1986, p. 38). 

 Daí surgirem vários outros conceitos como ação, e sobre isso diz, 

 

É um problema filosófico de natureza extremamente complexa. Depende 
basicamente, como mencionamos acima, de nosso conhecimento do 
mecanismo mente –corpo, de uma conceituação de criatividade e dos 
fatores que determinam esse ato tão característico do ser humano, que é 
criar. Naturalmente, isso nos leva a considerar alguns elementos 
determinantes do ato de criar, quais sejam fatores sociais e fatores culturais, 
necessidades e vontades [14]. [...] Seria um erro crasso falar em educação 
matemática desprezando ou evitando ou contornando essas discussões. 
(D’AMBROSIO, 1986, p. 39). 

 

Como se vê nesta citação as idéias e práticas tem sua origem a partir dos 

contextos socioculturais, políticos, econômicos por onde faz conduzir a 

complexidade do ato de criar e nessa perspectiva é que o Professor Ubiratan 

D’Ambrosio permeia a estrutura dos seus saberes acadêmicos e profissionais, bem 
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como de todo o seu Ser como professor, educador e pesquisador, pois afirma que 

fala-se de Matemática grega, de Matemática hindu, e de outras Matemáticas, no 

entanto destaca-se também e identifica-se facilmente, uma Matemática universal, 

independentemente de fatores como língua, geografias ou economias. Diz-se que a 

Matemática de ricos e pobres é a mesma! Aí estando o problema dificílimo, da 

transmissão cultural, que leva a crer mais e mais numa Matemática diferenciada pelo 

seu contexto sociocultural. Nesse sentido é que o Programa Etnomatemática passou 

a ser outro campo de conhecimento investido no ensino e pesquisa pelo Professor 

Ubiratan D’Ambrosio como ele mesmo declara, 

 

Identifico os primeiros passos da etnomatemática com trabalhos elaborados 
a partir da década de 70. Em meados da década de 70, a etnomatemática 
emergiu como um programa de pesquisa em história e filosofia da 
matemática, com importantes implicações pedagógicas. O reconhecimento 
das possibilidades da etnomatemática no ensino da matemática e das 
ciências aumentou rapidamente, dando a esse programa um lugar de 
destaque em educação, em particular na educação matemática. A 
etnomatemática passou a ocupar um espaço importante no cenário 
internacional. (D’AMBROSIO, 2004, p. 136). 

 

 Vergani (2000) a respeito da inserção da Etnomatemática como uma 

tendência no campo da Educação Matemática levada a efeito pelo Professor 

Ubiratan D’Ambrosio declara o seguinte: 

 

Creio que a obra implementada por Ubiratan D’Ambrosio hoje corresponde 
à obra realizada por Paulo Freire no domínio da Alfabetização: a mesma 
consciência crítica, o mesmo carisma criador de vias alternativas, o mesmo 
profundo desejo de justiça autenticamente abrangente. (VERGANI, 2000, p. 
24). 

 

Esta declaração de Vergani (2000) é mais outra prova do quanto é 

significativa sua contribuição para o avanço do ensino e da pesquisa na Educação 

Matemática e que a sua trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional tem 

validade enquanto objeto-sujeito-ator na pesquisa-formação pelo corpus de 

conhecimentos adquiridos pelas experiências como professor, educador e 

pesquisador da Educação Matemática e Etnomatemática. 

Penso que o desenvolvimento de práticas de ensino considerando a 

compreensão, aprendizagem e realidade de diferentes meios naturais e culturais 

vêm sendo um dos desafios postos na prática escolar, e concordando com o que 

aponta Vergani (2007, p. 25) de que há uma vocação para uma aliança fecunda com 
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a prática escolar, através de: uma metodologia culturalmente dinâmica; um 

enraizamento na ‘realidade real’; uma observação vivificante das práticas 

comportamentais e uma ação autenticamente sócio-significativa. 

 Mediante as palavras citadas por Vergani (2007) é muito estimulador e 

apropriado que se reconheça os esforços empreendidos pelos organismos e 

instituições nacionais e internacionais que congregam o grupo de professores, 

educadores e pesquisadores da Educação Matemática. pelo avanço que vem sendo 

alcançado em vistas de se efetivar processos de aprendizagens com aplicações inter 

e transdisciplinares (MENDES, 2006) á medida em que é consolidado e disseminado 

estudos e pesquisas Etnomatemáticas. Por essas e outras idéias que orientam o 

ensino e pesquisas na Educação e Educação Matemática é que o Professor 

Ubiratan D’Ambrosio se constitui além de professor, educador, pesquisador, também 

etnomatemático e que tem repercussão nacional e internacional por sua capacidade 

humana e profissional. Trata-se de uma pessoa expressiva no cenário da educação 

e da Educação Matemática do século XX e permanece sendo nesse século XXI por 

seus postulados ético-científicos e tecnológicos orientados pela ação-reflexão-ação 

de pressupostos filosóficos, epistemológicos, metodológicos, políticos, econômicos, 

sociais no saber-fazer Matemático e Etnomatemático. Isso só faz convergir e ampliar 

o que vem sendo considerado nas questões sob o enfoque das ciências do humano 

(JOSSO, 2004).  

Sobre a vertente que chamou de Pedagogia da Etnomatemática no Programa 

de Educação Etnomatemática, diz: 

 

Essencialmente, de reconhecer, apoiando-se em estudos etnográficos, 
modos de saber e de fazer de outras culturas, isto é, de reconhecer que 
grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões, 
tribos, nações e povos, executam suas práticas de natureza matemática, 
tais como contar, medir, comparar, classificar. Supõe-se que práticas 
próprias a esses grupos, sejam estruturadas segundo algum critério. O que 
há de comum nessas práticas? Somos assim, levados a reflexões sobre 
história e filosofia desses grupos. Em outros termos, qual a pesquisa e a 
fundamentação teórica que suportam essas práticas comuns? 
(D’AMBROSIO, 2004, p. 136). 

 

 

HISTÓRIA, VALOR, IMPORTÂNCIA E FINALIDADES DA BIOGRAFIA 

 Como é sabida a relevância desse estudo se constitui pelo entrelaçamento da 

experiência e narrativa na perspectiva de formação do sujeito aprendente 
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pressupondo um contínuo e permanente movimento em redes de conhecimentos, 

saberes, práticas, oportunidades e escolhas, pois trazem em si os múltiplos e 

diversificados desafios durante toda uma trajetória de vida. Nesse sentido, como 

situar estes desafios a ponto de identificá-los singular, pela individualidade, pelo 

sujeito, pelo vivido, pelo experiencial, pela globalidade concreta, pelo existencial e 

pela complexidade dos processos de formação no movimento de idéias propagadas 

na segunda metade do século XX? (JOSSO, 2004, p. 20). 

Etimologicamente o termo biografia é oriundo do grego bios (vida) e graphein 

(escrever, inscrever), acrescido de ia, um formador de substantivo abstrato. No 

mundo antigo, o termo biografia como “relato de vidas” parece ter ocorrido pela 

primeira vez em Damásio, cerca de 500 d.C. Na língua francesa, o termo aparece 

somente no Dictionnaire de Trévoux, em 1721, Emile Littré, no Dictionnaire de la 

langue française (1800-1801), definiu: Biografia: espécie de história que tem por 

objetivo a vida de uma só pessoa. (BORGES, 2005, p. 204). 

Segundo Borges (2005) no mundo ocidental a preocupação com a descrição 

da história de uma vida vem da civilização grega antiga, ao mesmo tempo em que 

surgiu a história como forma de conhecimento: essa era uma história política, com 

sua diferenciação / imbricação com a memória. Ao longo de mais ou menos dois 

milênios, autores acharam que contar a história da vida de alguém era algo distinto 

de uma “História” (que narrava fatos coletivos e contava a verdade): as histórias “das 

vidas” (termo usado então pelos autores) serviam, desde o mundo greco-romano, 

para dar exemplos morais, negativos ou positivos - muitas vezes constituindo os 

panegíricos18. Essa biografia clássica punha um acento muito maior no caráter 

político, moral ou religioso do biografado do que em sua pessoa, em sua 

singularidade. No mundo medieval, a idéia dos exemla prolongou-se, configurando-

se na hagiografia e nas crônicas. (BORGES, 2005, p, 205). 

Na Renascença, no século XIII, o escritor toscano Bocaccio fez uma Vida de 

Dante com certa concepção moderna, pois fundada sobre documentos; no século 

XVI, outro belo e clássico exemplo da preocupação com as vidas particulares é o 

trabalho escrito pelo pintor e arquiteto florentino Giorgio Vasari, Delle Vitae dé più 

eccelelenti pittori, scultori ed architettori (Sobre as vidas dos mais excelentes 

                                                 
18 Dois exemplos bastante conhecidos: “Vidas paralelas”, de Plutarco, e “Vida dos 12 césares”, de 
Suetônio. 



 47

 

pintores, escultores e arquitetos), publicado pela primeira vez em Florença, em 1550, 

e dedicado a Cosimo de Médici. (BORGES, 2005, p. 205). 

No século XVII, o elogio fúnebre selecionava os momentos mais gloriosos da 

vida do biografado, passando por cima de seus defeitos.19 Na chamada Idade 

Moderna, em especial nos séculos XVII e XVIII a concepção de biografia vai se 

alterando profundamente. Na Inglaterra uma obra revolucionária, a Life of Samuel 

Johnson L.L.D. (Vida de Samuel Johnson L.L.D.), de James Boswell, foi publicada 

em 16 de maio de 1791, com imediato e enorme sucesso de vendas - antes de 1831 

houve dez edições! O trabalho é tido por muitos como o marco inicial do que hoje 

chamamos de biografia, dada sua preocupação com novos métodos de se investigar 

uma vida, compreendendo forte relação de convivência biógrafo / biografado (com 

quase vinte anos de pesquisa e seis anos para ser escrito), um interesse em evitar o 

panegírico e um ideal de contar a “Verdade” (preocupação forte daquele momento), 

com a dramatização de diálogos a partir de documentação e inúmeras entrevistas 

com personagens variados. (BORGES, 2005, p. 205). 

Durante o século XIX, a influência da Filosofia da História e do positivismo - 

este, a “ciência dos fatos sociais”, preocupada com as instituições, trabalhando com 

objetos de estudo como meio, raça, nação, e não com a vida particular - levou à 

redução da importância do indivíduo na História. A então dominante história nacional 

personificava o percurso político pelos grandes homens e essas grandes figuras 

eram trabalhadas em geral também na literatura; encontram-se assim inúmeras 

biografia de heróis políticos ou militares produzidas nessa época. Mas, o debate 

sobre o papel do indivíduo e da biografia, realizado nesse século, ainda se prolonga 

no debate atual, nos dias de hoje, para a historiadora italiana Sabina Loriga, as 

questões discutidas por historiadores como T. Carlyle, J. Burckhardt e H. Taine são 

as que perduram até o final do século XX.20 

Nesse contexto do itinerário da biografia, são deixadas marcas que se cruzam 

no tempo e espaço, para que as suas contribuições dêem seqüência nesse mesmo 

caminho. O literato francês Daniel Madelénat analisa as transformações sofridas 

pela biografia com base em três paradigmas: 

 

                                                 
19 Como a famosa “Oração fúnebre para o príncipe de Conde”, por Bossuet. 
20 Sabina Loriga, “La biographie comme problème”, em Jacques Revel (dir.), Jeux d’échlles: de la 
micro-analyse à l’experience, Paris, Seuill / Gallimard, 1996. 
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[...] a biografia “clássica”, cujas normas qualitativas e quantitativas 
permanecem estáveis desde a Antiguidade até o século XVIII (apesar de 
numerosas modificações internas ao paradigma); a biografia “romântica” (do 
final do século XVIII ao início do século XX); e a biografia moderna, filha do 
relativismo ético, da Psicanálise e das transformações epistemológicas da 
História. Essa tripartição não é uma periodização no sentido estrito, mas 
uma sucessão de tipos dominantes e valorizados: os paradigmas 
“ultrapassados” podem sobreviver em formas consagradas, esclerosadas.21 
(DANIEl MADELÈNAT, 1984. In. BORGES, 2005, p. 207). 

 

A importância dada à abordagem biográfica vem surgir com mais ênfase a 

partir do final do século XIX quando a pesquisa biográfica retorna com novas 

discussões sobre o seu caráter epistemológico. O historiador francês François 

Dosse citado em Borges (2005, p. 207) sugere três fases no percurso da biografia: 

uma primeira que chama de idade heróica, na qual a biografia transmitiria modelos, 

valores para as novas gerações; uma segunda fase, a da biografia modal, em que a 

biografia do indivíduo teria valor somente para ilustrar o coletivo (a sociedade do 

biografado em tempos e em espaços diversos); e uma terceira e última fase, a atual, 

que chama de idade hermenêutica, momento em que a biografia tornou-se terreno 

de experimentação para o historiador, aberto a várias influências disciplinares.22. 

 Na década de 1980 se falou de um retorno da biografia. No campo de estudo 

dos historiadores, o que, por vezes, é apresentado como retorno, não é 

verdadeiramente um retorno para Borges (2005, p. 207) e ela esclarece: 

 

Narrações de vidas lineares e factuais existem há tempos e creio que 
sempre (palavrinha terrível para se usar em história!) existirão, muitas delas 
com o escopo difícil de cobrir a história de uma vida “do berço ao túmulo”, 
por meio de uma “cronologia ordenada na narração, uma personalidade 
coerente e estável; ações sem inércia e decisões sem incerteza”. Esse tipo 
tem tido e continuará tendo sucesso (embora tentando inutilmente abarcar 
toda a riqueza incomensurável de uma vida e dando uma visão simplificada 
e por isso mesmo falsificada de seu biografado. (BORGES, 2005, p. 207). 

 

 E Borges (2005, p. 208), continua dizendo: 

 

O chamado retorno talvez em parte tenha sido por influência mediante o 
conceito (vindo do senso comum) de história de vida, a partir da década de 
1970, utilizado pela Sociologia e pela Antropologia. Na França (país cuja 
forma de escrever a História marcou bastante os estudos históricos 
brasileiros), começaram a surgir, na década de 1980, ensaios e colóquios 
sobre biografia.23 

 
                                                 
21 Daniel Madelénat. La biographie, Paris, PUF, 1984. A 
22 François Dosse, Lê pari biographique: écrire une vie, Paris, la Découverte, 2005. 
23 Hoje praticamente todas as editoras francesas têm sua coleção de biografias. 
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 Esse falseamento, a simplificação e o caráter linear na biografia são 

características que devem chamar a atenção de historiadores e outros 

pesquisadores que optam pela pesquisa qualitativa e de método historiográfico. O 

veio teórico-metodológico em pesquisa (auto)biográfica tem tomado maior vulto, 

especialmente a partir das últimas três décadas do século passado Esse veio de 

pesquisa teve uma importante expressão nas duas décadas iniciais do século XX, 

mais no sentido de "dar voz" aos excluídos dessa possibilidade (imigrantes, 

excluídos sociais), tendo na escola de Chicago, a sua maior expressividade. Volta, 

depois de um período de escassa ou nula atividade, com outro sentido, em especial 

como uma possibilidade de essencial contribuição formativa e de construção 

identitária do sujeito, ao lado de possibilitar uma construção histórica por dentro do 

que ficou desconectado pela prática historiográfica tradicional, tendendo a uma 

maior afirmação nas décadas mais recentes.  

A pesquisa (auto)biográfica – com histórias de vida, autobiografias, 

memoriais, diários – não obstante se utilize de diversas fontes, tais como narrativas, 

história oral, epístolas, fotos, vídeos, filmes, documentos em geral, dependem da 

memória. Esta, é componente essencial na característica do (a) narrador (a) na 

(re)construção de sua identidade narrativa e vivencial. Esta, também é componente 

essencial com que o pesquisador trabalha para poder (re)construir elementos de 

análise que possam auxiliá-lo na compreensão de seu objeto de estudo, ao tentar 

articular memória e conhecimento, procurando edificar uma "arqueologia da 

memória". 

Outra vertente investigativa da (auto)biografia está voltada para narrativas-

investigação sobre o saber e o fazer docente narrados pelos próprios sujeitos da 

ação, Carniatto, (2002), Silva, (2005), Araújo (2005) e outros vêem nesse processo 

de construção de conhecimentos da autoformação pela qual vai se constituindo na 

formação uma mesma compreensão e da qual me apoio quando afirma Marie-

Christine Josso, (2004, p. 9), 

 

[...] não significa dizer que o sujeito aprende por si só. Não é um processo 
em que se prescinde do formador. Significa um ‘caminhar com’ o sujeito em 
formação e ajudá-lo a reconhecer sua humanidade singular. Em seu 
processo de formação, o professor “desenvolve um novo olhar que 
ultrapassa a concepção escolar de formação, pois pode tomar consciência 
da enorme quantidade de experiências que cada um vive, de onde tira 
lições e aprende coisas”. 
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 Nessa perspectiva é que são tomadas aqui as narrativas de formação como 

operadores cognitivos capazes de reintroduzir o sujeito no conhecimento, ampliando 

e retroalimentando seus saberes a partir da reflexão sobre as experiências que 

foram fundamentais para seu processo de formação. (ARAÚJO, 2005, p. 15). 

 Longe de se configurar num discurso da certeza e da solução para os 

complexos problemas que envolvem a educação, a dissertação aponta para o 

caminho da incompletude, do inacabamento e da parcialidade do conhecimento, 

uma vez que as idéias aqui apresentadas estão organizadas a partir da visão de um 

sujeito-observador que compreende o mundo a partir do lugar que ele ocupa, da 

maneira como ele percebe e das informações que ele julga pertinentes (ALMEIDA, 

2004, p.3 citada em ARAÚJO, 2005, p. 15). 

 Diante disso é a natureza subjetiva do ato de construir conhecimento que 

emerge da nossa forma de pensar e de viver, resultando daí muitas maneiras de 

traçar o itinerário de uma idéia e de se aproximar dela. (ARAÚJO, 2005, p. 15-16). O 

fato é que se vive um momento histórico no qual é urgente e indispensável religar 

saberes, fazer dialogar a cultura científica com a cultura humanística e, sobretudo, 

religar o sujeito a si mesmo. Essa religação, tão insistentemente proposta por Morin 

(2001), possibilita ao sujeito em formação, um leque de possibilidades para que este 

possa se compreender melhor e ao mundo que o cerca. 

 Acredito que o papel da escola deva ser o de possibilitar uma cultura que 

contribua para o indivíduo compreender melhor sua condição, permitindo-lhe 

ultrapassar o estado prosaico para viver mais integralmente, mais poeticamente. O 

papel da escola deve ser o de favorecer, como quer Morin, um modo de pensar 

aberto e livre. (MORIN, 2001, p.11) 

 Borges (2005) apresenta o que se entende hoje por biografia como o primeiro 

itinerário de partida em busca do religar os saberes, do conhecimento de si mesmo e 

do mundo que o cerca no tempo e espaço da experiência, da criação, da 

imaginação, da técnica, da arte e da ciência 

 

Biografia: 1 - Narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares das 
várias fases da vida de uma pessoa ou personagem. 2- O suporte físico 
(livro, filme, teto teatral, disco óptico, etc.) onde se insere uma biografia. 3- A 
história da vida de alguém. 4- Compilação de biografias de homens 
célebres. 5- Gênero literário cujo objeto é o relato da aventura biográfica de 
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uma pessoa ou de uma personagem. 6- Ciência relativa a essa espécie de 
descrição.24 (BORGES, 2005, p. 217). 

 

 O que vem sendo compreendido da pesquisa biográfica citado em Borges 

(2005) contribui no sentido de que se têm amplas e variadas formas e conteúdos 

quando dessa opção pela narrativa-investigação e, portanto, ao narrar os 

acontecimentos de uma vida, seja um verbete para uma enciclopédia, seja em uma 

biografia do tipo mergulho na alma, os fatos passam por uma seleção constante, 

pois não há outra forma para narrar uma vida a não ser organizando, relacionando, 

comparando, interpretando, classificando e evidenciando do o que parece ser 

significativo em relação ao objeto da pesquisa em relação aos objetivos, às questões 

norteadoras e o processo teórico-metodológico à luz dos interlocutores teóricos que 

dialogam resultados e proposições já construídos por outros caminhos e que 

continuam a serviço no mundo da arte, técnica e ciência. 

 Este estudo pretende refletir o processo de formação mediante as narrativas 

biográficas de professores numa perspectiva de construção de como os sujeitos se 

formam para serem formadores articulando-se às experiências, os conhecimentos e 

as aprendizagens vivenciadas que são fundamentais para uma identidade de 

formação - formadora aprendente. 

 As experiências, os conhecimentos e as aprendizagens se constituem numa 

matriz para o processo de formação, permitindo, ao longo do tempo, ampliar outros 

conhecimentos que vão se formalizando em práticas mais ou menos (intensidade) 

engajadas ao projeto de conhecimento de si e suas interações a serem negociadas 

tanto com o eu, o nós e o meio natural. 

 Refletindo o eu, o nós e a natureza na escala da vida, antes de ingressar na 

escola vivenciava situações e convivia com pessoas como meus avós. O meu avô 

Osvaldo era um homem natural de Pernambuco, negro, casado com minha avó 

Antonina de descendência portuguesa. Meu avô tinha pouca escolaridade, estudou 

até a quarta série primária, porém a vida lhe ensinou parte da cultura letrada sem 

obter títulos. Seu conhecimento sobre a História da Humanidade o fazia singular em 

qualquer circunstância e daí, ser dado o seu reconhecimento e valor por todos os 

que conviveram e faziam parte desse círculo familiar A partir das coisas do meu avô 

Osvaldo pude perceber relações com elementos do universo - mundo material e 

                                                 
24 Antonio Houaiss, Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 
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mundo natureza, bem como sentimentos maiores que hoje compreendo serem os 

sentimentos do amor, da liberdade, da felicidade, e o sentido de ética e do respeito. 

Aquelas experiências, vividas no passado, me ajudam, hoje, a perceber a inter-

relação existente entre universo - homem - natureza - cultura e me fazem 

reconhecer que é impossível separá-los. 

 Fui crescendo num ambiente de conversas, conselhos, provérbios e 

conhecimentos das ciências. Os provérbios sempre estavam sendo exclamados por 

minha avó, na ordem de algum comportamento por ela tido como “errado” ou 

“rebelde”: ‘Tua cabeça é tua sentença’, ‘ Dize-me com quem andas que te direis 

quem tu és’. Era essa a forma e conteúdo que fazia suas reflexões e ao mesmo 

tempo, me instigou empreender a reflexão sobre a ação na prática. (SHÖN, 1997, p. 

83). 

 Naquele momento, não entendia e passava a significar um insulto, uma 

ofensa, uma dúvida, uma desconfiança, sobretudo no modo de pensar agir, sentir e 

de me relacionar com outras pessoas do círculo de amizades. Entretanto, na fase 

adulta essas metáforas proverbiais (expressão criada pela autora para designar 

sentido de impacto com as experiências vividas e leituras da vida) têm muito 

significados quando do processo da autoformação e da interação espaço-temporal 

para as aprendizagens, escolhas, decisões, projetos, enfim, de se autoconstituir 

como alguém na vida. 

 Vi e ouvi viajando pelos interiores do Estado do Pará na época em que 

trabalhava no SOME-2º Grau como professora das disciplinas pedagógicas do 

Curso de Magistério – Habilitação de professores de 1ª a 4ª séries do Ensino 

Fundamental na década de 1980, inúmeras histórias contadas por caboclos da 

região, estudantes do lugar e moradores circunvizinhos. São lendas, mitos, 

crendices, hábitos, costumes, linguagem, culinária, folclore, etnias, credos etc. Tudo 

isso, fazendo parte de cada localidade e constituída por um imaginário cultural 

próprio deles. Por um período se vivia nesse contexto ora como expectadores, ora 

ouvintes, ora apreciadores, ora residentes, ora narradores e narrados e era todo um 

sentimento de pertença como os outros que lá estavam e que por um motivo ou 

outro desconhecido saíam e nunca mais voltavam ou vice-versa. 

 Entre idas e vindas entre os interiores do Pará para a capital e vice-versa 

vários episódios ocorreram com os colegas e equipes que viajavam em grupos ou 

individualmente. 
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 Retornando e fixando residência na capital a partir de 1987 assumi cargos no 

quadro efetivo no Sistema Público de Ensino e posteriormente, no ano de 2000 

compus o quadro docente na Universidade da Amazônia - UNAMA. Desses tantos 

anos vividos e experienciados como educadora, técnica e diretora de escola é que 

opto nesse estudo pela abordagem biográfica, pois são acumuladas várias leituras e 

conteúdos de narrativas e do convívio com diversos contextos e situações e entre 

vários momentos dessas experiências. Nessa trajetória muitas representações da 

realidade se manifestam e se constituem fontes históricas sejam mediante as 

histórias pessoais, profissionais, contos de casos, investigação em documentos 

escolares, reuniões, atas, relatórios, sessões de vídeos, fotografias e muitos outros. 

 Como se observa nesse caminho as seleções e interpretações narradas das 

experiências constituídas e que estão se constituindo autoformadoras na formação 

como formadora é que opto por iniciar esse primeiro itinerário da pesquisa de caráter 

qualitativo mediante a narrativa - investigação de fatos que são marcas de uma 

trajetória de vida. Penso que uns são mais fáceis tanto para narrar e relacionar numa 

continuidade de episódios tais como: nascimento, origem social e familiar; já outros 

fatos relevantes que marcam a vida e suas encruzilhadas decisórias, estes, são mais 

difíceis de encontrar nas fontes materiais, bem como, extraí-los e fazer brotar da 

alma. 

 Em consonância com essa afirmativa, Borges (2005, p. 221) declara que, 

 

Os fatos menores na vida das pessoas é que são àqueles difíceis de 
interpretar, pois descobrir detalhes que enriquecem a interpretação pode ser 
custosos e pouco visíveis no cenário da narrativa - investigação, entretanto, 
são esses que dão coloridos e um grau de verrossimilidade com a qual a 
história possui seus vínculos e com o que é verdadeiro o que é possível ou 
provável. O fundamental é não enganar a quem interessar na pesquisa 
biográfica. 

 

 Os posicionamentos na narrativa-investigação podem ser feitos de três 

formas, a saber: afirmações seguras e comprovadas pelas fontes, afirmações 

hipotéticas, suposições a partir de dados incompletos e por fim a intuição que é algo 

mais solto do que uma hipótese. Surgem, em geral, das lacunas nos dados mais 

objetivos e levam o historiador a usar mais da sua própria experiência de vida e 

confiar em seu faro. Borges (2005, p. 217). 

 Vejo que essas três formas de posicionamentos frente ao mundo real e 

imaginário da narrativa biográfica se compõem, ás vezes, e por certo, simultâneas, 
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interdependentes, contextualizadas e refletidas sob a que tipo de compreensão e 

objetividade se pode interagir/extrair na/da subjetividade de um sujeito e assim 

construir caminhos já descobertos em busca de mais outros a descobrir. 

 Afinal, como dizem F. Connelly e D. Clandinin, citados em Carniatto (2002, p. 

15 - 16) 

 

O estudo da narrativa [...] é o estudo da forma pela qual, nós, os seres 
humanos experimentamos o mundo. Desta idéia geral se deriva a tese de 
que a Educação é a construção e a reconstrução de histórias pessoais e 
sociais, e que, tanto os professores, como os alunos, são contadores de 
histórias e, também, personagens nas histórias dos demais e em suas 
próprias. 

 

 O que se fez até agora foi contar, narrar, empreender uma auto-investigação 

(palavra da autora para designar o movimento de se rever e rever o que a lógica do 

mundo exige para Ser e se tornar Humanos). Entretanto, as implicações dessa 

afirmativa questionadora se contrapõem em muitos momentos da vida quando em 

movimento no mundo real de cada ser humano, haja vista que somos toda essência 

contraditória, às vezes sem se dar conta disso em situações como entre estar 

dialeticamente: ser e não ser, justos e injustos, formadores e deformadores, comuns 

e plurais, moderados e extremistas, matéria e espírito, dinâmicos e inertes, 

acomodados e transformadores, a-críticos e críticos, a-históricos e históricos. Enfim, 

há uma totalidade de movimentos no pensamento e ação humana sem precedentes 

e fragmentados na expressão da real condição ontológica. 

 Diante da premissa do ser ontológico, dialético, contraditório, fragmentário e 

universal se questiona, então: O que há de verdade? Será que há alguma verdade 

em nossas vidas? O que tem a dizer os estudantes e professores como sujeitos 

numa pesquisa-formação? Que sentido tem suas vozes, suas interações, suas 

concepções expressas em suas falas? Como suas falas podem desvelar e revelar o 

processo de autoformação na formação de futuros professores? O que terá a dizer 

um professor - formador de futuros formadores? O que de sua vida tem de 

significativo a ter que contar? Conta o que conto ou o que contar-lhe para si? 

Cabe refletir a esse respeito o que vem a ser uma experiência formadora, 

uma vez que se tem a idéia de que basta narrar, contar, relatar, fatos ou 

acontecimentos para que seja caracterizada uma narrativa (auto) biográfica. 

Entretanto, uma experiência formadora no campo da pesquisa qualitativa merece ser 
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olhada, analisada e interpretada sob as diversas perspectivas e, em caso dessa 

dissertação tem a abordagem biográfica com narrativa – formação. 

 

A experiência formadora: dimensões, processos e a autoformação  

 Há mais de dez anos a equipe de Genebra vêm desenvolvendo o tema da 

formação experiencial, trabalhando na descrição compreensiva dos processos de 

formação, de conhecimentos e de aprendizagem do ponto de vista dos adultos 

aprendentes a partir de suas experiências formadoras (DOMINICÉ, 1984, 1986; 

NÓVOA, 1986, 1988; FINGER, 1989; JOSSO, 1988). 

A abordagem biográfica permite, com efeito, trabalhar com material narrativo 

constituído por recordações consideradas pelos narradores como experiências 

significativas das suas aprendizagens, da sua evolução nos itinerários socioculturais 

e das representações que construíram de si mesmos e do seu ambiente humano e 

natural. 

 Essas experiências são significativas em relação ao questionamento que 

orienta a construção da narrativa, a saber: o que é a minha formação? Como me 

formei? Neste sentido, não se esgotam o conjunto das experiências que evocamos a 

propósito da nossa vida. 

 Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a 

si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor 

que se atribui ao que é vivido na continuidade temporal do nosso ser 

psicossomático. Contudo, é também um modo de dizermos que, neste continuum 

temporal, algumas vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa 

consciência e delas extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco 

próprios e/ou com o nosso ambiente humano e natural. 

 Ressalto que nem todas as experiências vivenciadas pelos sujeitos causam 

transformações profundas em seus processos de aprendizagens. Josso, (2004) 

propõe uma distinção entre vivência e experiência. 

 Para a autora, vivemos uma infinidade de transações, e vivências. Mas, estas 

vivências só atingem o status de experiências a partir de certo trabalho reflexivo que 

fazemos sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido. 

 O conceito de experiência formadora implica uma articulação entre atividade, 

sensibilidade, afetividade e ideação. Articulação que se objetiva numa representação 

e numa competência. (JOSSO, 2004, p. 48). 
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 Para que uma experiência seja considerada formadora, é necessário que ela 

esteja relacionada com o processo de aprendizagem, que provoque uma 

transformação no sujeito, ou seja, que essa experiência represente atitudes, 

comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizem uma 

subjetividade e identidade.  

Diante da perspectiva de aliar identidade e subjetividade no processo 

autoformativo de formadores é que a análise do percurso de vida do Professor 

Ubiratan D’Ambrosio tem considerável importância por várias razões, dentre as 

quais, são elas:  

1. Por sua essência e relações eminentemente humanas;  

2. Sua extremada sensibilidade e dedicação com o trabalho;  

3. Por tornar-se referência nacional e internacional com os estudos e pesquisas na 

área da Educação Matemática e da Etnomatemática;  

4. Pela sua trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional como significativas 

para um trabalho de abordagem (auto)biográfica;  

5. Pela aproximação entre a escala da vida e o conhecimento de si, (autoformação) 

de nós (heteroformação) e de outro(s) (ecoformação) (PINEAU, 2003); 

6. Pela possibilidade de reflexão sobre a experiência, o conhecimento e a 

aprendizagem de uma vida;  

7. Pelas competências, habilidades, atitudes e saberes da vivência em experiências 

com a educação, o ensino e a pesquisa; 8. Pela relação com os diversos campos do 

conhecimento (Intertransdisciplinaridade) e a Educação Matemática;  

9. Por sua preocupação com um ensino que alie a teoria e a prática, por uma 

formação professores pesquisadores e um ensino voltado para a realidade dos 

alunos e outros. 

 Penso que por todas essas razões e, mais especificamente, pelo interesse na 

área da Educação Matemática na formação de professores de Matemática que ainda 

se faz constituir numa formação fragmentada, abstrata e pouco contextualizada às 

necessidades e realidades dos estudantes, (Paris, 2007) e, ao mesmo tempo, o 

ensino e a pesquisa sendo tratados como formas de atividades fronteiriças aos 

princípios epistemológicos, filosóficos, socioculturais a que se destina na formação 

de professores, que é a de formar formadores.  

Adriana César de Mattos (2007, p. 89) conta que no ICME-10 (Dinamarca, 

2004) e ao final desse Congresso Michèle Artigue pede que os entrevistados 
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formulem quatro questões como um desafio para a próxima geração de educadores 

matemáticos, e foi aí que o Professor Ubiratan D’Ambrosio arrancou da platéia dez 

minutos de aplausos quando disse - que o desafio é educar para que tenhamos uma 

sociedade incapaz de usar a matemática para destruir os que a constroem. Fica 

evidente sua crítica à formação matemática de matemáticos. Há uma inconsistência 

no que condiz com a busca do bem comum. De que adianta o rigor (sentido atribuído 

pelo formalismo), o progresso, se não somos capazes de impedir atrocidades de 

toda ordem? Eis a razão de ser da Etnomatemática. (MATTOS, 2007, p. 89. In: 

VALENTE, 2007). 

Matemática, Paz e Justiça Social fazem parte das questões que se 

incorporam no pensamento, linguagem e prática do professor Ubiratan D’Ambrosio e 

que o fazem se constituir uma pessoa, educador e pesquisador dos mais 

expressivos do século XX na Educação Matemática. Sua vida e obra representam 

um acervo de grande valor e sentido a quem se interessar por pesquisa e ensino 

nessa área de conhecimento, pois envolve mística, história, ciência, técnica, filosofia, 

arte e matemática. 

Borba (2007, p. 86) em seu artigo Ubiratan D’Ambrosio: orientador, professor, 

educador, analisando o seu percurso como orientando faz uma classificação dos 

tipos de orientação: o deixar voar, o orientador-patrão e o orientador-dialógico, 

colaborativo. Nesse sentido continua a sua reflexão destacando quando da docência 

na disciplina Tendências Atuais em Educação Matemática cursada com o Professor 

Ubiratan D’Ambrosio em 1984, 

 

Ele apresentou a vários de nós, tendências como Etnomatemática, uso de 
calculadoras no ensino, estudos sobre criatividade e Modelagem. Nesta 
última, a inspiração vinha da Matemática Aplicada, onde um problema como 
um vazamento de petróleo no mar leva uma equipe de estudiosos a gerar 
um modelo de como tal mancha se propagará, podendo, dessa forma, 
minimizar desastres ecológicos a partir de um plano de contenção da 
mancha. (BORBA, 2007. p. 86). 

 
 Trazer problemas reais de fora da escola para serem lá trabalhados e a 

ênfase na escolha do problema pelo aluno. (BORBA, 2007, p. 84) fazem refletir a 

que uma prática de ensino deve corresponder na formação de formadores, seja ela 

em quaisquer níveis de ensino. Isso fica evidente a importância de se empreender 

uma análise sobre a trajetória de vida do Professor Ubiratan D’Ambrosio, uma vez 

que faz responder as justificativas pelas quais foram explicitadas as razões que 
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impulsionaram a realização desse estudo e suas idéias a se conectarem ao que 

penso, principalmente sobre o pensamento do que sejam educação e Educação 

Matemática. O Professor D’Ambrosio defende a necessidade de se interligar uma 

racionalidade individual, social, planetária e cósmica na formação que acabam 

sendo voltadas para o desenvolvimento da (auto) formação cuja amplitude tem suas 

raízes e profundidades ao que venha se relacionar com o conhecimento, 

experiências e aprendizagens, pois, em síntese, o livro A Era da Consciência 

(D’AMBROSIO, 1997) traz além dessas, outras questões que são abordadas de 

forma dialógica, dialética e multirreferencial como percebo no seu estilo, valor, 

profundidade e essência quando do ato da leitura contextual e escrita sempre a 

ensinar algo. Um exemplo disso se deu na aula magna com o qual escreveu  na 

íntegra a sua fala de abertura do Curso de Pós-Graduação em Ciências e Valores 

Humanos no Brasil da Universidade de Uberaba. (D’AMBROSIO, 1997, p. 32-33). 

 

O discurso oral é, para mim, um ato muito espontâneo. Não sigo notas nem 
leio um texto. A memória às vezes falha e há imprecisões nas citações, em 
datas e nomes, repetições, idas e voltas e até contradições ao longo da 
exposição. Minha longa experiência tem mostrado que esses são males 
menores quando comparados com o envolvimento emocional que tento criar 
em minhas aulas. Minhas palestras não são lineares. Só consigo manter o 
roteiro planejado porque utilizo algumas transparências que sintetizam os 
momentos da aula. Mas, o discurso flui em estilo coloquial. [...] E suas 
palavras vai nos ensinando... Inúmeras vezes tenho usado as palestras 
como ponto de partida para textos. Nesses casos dou à escrita uma 
estrutura que não se afasta muito do linear, corrijo os lapsos de memória, 
evito repetições e contradições e diminuo a intensidade do coloquial. Num 
certo sentido, reduzo consideravelmente o tom emocional e me aproximo do 
acadêmico. Mas pergunto-me: Como será esse discurso quando finalmente 
transcrito? Como parecerá o crescente emocional que acompanha minhas 
exposições orais? [...] Finaliza dizendo: Essas características são 
geralmente consideradas inaceitáveis por acadêmicos. Aceito o risco. 
(D’AMBROSIO, 1997, p. 5). 

 

 Nesse exemplo citado articulamos ao objetivo de como as narrativas de 

formação permitem distinguir experiências coletivamente partilhadas nas 

convivências socioculturais e experiências individuais, experiências únicas e 

experiências em série. A experiência implica a pessoa na sua globalidade de ser 

psicossomático e sociocultural: isto é, ela comporta sempre as dimensões sensíveis, 

afetivas e conscienciais.25 

                                                 
25 Consciencial refere-se à consciência, palavra que a autora utiliza num sentido próprio, que vale a 
pena esclarecer. A consciência é a “presença atenta” a si próprio, aos outros e ao seu ambiente e 
está ligada aos gruas de sensibilidade de cada pessoa no que se refere aos seus sentidos, tais como 
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 Também as experiências constituem um referencial para avaliarmos uma 

situação, uma atividade, um acontecimento novo. Isso faz com que transitemos pela 

fenomenologia das experiências que são extremamente heterogêneas, à 

semelhança das vivências de um indivíduo e, podem, entretanto, ser agrupadas em 

três gêneros de aprendizagem e de conhecimentos, conforme define Josso, (2004, 

p. 49) a saber: 

a) as aprendizagens e conhecimentos existenciais (como é que eu me conheço 

como ser psicossomático); 

b) as aprendizagens e conhecimentos instrumentais e pragmáticos (como é que eu 

me conheço como ser capaz de interagir com as coisas, a natureza e os homens) 

c) as aprendizagens e conhecimentos compreensivos e explicativos (como é que eu 

me conheço como ser capaz de representações) 

 Na perspectiva de elucidar o que são experiências formadoras numa vida, 

Josso, (2004, p. 50) apresenta três modalidades de elaboração que fazem 

compreender a sua construção: 

a) “ter experiências” é viver situações e acontecimentos durante a vida, que se 

tornaram significativos, mas sem tê-los provocado. 

b) “fazer experiências” são vivências de situações e acontecimentos que nós 

próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, de propósito, as 

situações para fazer experiências. Aqui diz respeito aos contextos de interações e 

transações conosco, com os outros, com o ambiente natural ou com as coisas, 

portanto, mais localizados; 

c) “pensar sobre as experiências”, tanto aquelas que tivemos sem procurá-las 

(modalidade a), quanto àquelas que nós mesmos criamos (modalidade b). Nesse 

caso, fazem parte dos contextos referenciais socioculturais formalizados (as artes, 

as ciências ou as mitologias), portanto, mais gerais. São esses contextos que nos 

servem de interpretação, de enquadramento interpretativo. 

O entrelaçamento entre ter, fazer e pensar experiências implica em processos 

de elaboração das vivências em experiências por vários níveis de conhecimentos, 

                                                                                                                                                         
o tato, o olfato, a visão, o movimento etc. Sem essa presença atenta não há qualquer percepção do 
mundo. Essa compreensão da consciência está também presente no budismo, no taoísmo - com o 
tai-chi-chuan - , no xamanísmo, no hinduísmo - com o yoga e as obras do filósofo Krishnamurti -, 
como também, mais próximo de nossa cultura, nas obras dos filósofos europeus Henri Bérgson, 
Dilthey e Heidegger. Quanto a este último, o leitor interessado poderá consultar o livro de Bernard 
Honoré Sens de la formation, sens de l’être - em chemin avec Heidegger. (N.R) 
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aprendizagens e formação tais como: o alargamento do campo da consciência, a 

mudança, a criatividade, a autonomização, a responsabilização e outros. 

 Josso, (2005) apresenta também três atitudes interiores indispensáveis à 

dinâmica dessa elaboração:  

Atitude 1 - uma abertura para si, para outrem e para o meio (tema genérico); Atitude 

2 - ocorrência de um espírito explorador; Atitude 3 - procura por uma sabedoria de 

vida. 

Penso que essas atitudes têm que acompanhar o processo da (auto)formação 

e formação dos sujeitos em sua escala de vida, uma vez que exige mudança de 

comportamentos, valores, crenças, hábitos, princípios éticos e morais à uma 

elaboração de vivências em experiências formadoras desses mesmos níveis de 

conhecimentos, aprendizagens e formação. O que resta saber é como otimizá-las na 

vida dos sujeitos aprendentes quando de sua vivência ao longo do tempo pessoal, 

social e com a natural? 

 Gaston Pineau (2003, p. 112) faz referência a (auto)formação na formação de 

adultos mediado por dois tempos: um diacrônico e outro sincrônico e afirma, 

 

A criação deste campo provoca fortes resistências por parte das disciplinas 
clássicas, principalmente na França, porque constitui um campo 
transdisciplinar complexo e paradoxal. Contudo, o prolongamento da 
duração da vida, a flutuação dos tempos sociais e o desenvolvimento da 
formação permanente fazem com que se multipliquem pesquisas sobre os 
tempos vivenciados, que pouco a pouco criam, como chama J. P. Boutinet 
(1995, p. 6), um novo campo semântico. 

 

 Na perspectiva de se considerar a (auto) formação mediada pelo tempo de 

vida, Gaston Pineau (2003, p. 96), se refere ao contexto gerado e vivido na França 

sobre a polêmica questão da redução das horas de trabalho e aprofunda a temática 

com o estudo dos tempos sociais, pois tem dupla gênese. Inicialmente, a partir da 

sociologia do trabalho que se desencadeou com a ascensão moderna, econômica e 

cultural, o tempo de trabalho impondo-se como tempo dominante. Mas, a partir dos 

anos cinqüenta, quando começa a redução contínua desse tempo de trabalho, esta 

gênese é substituída pela ascensão da sociologia dos lazeres com o livro guia de 

Joffre Dumazedier, em 1962, Vers une civilisation dês loisirs, tornando-se no começo 

dos anos oitenta, Sociologie du temps libre (Sue R., Vers une société du temps libre, 

PUF, 1982). Na encruzilhada dos dois trabalham dois temporalistas importantes: 

William Grossin e R. Rezsohazy. 
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 A partir dos anos noventa do século XX, os trabalhos se multiplicaram, 

refletindo a ascensão das interrogações sociotemporais: Lês temporalités sociales 

(1995) de Daniel Mercure, fundador do Comitê Internacional de Estudos dos tempos 

Sociais; Construction sociale du temps (1996), atos do colóquio da Associação 

Canadense dos Sociólogos e Antropólogos de Língua Francesa (ACSLF). Um 

pioneiro da Sociologia do lazer, Gilles Pronovost, acha que o tempo das sínteses 

chegou e se lançar abertamente na construção de uma Sociologia do tempo. (1996). 

 Georges Gurvitch (1894 - 1965) distingue oito formas gerais de tempo social: 

o tempo da longa duração, o tempo ilusório, o tempo das mudanças de ritmo, o 

tempo cíclico, o tempo atrasado quanto a si mesmo, o tempo adiantado quanto a si 

mesmo, o tempo de alternância e, finalmente, o tempo explosivo (citado por 

SUE,1982, p. 62). 

 Outro estudo é de Danielle Riverin-Simard26 citado por Pineau (2003, p. 113) 

pesquisadora de Quebec que apresenta um modelo com múltiplas seqüências 

longamente elaborado sobre as etapas de vida no trabalho. Além de sua força 

teórica e sua base empírica, é um dos únicos modelos que estudam 

sistematicamente o lugar da formação - e em particular, de sua metamorfose ou não 

em (auto)formação - no espaço de uma vida. Articula três grandes períodos e nove 

etapas de questionamento, ora com as finalidades, ora com as modalidades da vida 

profissional e segundo um ciclo intra-etapa de questionamento e de estabilização. 

 Primeiro período (20-35 anos) correspondente à vida profissional: distingue 

um período de aterrissagem e de exploração, em que se faz à primeira voltar pela 

pista passo a passo (é preciso subir os degraus da escada), que vai mais ou menos 

dos 20 aos 35 anos. 

 Segundo período (35-50 anos) corresponde ao domínio dos processos 

reflexivos que fazem tomar um pouco de distanciamento: são extraídas as lições do 

primeiro período e tenta-se encontrar a pista pessoal. Finalmente, depois dos 50 

anos, começam as manobras de transferência para uma saída cheia de promessas.  

 Entre um período e outro de aproximadamente cinco anos há uma grande 

bifurcação entre as duas categorias de pessoas - quanto à sua relação com a 

formação - intervém desde o começo do segundo período de vida no trabalho, por 

                                                 
26Ver livro D. Riverin-Simard. Étapes de vie au travail, Montreal, St-Martin, 1984 
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volta dos quarenta anos. Nesta idade, em ambas as categorias, ocorrem um nítido 

distanciamento das formas organizadas de educação. 

 Esse modelo foi construído a partir de um estudo crítico quase exaustivo dos 

modelos já existentes, apoiando-se numa pesquisa longitudinal e transversal 

realizada em Quebec nos anos 1980-1981, interrogando, por meio de entrevistas 

semi-estruturadas, 786 adultos no trabalho, comparados de acordo com a idade 

(entre 23 e 66 anos), o sexo, o status socioeconômico (forte, médio e fraco) e o setor 

de trabalho (privado, público, parapúblico). Em 1984 quatro obras o explicitaram 

progressivamente. A primeira elaborada com base em um tratamento estatístico 

global. 

 Pineau (2003) cita as principais conclusões da pesquisa de D. Riverin-Simard 

fundamentando-se na construção e na determinação do modelo, dizendo 

 

é que o adulto vive estados quase permanentes de questionamento (p. 20), 
e que globalmente os momentos de questionamento têm uma 
preponderância marcante entre os adultos de qualquer idade; eles são 
superiores em intensidade e em duração aos momentos de reorganização. 
Isso deixa entrever que o adulto no trabalho vive sempre um pouco mais em 
um estado de desequilíbrio do que de estabilidade. Os períodos de 
questionamento não são momentos excepcionais da vida adulta, ao 
contrário, eles se situam constantemente no próprio centro do cotidiano da 
vida no trabalho. (PINEAU, 2003, p.112). 

 

 Esta constatação de que o adulto vive permanentemente em  questionamento 

altera os modelos clássicos da vida profissional, que em grande parte ainda são 

estáticos, quer segundo um modelo linear que está baseado sob o ponto de vista da 

carreira, escolha, formação, realização, aposentadoria, quer muito ligados à curva 

biológica, “estabelecimento, manutenção e declínio (Suger); autodeterminação, 

balanço e repouso (Bubler); tornar-se produtivo, manter a sociedade produtiva e 

contemplar sua vida produtiva (Havigburst); tentativa, estabilização e retirada 

(MILLER e FORM, citado em PINEUA, 2003 p. 113). 

 Penso esses aspectos são relevantes e estão correlacionados numa 

estruturação de conhecimentos, experiências e aprendizagens quando de uma 

abordagem biográfica. Entretanto a forma e o conteúdo a que são construídos 

dependem do caráter epistemológico, ontológico e axiológico de uma dada 

construção de uma dada realidade na qual pode ou não se tornar algo 

generalizador/específico/local/regional/mundial. Isto se conecta neste estudo de 

modo significativo porque na reflexão sobre a trajetória de vida pessoal, acadêmica e 
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profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio não se enquadra numa perspectiva 

cronológica do tempo de vida e sim o tempo que a vida de uma vida que se 

constituiu como professor, educador e pesquisador expressa na sua história 

(auto)formadora e (trans)formadora em outras histórias de si e de outros envolvidos 

no processo formativo de formadores à formar-se para serem formadores na 

educação e Educação Matemática. 

 O conceito de formação e (auto)formação se bifurcam nas etapas da vida no 

trabalho sendo que para cada uma há um tempo precedente de reação diferente, na 

mesma situação inicial criada pela aterrissagem no mercado de trabalho. A diferença 

entre as duas categorias de pessoas (as que contestam a educação formal – dos 20-

35 anos e os exploradores de exceção – dos 35-40 anos) quanto à relação com a 

formação, só se acentua. Pois, enquanto a maioria procura o fio condutor da sua 

história, elas não se ligam à formação. Em seguida, quando surge o problema de 

uma mudança de trajetória, por volta dos cinqüenta anos, estas pessoas duvidam de 

sua capacidade de aprender, lamentam as oportunidades perdidas, desvalorizam a 

educação formal e supervalorizam sua formação experiencial. Assim, o terceiro 

grande período da vida, que se refere às grandes manobras de transferência para 

fora do campo profissional, começa com uma angústia real quanto às suas 

possibilidades de formação e atitudes defensivas de rejeição. Por volta dos 

sessenta, quando a questão principal é saber se é preciso canalizar as próprias 

energias para se agarrar, por mais tempo possível, ao “planeta - trabalho” ou, ao 

contrário, afastar-se o mais depressa possível, parece renascer um desejo de 

aprender, mas vivenciado principalmente no condicional. Finalmente, a “gravidade” 

da aposentadoria os vê desistir. (PINEAU, 2003, p. 116) 

 Ainda continua Pineau (2003) a explicar os resultados dos estudos de Rivatin-

Simard Os navegadores de exceção (15% da amostragem) vivem estas fases de 

forma muito diferente. Na busca de seu fio condutor (42-47 anos), a formação 

continuada parece-lhes uma garantia e uma segurança para encontrá-lo, tecê-lo e 

continuá-lo. O questionamento dos cinqüenta anos super estimula estes 

navegadores de exceção. (RIVERIN-SIMARD citado em PINEAU, 2003, p. 117), o 

fato de estar situado nos confins da juventude e da sabedoria estimula sua 

necessidade de aprendizagem. Entretanto, no último período eles se definem como 

autodidatas permanentemente. Quanto mais se aproxima a velhice, mais eles 

querem a formação como antídoto, como forma preventiva. Mas, também como 
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forma produtiva. Alguns deles têm projetos de estudos bem definidos visando a uma 

nova carreira... Como querem escrever sobre a Genealogia durante a aposentadoria, 

precisam aprender a fazer pesquisas. (D. RIVERIN-SIMARD citado em PINEAU, 

2003, p. 117). Por volta dos setenta anos eles se definem como “gourmands 

intelectuais” que se deleitam com leituras, exposições, visitas, viagens, conferências 

como “ouvintes livres”... A aposentadoria da vida de trabalho não é a aposentadoria 

da vida ativa, ao contrário, é um aprofundamento desta última: a vida profissional é 

situada e analisada no conjunto da vida, a sua, mas também a das gerações 

precedentes e seguintes. 

 Muito interessante essas considerações feitas no estudo sobre as etapas da 

vida no trabalho por D. Rimarin - Simard, uma vez que mostra as perspectivas de 

vida do homem na sociedade francesa e suas implicações no devir de um cidadão, 

pois não é só apenas o ciclo de vida como nascer-crescer e morrer que estão em 

jogo numa perspectiva de pesquisa-formação, ao contrário, se torna muito mais 

difícil mergulhar nas profundezas do inconsciente e consciente humano que regulam 

e/ou liberam toda(s) forma(s) e conteúdo da construção identitária individual ou 

coletivamente dos indivíduos. 

 Os ciclos da vida e a perspectiva de desenvolvimento é outro argumento a se 

fazer constar nessa reflexão uma vez que são pouco conhecidas as teorias e seus 

teóricos como afirma Jean-Pierre Boutinet (1998, citado em PINEAU, 2003, p. 118) 

que desenvolveu estudos e análise sobre a evolução das representações da vida 

adulta destes últimos cinqüenta anos e chega a três modelos de referência, a saber: 

da fragmentação do adulto-padrão do pós-guerra (1945-1960) do adulto como 

perspectiva (1960-1975) e se transformando cada vez mais no adulto com 

problemas (1980...). A seu ver, a maioria dos autores que trabalham os ciclos de 

vida se situa no segundo modelo de adulto, naquilo que Renée Houde denomina de 

paradigma de desenvolvimento do qual ela apresenta seis de seus precursores 

(Jung, Buhler, Kühlen, Erickon, Neugarten e Havighurst) e uma dezena de 

contemporâneos, dos quais cinco mais demoradamente: Levingson, Gould, Vaillant, 

Colarusso e Nemiroff. Dentre outros, Boutinet lembra cerca de outros quinze, de 

acordo com um esquema sinóptico das concepções ligadas à vida adulta. (1995, p. 

111 citado em PINEAU, 2003, 118). 

 Sobre isso, Houde (1999, citado em PINEAU, 2003, p.119) apresenta dois 

esclarecimentos, além de que amplia convenientemente os modelos de 
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interpretação são que primeiro é o realce das vidas pela triangulação de três tempos: 

tempo individual, tempo histórico e o tempo social. O segundo é o embate de duas 

grandes concepções da vida adulta: uma concepção romântica, que vê como a vida 

socializada, cópia idêntica que se deve tentar evitar a qualquer preço (a concepção 

artística que faz com que os velhos amantes de Brel digam: “Precisamos realmente 

de talento para sermos velhos sem sermos adultos”); e uma concepção 

fenomenológica - existencial de construção da autonomia. 

 Esse paradigma de desenvolvimento alimenta práticas de formação e de 

intervenção em desenvolvimento adulto nos níveis individual, de casal, familiar, de 

rede interpessoal e de trabalho que se complementam mediante a discussão de 

cinco axiomas dos quais estruturam como referência básica o desenvolvimento 

desse paradigma, são eles: 

1. existe um esquema inerente ao desenvolvimento de todo adulto; 

2. este esquema é uma seqüência de tipo estrutural ou de tipo ‘descrição do 

acontecimento’; 

3. esta seqüência supõe fases ou estágios; 

4. esta seqüência se apóia em mudanças ligadas à idade; 

5. o desenvolvimento da seqüência é necessário. 

 

Para Pineau e Le Grand, (1996, p. 61-63. In: PINEAU, 2003, p. 120) se 

referindo ao paradigma de desenvolvimento diz que: este curso parece envolto em 

uma tripla fragmentação, como fluxo, valor e aprendizado. Ele flutua tanto que às 

vezes pára, se afunda nos pântanos de tempos mortos e de contratempos que 

fazem com que a vida se desvalorize e deixe de ensinar. Portanto, pessoalmente, à 

noção de ciclo se associa a uma seqüência ordenada, daí preferirem a de curso da 

vida com sua polissemia de movimento, de ensino e de estimativa da bolsa de 

valores. Essa tripla fragmentação se associa ao que denomina Boutinet (1998) de 

adulto com problemas e impõe um desafio aos dias atuais é de que, 

 

A tarefa urgente com a qual, hoje, nossa cultura se vê confrontada é 
provavelmente a de uma recomposição dinâmica da vida adulta a partir de 
uma dupla preocupação, a de um processo experiencial a ser facilitado, a 
de uma ligação social a ser reconstituída. (1998, p. 120). 
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O processo experiencial e a ligação sociocultural a ser reconstruída no 

processo da vida adulta, Boutinet (1998) escreve um livro sob o título L’immaturité de 

La vie adulte (A imaturidade da vida adulta,1998). Ele isola cinco situações 

problemáticas nevrálgicas: 

1. A experiência da idade; 

2. O mal-estar identitário e o problema do reconhecimento; 

3. As situações-limite a viver diante de si mesmo, do outro e do meio ambiente. 4. As 

estratégias de resolução ou de irresolução constituem tempos fortes ou 

contratempos justificando o devir pessoal, o acesso à historicidade; 

5. A metamorfose cognitiva da vida adulta perante uma formação fragmentada: 

recorrente para uma validação institucional dos resultados positivos, permanente 

para uma valorização da experiência, compensatória por um retorno ao aprendizado 

dos códigos fundamentais, paliativa para fazer face à evolução do emprego; 

6. a tirania das decisões ante um meio ambiente desregrado. BOUTINET, 1998, 

citado em PINEAU, 2003, p. 120-121) 

 Esse diagnóstico da vida adulta é esclarecedor. A esses cortes analíticos ele 

sobrevive por meio de sínteses paradoxais que cada adulto tenta desenvolver para 

tratá-los no curso de sua vida. Estas são muito mais invisíveis aos analistas externos 

que se refugiam, na maioria das vezes, na metáfora espacial para construir um 

quadro de referência englobador. Finaliza o livro com o apelo dos autores propondo 

aprender a viver o tempo como um espaço, perambulando. (p. 255), ou seja, é mais 

fácil isolar um dos elementos da temporalidade e parar aí, do que se comprometer 

frontalmente com a dupla dialética do devir e da totalidade. O tempo assimilado ao 

espaço peca por excesso de estatismo. (MINOWSKI, 1968, p. 14 citado em PINEAU, 

2003, p. 121). O tratamento destes problemas parece impor uma abertura maior 

para a construção de uma antropologia temporal, considerando o que os próprios 

protagonistas dizem de seu tempo vivenciado. (PINEAU, 2003, p. 121). 

 W. Grossin (1981 citado em PINEAU, 2003, p. 124) montou uma tipologia das 

personalidades diante do tempo. Ele distingue os resignados, os contestadores, os 

oportunistas, os reivindicadores e os vencedores. 

Outro modelo aqui pertinente no processo da autoformação na formação de 

formadores é o que Pineau (2003) vem desenvolvendo suas pesquisas no campo da 

reflexão sobre os diferentes tempos que atravessam a formação e que se entrecruza 

com as idéias da transdisciplinaridade que também são defendidas pelo professor 
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Ubiratan D’Ambrosio e que serão tratadas posteriormente. Desenvolver a 

experiência vivenciada dos tempos de vida para compreender a vida e a sua vida, 

articulá-las melhor e transmitir estes resultados positivos a outros provavelmente é a 

primeira tarefa imposta pela escola da vida e que todo ser vivo exerce, mais ou 

menos confusamente, dentro de uma dinâmica entre as gerações. (PINEAU, 2003, 

p. 111). Penso então, que esse processo acompanha e define ritmo, sentido e 

significado sobre si, com outros e a natureza. 

O próximo itinerário segue em busca dos caminhos teórico-metodológicos 

desta pesquisa-formação tendo como percurso a reflexão sobre os vários sentidos 

da biografia e os contextos das produções (auto)biográficas nas instituições de 

educação superior e Programas de Pós-Graduação, os movimentos dos organismos 

nacionais e internacionais com pesquisas (auto)biográficas e a produção científica 

com histórias de vida na Educação Matemática. Também descreve a busca do 

caminhos na pesquisa ao encontro das respostas sobre o que ocorreu na vida 

pessoal, acadêmica e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio. 
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SEGUNDO ITINERÁRIO: A caminho dos pressupostos teórico-metodológicos 

da pesquisa 

 

 Continuando essa viagem, depois de acomodar os novos passageiros como 

FIORENTINI (2003), DOMINICÉ (1988), FLICK, (2004), e outros que a convite 

tomam parte conjuntamente com a autora neste estudo tendo em vista conectar os 

conhecimentos que orientam a busca de um caminho teórico-metodológico em fase 

da constituição de um processo de pesquisa-formação na perspectiva da reflexão 

sobre o sujeito aprendente compreendido por aquele que está em constante 

processo de aprendizagem na globalidade de uma interioridade e exterioridade a 

que se desenvolve na escala da vida. (JOSSO, 2004). 

 Sendo assim, este segundo itinerário pretende responder a seguinte questão: 

É possível, mediante o método (auto)biográfico se constituir um caminho de 

pesquisa-formação para tornar-se um processo formativo-reflexivo na formação de 

professores de Matemática?  

Sobre pesquisa-formação se entende ao que comungo com Josso (2004) 

quando afirma que: 

 

A nossa escolha por um processo de pesquisa-formação está intimamente 
ligado ao fato de a construção do material que dá forma ao objeto de 
reflexão, a formação do ponto de vista do aprendente, passar pelo 
desenvolvimento de uma capacidade de apropriação deste objeto. (JOSSO, 
2004, p. 63). 

 

Nesta perspectiva da pesquisa-formação a construção do material que dá 

forma ao objeto de reflexão são as histórias de vida do Professor Ubiratan 

D’Ambrosio pelas quais passarão a ser apropriadas como objeto de pesquisa. Por 

conseguinte, a perspectiva do sujeito aprendente se conecta a posição de 

pesquisadora que assume ser aprendente em relação ao objeto-sujeito-ator da 

pesquisa, o Professor Ubiratan D’Ambrosio que também passa a ser considerado 

um ser aprendente porque entre nós há uma história, uma história de vida em 

movimento, traçadas cada um em seu espaço e tempo, neste caso, são três 

décadas a frente em relação ao tempo de existência desta pesquisadora, bem como 

por contexto geográfico, sociocultural, político, econômico diferentes vividos pela 

pesquisadora no Estado do Pará e pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio no Estado de 

São Paulo. Distantes geograficamente, porém local e universalmente humanos e de 
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pertencimento com a humanidade.  

O desafio deste estudo está na pesquisa, na reelaboração e recriação dos 

conhecimentos para ultrapassar os corredores das memórias vivas (grifo da autora) 

recortadas das nossas histórias de vida para olhar o que tem nelas e valorizar o seu 

poder de (auto)formação e (trans)formação, encaminhar o que de significativo 

emerge dos itinerários percorridos pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio que sobre 

isso abordaremos no quarto itinerário – Uma Estação chamada Ubiratan 

D’Ambrosio. 

 A construção desse conhecimento está associada á interpretação, isto é, 

relacionada à compreensão de cada percurso, fatos, situações transcorridas na vida 

pessoal, acadêmica e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio identificando-as 

e articulando-as ao que afirma (JOSSO, 1988, p. 50 citado em MELO, 2004, p. 88) 

que a biografia educativa é fruto do processo de reflexão. Nesta, o adulto é orientado 

a definir o seu próprio processo de formação. O saber construído está diretamente 

relacionado às suas capacidades reflexivas que são construídas durante três 

momentos: a narrativa evocativa do seu percurso de vida; a compreensão do 

processo de formação; a compreensão do processo do conhecimento. Esses 

momentos encontram-se entrelaçados de tal modo que cada etapa sinaliza o ponto 

de partida da etapa seguinte. 

 Este entrelaçamento se dá na medida em que a reflexão, interpretação e 

compreensão vão assumindo um papel estruturador na construção do conhecimento 

pela via da biografia educativa. Isso se aproxima conforme estudos sobre a 

formação de adultos por Dominicé (1988 b, p. 56, citado em MELO, 2004, p. 90) que 

evidencia três processos identificadores dos mecanismos de formação: 

 

1. o processo de formação (aquisição de técnicas e capacidade para as 
manipular; 

2. o processo de conhecimento (integração dos sistemas simbólicos; 
3. o processo de aprendizagem (reflexão retrospectiva sobre os elementos 

constitutivos dos processos anteriores, trazendo como conseqüência a 
tomada de consciência por parte do adulto. 

 

Sendo assim, entendo que a (auto)formação é um processo gerado pelas 

escolhas que se faz diante da realidade que nos cerca e a intervenção nessa 

realidade estão relacionadas as condições biopsicossociais, intelectuais, 

econômicas, políticas, culturais das quais somos motivados para intervir na busca da 



 71

 

sobrevivência e transcendência, esta última, eminentemente inerente á espécie 

humana. (D’AMBROSIO, 1998, p. 14).   

Outro sentido para entender as motivações da existência humana é definido 

por Josso (2004, p. 88) quando se refere sobre a busca dos itinerários e das 

escolhas de vida que tem significado em quatro caminhos variados que são: 

 
1. A busca de felicidade; 

2. A busca de si e de nós; 

3. A busca de conhecimento ou busca do real; 

4. A busca de sentido. 

 
 Cada um desses caminhos se caracteriza essencialmente às posições 

existenciais: de expectativas, refúgio, intencionalidade e desprendimento. São tipos-

ideais no sentido Weberiano do termo. Comparativamente, Josso (2004, p. 91) 

denomina de figuras antropológicas, a saber: o sábio, posição de desprendimento, o 

prisioneiro, posição de expectativa, o conquistador, posição de intencionalidade e o 

servidor, posição de refúgio (JOSSO, 2004, p. 91).  

Na posição de expectativa a felicidade apresenta-se, no seu melhor, como 

tirar a sorte grande numa loteria. Na posição de refúgio, invocamos o deus, que 

pressupomos deter o poder de nos conceder a felicidade desejada, quer esse deus 

seja uma ideologia, uma pessoa ou uma divindade religiosa. Se adotarmos a idéia 

de que basta querer corajosamente, e com tenacidade para alcançarmos os nossos 

fins, postura interior que caracteriza a posição de intencionalidade, não recuaremos 

diante de nada na nossa busca. Finalmente, podemos adotar uma posição de 

desprendimento, ou seja, sem renunciar à iniciativa, consideramos todavia que a 

satisfação dos nossos desejos não nos pertence totalmente e que convém, uma vez 

cumprida a parte de esforço que nos cabe, estarmos atentos, sem importância e 

com desprendimento, para a emergência de um momento oportuno.E é por isso que 

as narrativas contam múltiplas mudanças geográficas, socioculturais, profissionais, 

relacionais e afetivas na busca de condições otimizadas, para a pessoa fruir do seu 

ser-no-mundo. O desenrolar da vida apresenta-se, assim, como uma seqüência de 

ajustamentos parciais ou globais das nossas condições de existência, como uma 

fruição na qual a procura de amor ocupa um lugar central, se não for mesmo o lugar 

central. (JOSSO, 2004, p. 89). A busca da felicidade é definida por Josso (2004) 

assim: 
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A busca da felicidade apresenta-se como uma exploração sistemática de 
um equilíbrio vital, a ser redefinido constantemente, entre a procura e a 
escolha de formas socioculturais que manifestem de forma concreta uma 
definição eminentemente pessoal da felicidade e a procura ou a escolha de 
uma atitude interior a partir da qual serão feitas opções, que serão, em 
seguida, avaliadas. São as posições existenciais que melhor revelam esta 
atitude interior fundamental e que permitem compreender a forma como 
cada um concilia as suas motivações, as suas necessidades e os seus 
desejos com os constrangimentos sociais e as formas socioculturais à 
nossa disposição. (JOSSO, 2004, p. 91). 

 

Penso que essa argumentação se torna pertinente no processo formativo-

reflexivo da formação inicial e continuada de professores de Matemática com a 

perspectiva de se empreender um equilíbrio entre a busca de si, de nós, do 

conhecimento real e do sentido tendo em vista questionar a própria existência e seus 

efeitos nos saberes-fazeres já existentes a se construir em novos e outros saberes-

fazeres na atividade humana. Sendo assim, a seguir apresento vários trabalhos de 

pesquisa que se configuram no contexto das produções acadêmicas e que são 

importantes conhecê-los, bem como contextualizar a produção científica sobre o 

método (auto)biográfico e as várias possibilidades que tem em pesquisa-formação 

nas diversas áreas do conhecimento e especificamente que tem sido feito na 

Educação Matemática. 

 

O CONTEXTO DAS PRODUÇÕES AUTOBIOGRÁFICAS NA EDUCAÇÃO 

 Sobre o contexto das produções autobiográficas, e em especial as histórias 

de vida como metodologia de investigação científica na área da Educação mostram 

que desde 1996, por exemplo, quando da organização do 1º Seminário Docência, 

Memória e Gênero na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

FEUSP, foram recebidas cerca de 40 propostas de trabalhos, entre pesquisas 

concluídas e em desenvolvimento, oriundas de instituições de vários pontos do país. 

Alguns anos depois, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação - ANPEd foram identificados 40 trabalhos completos entre 1991 e 2001, 

35 nos congressos do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino-ENDIPE 

de 1998 a 2000, entre comunicações, mesas-redondas, painéis e pôsteres.   

O número expressivo de instituições representadas nesses eventos (32 na 

ANPEd e 21 no ENDIPE) era indicativo de que um movimento de grande adesão aos 

estudos autobiográficos e com histórias de vida de professores estava ocorrendo em 
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todo o país, cujas feições, no entanto, eram ainda pouco nítidas. A propósito em 

1995, naquela ocasião é oportuna uma referência a uma passagem de António 

Nóvoa (1995) quando se reportou sobre o caminho que os estudos com as histórias 

de vida vinham tomando e disse  

 

Em 1988, quando publiquei em colaboração com Mathias Finger O método 
autobiográfico e a formação, as abordagens biográficas eram pouco 
conhecidas em Portugal e a sua utilização na formação de professores não 
tinha qualquer significado. Em 1992, quando da primeira edição de Vidas de 
professores, a situação já tinha mudado consideravelmente, o que me leva 
a alertar contra a existência de práticas pouco consistentes e de 
metodologias sem qualquer rigor. Hoje, em 1995, o aviso deve ser escrito 
com letras ainda mais cheias. (NÓVOA, 1995, p. 9). 

 

 Essa advertência e mais as constatações de que tais estudos vinham 

ganhando terreno no Brasil ao analisar o emprego das metodologias autobiográficas 

e histórias de vida nas investigações sobre formação de professores e profissão 

docente emergiram tendências com maior vigor, identificando aspectos lacunares e 

buscando apontar direções que parecem férteis para futuros investimentos na área.  

 Um estudo realizado por Bueno, Chamilian, Sousa e Catani (2006) sob o título 

Histórias de vidas e autobiografias na formação de professores e profissão docente 

(Brasil 1985-2003), foram considerados três critérios: o crescimento da produção, a 

abrangência e a diversidade dos estudos encontrados e a revisão foi realizada com 

base em dois recortes, um temporal e outro temático, para focalizar um período de 

aproximadamente duas décadas (1985-2003) e privilegiar dois temas - formação de 

professores e profissão docente. Neste estudo consideraram também as questões 

de gênero, em razão de sua presença marcante nas pesquisas em Educação no 

período em análise, além de ser este um dos focos de análise em nas pesquisas 

com autobiografias/histórias de vida.  

 As buscas dos trabalhos foram efetuadas por meio dos seguintes descritores: 

histórias de vidas, autobiografias, memórias, lembranças, depoimentos orais, 

narrativas, entrecruzados com os dois eixos temáticos da revisão. Esse tipo de 

busca envolve o risco de não se identificar todos os trabalhos desenvolvidos nas 

perspectivas adotadas nesta revisão, devido a dois fatores principais: o envio 

irregular das informações pelos programas de pós-graduação à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES; e a não-coincidência entre 

as palavras-chave constantes dos trabalhos com os descritores  
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 Desse modo, a identificação de trabalhos com tais características só eram 

possíveis mediante buscas diretas nas bibliotecas das universidades, o que tornaria 

inviável a realização do levantamento de natureza abrangente que se pretendeu 

realizar. Em virtude das diversas fontes se acredita que as análises não ficaram 

comprometidas naquilo que apresentam como características gerais da produção 

nacional. Toda a produção se caracteriza por uma enorme dispersão, tanto temática 

quanto metodológica, decorrente, entre outros fatores, da multiplicidade de 

referenciais teóricos utilizados nas pesquisas.  

Os teóricos que dão sustentação aos trabalhos têm sido buscados em vários 

campos disciplinares, fazendo-se empréstimos conceituais e combinações as mais 

variadas, nem sempre isentas de ambigüidades quanto às denominações 

metodológicas utilizadas. Sem pretender esgotar, menciona-se aqui uma lista de 

denominações usadas pelos autores: memória(s), lembranças, relatos de vida (récit 

de vie), depoimentos, biografias, biografias educativas, memória educativa, histórias 

de vida, história oral de vida, história oral temática, narrativas, narrativas 

memorialísticas, método biográfico, método autobiográfico, método psicobiográfico, 

perspectiva autobiográfica.  

 Vale ressaltar que muitos trabalhos usam mais de uma denominação, 

deixando implícita a idéia de que são tomadas como sinônimos. Outras vezes, 

busca-se complementar um sentido com outro, ou uma abordagem com outra, 

dificultando com isso o trabalho de categorização. Em vista das dificuldades para se 

proceder à classificação dos trabalhos, a que se orienta é pela cronologia de 

aparecimento dos trabalhos, em cuja seqüência buscou identificar e destacar as 

tendências e temáticas que mais caracterizaram cada década ou período. 

 

ALGUNS ANTECEDENTES 

 Há uma posição de que a década de 1980 não foi prolífica em pesquisas com 

autobiografias e histórias de vida. A produção dos Programas de Pós-Graduação 

expressa em resumos (período de 1985-90) registra a presença de apenas quatro 

trabalhos que utilizaram tais metodologias e, ainda assim, não voltadas aos temas 

focalizados nesta revisão. Um único livro foi localizado - Experimentos com histórias 

de vida (Itália-Brasil) - uma coletânea de textos organizada por Olga Von Simson 

(1988) na perspectiva da sócio-história da educação. A análise dos periódicos 

confirma esse cenário de rarefação de estudos. Nas revistas analisadas, chega a 
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surpreender a tênue presença de artigos sobre história da profissão docente ou 

formação de professores por meio do método autobiográfico/histórias de vida e 

memórias de vida escolar, tanto nesse período como na década seguinte. Em um 

conjunto de 363 apenas 30 trabalhos - menos do que 10% de todo o material 

pesquisado - conforme pode ser visto no quadro a seguir: 

 

PERIÓDICOS EXEMPLARES ARTIGOS 

SELECIONADOS 

Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos 

56 03 

Cadernos de Pesquisa 76 07 

Educação e Pesquisa 41 02 

Educação e Realidade 37 04 

Educação & Sociedade 71 01 

Educação em Revista 38 07 

Psicologia USP 20 02 

Revista Brasileira de Educação 24 03 

TOTAL 363 30 

Fonte: Revista da Faculdade de Educação até 1999. Disponível em www.scielo.br acessado em 
20/12/2007. 
 

Entretanto, deve-se assinalar o fato de que os textos examinados aproximam-

se desigualmente dos eixos formação de professores e profissionalização docente - 

a maioria deles fazendo recurso a histórias de vida, memórias, lembranças, 

docência, profissão docente para produzir contribuições na área de História da 

Educação. Entre os trabalhos publicados na década de 1980, em cinco deles (dos 

seis periódicos que já existiam na época) predominaram ás contribuições baseados 

nos relatos orais e escritos, com vistas á complementar e ou articular a informações 

obtidas em outras fontes. 

  São destacadas investigações que buscam reconstruir trajetórias de 

formação e trajetórias profissionais de professores. Tal constatação anteciparia a 

marca de interesse que determinados grupos de pesquisadores viriam a mostrar no 

decorrer da década de 1990 e que podem ser conhecidos por registros de 

congressos e eventos, por exemplo, no que tange tanto ao grupo de Minas Gerais 

como o do Rio Grande do Sul. 
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 O lugar antecipado pelo texto Os alunos e o ensino na República Velha 

através das memórias de velhos professores (DEMARTINI; TENCA; TENCA, 1985), 

publicado nos Cadernos de Pesquisa, fortalece-se, definitivamente, com a atuação 

de Zeila Demartini no território da pesquisa histórico-sociológica ligada aos estudos 

educacionais que, nesse caso, revelava o cotidiano de escolas rurais no estado de 

São Paulo por meio das memórias de antigos professores e alunos. Em 1989, essa 

autora publica texto sobre o coronelismo e a expansão do sistema educacional em 

São Paulo, com transcrições de trechos de relatos orais de professores 

(DEMARTINI, 1989). Mais à frente, em 1993, publica, novamente nos Cadernos de 

Pesquisa, outro artigo que é mais um desdobramento de sua pesquisa dos anos de 

1980, com as memórias de velhos professores (e professoras), cuja atuação no 

magistério primário se deu até o final da Primeira República (DEMARTINI, 1993). 

Nesse texto, de modo especial, a questão do gênero é considerada, mas com auxílio 

de referenciais teóricos que tratam do trabalho feminino. Nesse sentido, para a 

história da profissão docente, com recurso dos relatos/depoimentos orais, fornece 

informações preciosas sobre a condição de trabalho das professoras (magistério 

como profissão) em comparação aos benefícios e privilégios de que gozavam os 

homens professores (magistério como carreira).  

 Nesse período, Educação em Revista (Universidade Federal de Minas Gerais-

UFMG) também traz contribuições relevantes para a história da profissão docente, 

porém diferenciadas entre si. Um dos textos adota uma perspectiva que se configura 

como uma história das disciplinas (nesse caso, acadêmica) ao examinar a Psicologia 

da Educação como matéria de cursos de formação de professores. Fragmentos de 

histórias de vida de 18 docentes são utilizados para analisar o trabalho com essa 

disciplina entre 1925 e 1984, na capital mineira (GOULART, 1986). Em 1989, um 

texto que aparece na seção de Comunicações chama a atenção para a trajetória de 

uma professora da zona rural - Mestra Iraci - que ao ser entrevistada por duas 

alunas do curso de Pedagogia resolveu escrever, ela própria, seu relato. Esse 

material utilizado na publicação era exigência de uma disciplina e parte de pesquisa 

de Lea Pinheiro Paixão, da UFMG, que nos inícios dos anos de 1990 publica artigo, 

nessa mesma revista, sobre professoras primárias mineiras que tinham iniciado suas 

carreiras entre 1924 e 1938 (PAIXÃO, 1991). No caso desse texto, Paixão recorreu a 

entrevistas de 35 professoras, investigando seu pertencimento social, sua formação 

e sua condição profissional. Não há dúvida de que o estudo tem muito a dever, 
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nesse tema, ao pioneirismo de Zeila Demartini.  

 Ainda nos anos de 1980, a revista Educação e Realidade (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRS) publica texto que remete diretamente à 

pesquisa sobre educação feminina nesse estado, por meio do estudo de práticas 

escolares e pedagógicas de uma instituição pública centenária na cidade de Porto 

Alegre (LOURO, 1986). Entre outros recursos, sua autora utilizou-se de 

depoimentos/relatos orais de mulheres que, no passado, tinham sido personagens 

daquele universo escolar como alunas e professoras. A autora Guacira Lopes Louro, 

que viria a produzir outros tantos trabalhos sob a perspectiva das relações sociais de 

gênero, colocou bastante ênfase na questão da dominação masculina, bem como 

nas estratégias de resistência das mulheres, uma abordagem bastante nova em 

estudos sociohistórico educacionais.  

Na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, foi localizado apenas um 

artigo, nessa perspectiva na década de 1980, bem distinto dos demais. Trata-se de 

um texto escrito em primeira pessoa, em que a autora (SOARES, 1984) aproveita 

seu memorial de concurso de professora titular para apresentar sua trajetória 

acadêmica. Trata-se, portanto, de artigo baseado em trajetória de vida profissional, 

no qual não se considera a infância nem as primeiras experiências escolares, mas 

apenas a militância acadêmica e a ideologia que influenciou seu trabalho intelectual.  

 Em congressos, reuniões científicas, seminários, dissertações e teses, essas 

temáticas apareceram com maior freqüência. Se no grupo dos trabalhos publicados 

na década de 1980 é possível observar o quase generalizado esforço de defesa do 

recurso às fontes ligadas à memória e às histórias de vida, pela natureza das 

informações às quais tais fontes/procedimentos podem dar acesso, a questão do 

gênero - uma abordagem ainda incipiente nos estudos educacionais - não foi 

considerada nas análises, muito embora vários desses textos tenham tratado das 

relações entre trabalho e condição feminina.  

Dessas constatações deriva outra: a de que os anos de 1990 foram o cenário do 

incremento da produção de trabalhos em torno dos grandes eixos aqui 

apresentados.  

 

ANOS DE 1990: O CONTEXTO BRASILEIRO E AS INFLUÊNCIAS EUROPÉIAS  

 Como se vê as produções com a metodologia de histórias de vida possui uma 

aplicabilidade em todos os campos das ciências e estão cada vez mais se 
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consolidando na pesquisa-formação para uma autêntica recorrência dos processos 

de (auto)formação de formadores. 

Na Educação Matemática, segundo Ana Cristina Ferreira (2003) até a década 

de 1980 não havia produção científica sobre formação de professores de 

matemática. Entretanto, Ferreira (2003) destaca Dario Fiorentini (1994) como 

pioneiro nos estudos e pesquisas com narrativas. A partir de sua tese de doutorado 

e posteriormente em artigos de pesquisa desenvolvidos com seus orientandos e o 

grupo de pesquisa da Unicamp é que vem tendo grandes contribuições para a 

compreensão dessa área. Ferreira, então, (2003) resume dizendo: 

 

A partir da segunda metade da década de 1970, começam a surgir os 
primeiros trabalhos acadêmicos sobre a formação de professores de 
matemática. Todos são dissertações de mestrado e foram desenvolvidos, 
em sua maioria, no interior de programas de pós-graduação em educação. 
Os temas dessas pesquisas podem ser classificados em três categorias: 
estudos diagnósticos dos cursos de licenciatura; estudos comparativos 
acerca das influências de determinadas características do professor sobre o 
desempenho dos alunos e estudos avaliativos acerca da eficiência de 
propostas de treinamento dos professores. (FERREIRA, 2000. IN: 
FIORENTINI, 2003, p. 27). 

 
As mudanças começam a surgir com a criação de novos cursos de pós-

graduação e, mais especificamente, do primeiro mestrado brasileiro em Educação 

Matemática, pelo Instituto de Matemática da Unicamp. Apesar de que  

treinamento/formação de professores de matemática ser principal tema, outras 

temáticas surgiram, como: avaliação de cursos de licenciatura; atitudes de 

professores de matemática diante das novas tecnologias; concepções/percepções 

dos professores de matemática; estudos sobre a prática pedagógica dos professores 

de matemática. (FERREIRA, 2003, p. 28) 

Os estudos de temas como representações, visões, percepções, crenças, 

concepções, reflexões dos professores acerca de seu próprio processo de formação 

(o que envolve pensar sobre conteúdo, didática de conteúdo, estudantes, sobre si 

mesmo como profissional entre outras coisas) representa uma tendência que se 

configura em nosso panorama nacional (e que possui seu correlato no exterior) na 

qual os pesquisadores passam a interessar-se pelo que os professores pensam 

sobre sua própria formação. (FERREIRA, 2003, p. 29). 

Percebo diante do o que analisa Ferreira (2003) que os estudos e pesquisas 

sobre formação de professores de matemática no campo de análise utilizando o 
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método (auto)biográfico ainda é pouco explorado e que precisa se consolidar como 

uma perspectiva de renovação e resignificação do saber-fazer a se opor das 

metodologias descritiva, exploratória e diagnóstica, predominantes nas décadas de 

1970 e 1980. Mesmo assim, os postulados da matemática pura são ainda os 

considerados válidos para as pesquisas nas ciências do exato, da comprovação, da 

generalização, da exaustão, da objetividade, da abstração e do rigor científico. (grifo 

da autora). 

 Por conseguinte, uma compreensão sobre os percursos da pesquisa 

educacional, no que tange ao movimento que ocorre em direção às abordagens 

autobiográficas, não poderia prescindir de algumas considerações sobre o contexto 

brasileiro nos anos de 1990, bem como sobre as influências vindas de outros países 

e que aqui se repercutem a partir desse período. 

 Um primeiro ponto a ser registrado é que no Brasil as discussões em torno da 

formação do professor e de sua profissionalização intensificaram-se no período que 

antecedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96), a partir da qual os professores e os pedagogos passaram a se 

denominados de profissionais da Educação (art. 61 a 67). Essa ênfase, no entanto, 

não era isolada. Na verdade, fazia coro com um movimento mais geral, que emergia 

e se alastrava por toda parte, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em 

desenvolvimento. A América Latina foi palco de muitas reformas nos anos de 1990, 

todas, sem exceção, dando destaque para o papel central dos professores na 

construção da nova escola que então se passou a vislumbrar. Embora no Brasil o 

movimento sobre os profissionais da educação tenha se iniciado na década de 1970, 

dá-se ênfase aqui aos debates dos anos de 1990, em razão de se supor que eles 

contribuíram para acentuar o interesse pelas abordagens autobiográficas e com 

história de vida de professores que, justamente nesse período, se multiplicam com 

enorme rapidez. 

 Olinda Evangelista e Eneida Shiroma (2003) mostram que órgãos como o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF - e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - chamavam a atenção 

para a problemática da profissionalização docente desde o início dos anos de 1990, 

e que as propostas a esse respeito já estavam contidas em documentos da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL - e do Proyecto 

Principal de Educación en América Latina y el Caribe - PROMEDLAC - também 
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desde o início daquela década. Elas observam que, em 1993, profissionalização foi 

conceito central da reforma educativa discutida naquele Projeto, ao lado das 

discussões sobre as redefinições do perfil e da formação do professor.  

Ao realizarem uma análise sobre os trabalhos do GT Formação de 

Professores da ANPEd, referente ao período de 1995-2002, essas autoras 

constatam que o emprego do termo profissionalização cresceu significativamente, 

nesse período, reportando-se sobre isso afirmam: 

 

[...] à pessoa do professor, à prática docente, à qualificação da categoria do 
magistério, à qualidades inerentes à função, à requalificação profissional, à 
formação inicial, à formação continuada, ao modelo profissional, à mudança 
radical do perfil docente. (EVANGELISTA; SHIROMA, 2003, p. 27-28).  

 

 Entre outras considerações, elas chamam a atenção para o fato de que os 

trabalhos analisados baseavam-se em uma literatura internacional majoritariamente 

de origem européia e norte-americana (EVANGELISTA; SHIROMA, 2003, p. 31), 

sem fazer uma interlocução com a própria América Latina.  

 O contexto descrito por Evangelista e Shiroma (2003) e os dados por elas 

apresentados explicam, em grande parte, a emergência dos estudos autobiográficos 

no Brasil, bem como várias das marcas de sua produção. Com efeito, o acesso a 

textos publicados em Portugal e distribuídos aqui, reunindo colaborações de autores 

portugueses, franceses, suíços, italianos, com teorias e investigações sobre o 

método autobiográfico como recurso metodológico e como fonte de pesquisa, foi um 

dos aspectos definidores do cenário que se desenha nos anos de 1990.  

A publicação em Portugal, em 1992, de Vida de professores e Profissão 

professor, duas coletâneas organizadas por Antonio Nóvoa (1995a; 1995b), teve 

enorme repercussão no Brasil. Essas coletâneas contaram com a participação de 

autores de diferentes países - Ivor Goodson e Peter Woods, da Inglaterra; Miriam 

Ben-Peretz, de Israel; José Gimeno Sacristán e José Manuel Esteve, da Espanha; 

Daniel Hameline, da Suíça; Michäel Huberman, do Canadá; dentre outros autores - 

que depois vieram a se tornar referências para muitos trabalhos no Brasil. Antes 

disso, em 1988, Nóvoa havia organizado com Mathias Finger uma outra obra, O 

método (auto)biográfico e a formação (1988), que já havia despertado grande 

interesse no contexto lusófono e acabou também chegando às mãos de muitos 

pesquisadores brasileiros. 
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 Data também desse período a criação do Grupo de Estudos Docência, 

Memória e Gênero da FEUSP (GEDOMGE-FEUSP), no ano de 1994, cujas 

concepções foram, em grande parte, tributárias dos trabalhos liderados por Gaston 

Pineau, Pierre Dominicé e Marie-Christine Josso, desenvolvidos na Universidade de 

Genebra, e que àquela altura já se constituía em uma rede ampla de pesquisadores 

de vários países - França, Itália, Canadá, Portugal, entre outros. Seguindo as 

concepções desses pesquisadores, como coordenadoras do GEDOMGE colocamos 

o método (auto)biográfico em prática numa dupla perspectiva: para operar como 

dispositivo de formação e, ao mesmo tempo, como instrumento de pesquisa. 

 As concepções do grupo de Genebra, por sua vez, encontravam suas raízes 

em problemáticas que emergiram no âmbito das ciências humanas, sobretudo, nos 

finais do século XX (JOSSO, 1999). O que se verifica nos últimos 30 anos é que as 

transformações do modelo social desse período são acompanhadas de formas de 

socialização em que os processos de individualização e subjetivação encontram um 

lugar cada vez maior. A acentuação dessas formas de socialização está ligada às 

transformações sociais que contêm a passagem das sociedades nacionais, 

industrializadas e centralizadas, para formas de sociedade cujos organismos 

políticos, sociais e econômicos perdem sua centralidade, em que as instituições não 

têm mais a mesma capacidade de integração e nas quais os indivíduos são 

compelidos a provar mais e mais iniciativa e autonomia e encontrar neles próprios os 

recursos e forças para sua conduta.  

 É nesse contexto que a questão do sujeito retorna por via das ciências 

Sociais após ter sido esvaziada nos anos de 1960 e 1970. Ao retornar, reaparece na 

cena sociológica como um sujeito despojado da dimensão essencialista e atemporal, 

que lhe conferia a filosofia clássica, mas fortemente inscrito em uma realidade 

sóciohistórica, ela própria cambiante e instável. A disciplina sociológica pode 

desenvolver agora uma teoria do ator social, construindo o sentido de sua 

experiência e se fazendo o 'sujeito' de sua ação (DELORY-MOMBERGER, 2003). 

De acordo com Christine Delory-Momberger, os relatos de vida vão conhecer um 

interesse renovado na Europa por volta da metade dos anos de 1970.  

 Orientada para os campos profissionais, a abordagem biográfica suscita 

trabalhos de sociologia crítica, a partir da compilação de relatos de vida que servem 

para estabelecer trajetórias e percursos profissionais. Nos anos de 1980, o objeto de 

pesquisa se desloca da coleta de informações, que permitem reconstituir as práticas 
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de uma mesma categoria socioprofissional, para considerar a singularidade dos 

relatos obtidos e tratados em si mesmos (CATANI; MAZÉ, 1982). Essa evolução é 

acompanhada de uma dupla reflexão: a que se refere ao estatuto da história de vida 

e seu valor, como documento científico, e a que se preocupa com o relato, como 

objeto de linguagem e sobre sua dimensão de autocriação como prática autopoiética 

(LE GRAND; PINEAU, 1993).  

 Como parte desse processo, as histórias de vida também aparecem no 

campo da formação que as utilizam como arte formadora da existência (PINEAU, 

1996). O relato não é mais somente considerado em uma perspectiva de pesquisa 

etnosociológica, mas como um campo de experiência e um instrumento de 

exploração formadora. Delory-Momberger (2003) acentua que é preciso distinguir os 

procedimentos de pesquisa, pois deles resultarão materiais de investigação bastante 

diferentes. Segundo ela,  

 

A autobiografia e o relato oral de vida não funcionam no mesmo registro: a 
primeira é uma atividade solitária de introspecção, enquanto que a segunda, 
conduzida em interação, é uma palavra endereçada, atenta aos efeitos que 
ela produz sobre seu destinatário. (DELORY-MOMBERGER, 2003, p. 5)  

 

 Da mesma forma, Josso (1999) distingue as histórias de vida como projeto de 

conhecimento e as histórias de vida a serviço de projetos. No primeiro caso, o relato 

oral, ou escrito, tenta abranger a totalidade da vida em seus diferentes registros, 

bem como em sua duração, mas na maior parte das vezes dá-se o segundo caso, 

em que a história produzida pelo relato é limitada a uma entrada que visa fornecer o 

material útil a um projeto específico. Em outras palavras, se a intenção é produzir 

conhecimento sobre algum tema ou situação utilizando relatos (orais ou escritos), 

teremos como resultado trabalhos que, colocando-se em novo paradigma (do sujeito 

e do ator reabilitado), são bastante distintos daqueles em que o método 

autobiográfico opera como instrumento de formação e funciona como projeto de 

conhecimento global do sujeito. 

 Esses aspectos e essas diferenciações quanto às concepções e aos modos 

de pôr o método autobiográfico em ação, ao ganharem adesão crescente e se 

espraiarem por todo o Brasil, acabaram por adquirir feições próprias aqui. Foi 

surpreendente, no entanto, observar que, a despeito de vários desses autores 

europeus estarem na origem das motivações que levou tantos pesquisadores a 
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desenvolverem trabalhos com autobiografias e histórias de vida, a perspectiva da 

pesquisa/formação defendida por eles teve pouca ressonância no Brasil, como será 

vista a seguir.  

 

FINAL DO SÉCULO XX E INÍCIO DO SÉCULO XXI: CRESCIMENTO, 

DIVERSIDADE, TENDÊNCIAS 

 A análise do material reunido, referente ao período que se estende entre 1990 

e 2003, é revelador não apenas de um visível crescimento das pesquisas nesse 

período, mas também de uma significativa diversificação das modalidades e dos 

usos das autobiografias e histórias de vida. Esses estudos ultrapassam o domínio da 

sociohistória da educação, marca predominante a década anterior, para explorar 

novos temas e construir novos objetos. Essa diversidade e as tendências que se 

mostraram mais marcantes nessa produção serão demonstradas a seguir. Antes, 

porém é importante apresentar alguns indicadores quantitativos para oferecer uma 

visão geral sobre o crescimento dos estudos, com eles também indicando o papel 

que os programas de pós-graduação têm nesse processo. 

 

Teses e dissertações: o papel dos Programas de Pós-Graduação 

 Os dados obtidos no Banco de teses da CAPES mostram que o ano de 1995 

foi um marco nesse movimento de crescente adesão aos estudos com histórias de 

vida. De uma produção que oscilou entre 2 e 4 trabalhos por ano, entre 1990 e 1994, 

há um salto em 1995, com a marca de 14 trabalhos: 10 mestrados e 4 doutorados. 

Esse número correspondeu a quase o dobro dos trabalhos produzidos nos cinco 

anos precedentes. Daí para frente, com pequenas oscilações, as pesquisas de pós-

graduação que fazem uso dessas abordagens aumentam continuamente, chegando 

a atingir a cifra de 30 trabalhos só no ano de 2003. Em síntese, no período 

compreendido entre 1990 e 2003, foram localizados 165 trabalhos, sendo 128 de 

mestrado e 37 de doutorado, defendidos em instituições de todas as regiões do país, 

com a participação de 21 universidades federais, além de outras - estaduais, PUCs e 

universidades privadas. É provável que esse número seriam ainda maiores se 

fossem feitas buscas diretas em todas as bibliotecas dessas universidades.  

 A USP foi a detentora da maior produção, com 24 trabalhos; seguida, em 

ordem decrescente, pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM -, no Rio 

Grande do Sul, com 16 trabalhos, e pela PUC-SP, com 15. Entre as universidades 
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privadas, sobressaíram-se a Universidade da Cidade de São Paulo - UNICID - e a 

Universidade Metodista de Piracicaba (estado de São Paulo) - UNIMEP -, cada uma 

com 6 trabalhos.  

 Na FEUSP, Elza Nadai, na década de 1990, uma das pioneiras em 

desenvolver estudos sobre os professores e suas memórias, trabalhando em uma 

perspectiva que, derivando da história oral, aproximava-se dos estudos com histórias 

de vida de professores, tal como viriam a se multiplicar nesse período. Em 1990, 

Ricardo Ribeiro defendeu, sob sua orientação, a dissertação Inspeção e escola 

primária em São Paulo: trabalho e memória (1990). E, no ano seguinte, ela própria, 

sua tese de livre-docência - A educação como apostolado: história e reminiscências 

(São Paulo 1930-1970), utilizando o que ela denominava de récit de vie (NADAI, 

1991). Nessa pesquisa, em que a autora combina vários procedimentos e fontes, foi 

estudado um grupo de professores do antigo ensino secundário, por meio de um 

amplo leque de questões - representações, memória, discurso, formação, escola, 

sociedade, profissionalização. Apoiado em uma diversidade de autores - Paul 

Veyne, Le Goff, Bosi, Halbwachs, Thompson, M. Isaura P. Queiroz -, esse trabalho 

filia-se à história da profissão docente, tal como Denice Catani (2000) já o havia 

incluído.  

 Também pioneiro, porém em linha bem diversa é o trabalho realizado por M. 

Ignez Joffre Tanus, em sua tese defendida em 1992 na FEUSP, sob o título 

Mundividências - história de vida de migrantes professores. Publicada depois como 

livro. Este trabalho explora as visões de mundo, os processos de subjetivação e de 

identificação presentes na profissão, buscando compreender o imaginário e a 

realidade de grupos de migrantes-professores, a partir de duas questões básicas: a 

da identidade e a da construção da noção de realidade. A autora aproveita a 

situação de um trabalho empírico para colher depoimentos dos informantes acerca 

de suas histórias de vida, realizando o que ela denomina de uma escuta sensível. 

(TANUS, 2002).  

 Esses trabalhos são indicativos não apenas do movimento que estava se 

iniciando em direção às autobiografias e histórias de vida, na década de 1990, mas 

também de sua diversificação. Nessa década as características no recurso das 

histórias de vida e das memórias. Assim é que se buscam compreender 

especificidades da atuação de grupos de profissionais docentes, de áreas e 

disciplinas diversas, pela alternativa das histórias de vida como procedimentos de 
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pesquisa. Ampliam-se igualmente as referências às autobiografias e o gênero 

(literário) passa a ser valorizado pela sua contribuição ao entendimento de 

especificidades da vida escolar, do exercício da profissão docente, da construção de 

representações e relações com a escola e o conhecimento, entre outras. E são 

justamente aspectos como esses que serão sublinhados pelos textos que, no 

período, introduzem, por meio de artigos publicados em periódicos e livros, a 

hipótese do recurso a memória/histórias de vida/autobiografias como procedimentos 

de formação.  

 Também em expressivo movimento internacional, observável pelas produções 

educacionais oriundas da França, Canadá, Portugal e Suíça, os textos que 

propugnam pelo caráter formador das histórias de vida se apresentam também como 

fontes para a compreensão das peculiaridades da formação e especificidades das 

situações educativas formais e informais. Se se pode identificar um traço comum aos 

textos publicados na década de 1990, talvez este seja o do esforço pela 

multiplicação do potencial explicativo/formador das memórias/histórias de 

vida/autobiografias. Nesse sentido, o recurso a elas é invocado para permitir a 

compreensão do processo de mudança e desenvolvimento dos professores, 

observando-se uma proliferação de interesses suscitados pela vaga das histórias de 

vida e sua extensão a universos educativos variados.  

Ainda que dispersos no conjunto, foi possível identificar nesse âmbito 

trabalhos que guardam maior proximidade entre si, como no caso dos estudos que 

derivam da história oral e se situam em uma intersecção com a perspectiva das 

histórias de vida de professores. Ao lado dessas temáticas, outras também se 

mostraram recorrentes, sobretudo nos trabalhos, por exemplo, que os docentes do 

ensino fundamental e as áreas de Alfabetização e Matemática se constituíram nos 

focos de maior atenção, enquanto que no ensino superior foi com História da 

Educação. Embora um bom número desses trabalhos tenha se voltado ao estudo 

das antigas escolas normais é curioso observar que o tema das relações de gênero 

não tem a ênfase que haveria de se esperar. Isso ocorreu não apenas em relação a 

esse tema, mas também no conjunto dos trabalhos, de vez que apenas cinco 

indicaram ter utilizado a categoria gênero, dois destes em parceria com a categoria 

etnicidade para focalizar a questão do professor negro.  

 O tema da identidade profissional surpreende pela alta recorrência, bem 

como: saberes docentes e educação continuada. Alguns títulos que aparecem a 
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partir de 1995 servem para ilustrar a tônica desse conjunto de trabalhos: Memória e 

identidade: a travessia de velhos professores através de suas narrativas; A 

professora alfabetizadora: caminhos e descaminhos na construção de uma 

identidade; A representação identitária no professor de história: um estudo com 

depoimentos orais; Identidade, culturas e memórias de ex-professores; 

Autoformação, histórias de vida e construção de identidades do/a educador/a; 

Identidades musicais de alunas de pedagogia: música, memória e mídia; Identidade 

do diretor da escola pública: compromisso com a transformação do cotidiano 

escolar.  

 Outro interesse é pelo estudo da identidade dos professores negros 

(ROFINO, 1996) e afrodescendentes (OLIVEIRA, 2001) assim como por aqueles que 

já se aposentaram e se encontram em fase de envelhecimento (STANO, 2001 a) 

Esse tema esteve presente em uma série de estudos que contemplam a questão 

identitária a partir de outros ângulos. É o caso das pesquisas que analisam 

processos de escolha profissional (ENGE, 2004) ou as que contemplam os 

percursos de formação. Alguns desses trabalhos se interessam por examinar o 

modo pelo qual os profissionais se tornaram professores (HAGE, 1997); outros, 

como o deixaram de ser, como no caso do estudo de Flavinês Lapo (1999) que 

analisou as histórias de vida profissional de docentes que abandonaram o magistério 

e/ou a escola pública.  

 Outro conjunto de estudos, ainda nessa perspectiva, investiga a construção 

da identidade a partir dos significados atribuídos, pelos professores, à profissão e ao 

trabalho docente. Uma modalidade recente de estudos que se alinham ao tema da 

identidade, a grande maioria de mestrado, diz respeito àqueles em que os autores 

se propõem à análise de sua própria trajetória profissional. Buscam eles, em geral, 

compreender como vieram a se tornar os professores que são - de arte, de história, 

biologia, educação especial, alfabetizadores/as, entre outros. 

 

OS CONGRESSOS INTERNACIONAIS DE PESQUISAS (AUTO)BIOGRÁFICAS  

 Pelo que se constata as pesquisas (auto)biográficas sofreram 

descontinuidades ao longo do século XX, entretanto, vem ganhando terreno e se 

consolidando como um campo inter(trans) disciplinar adequado para compreender 

fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, que escapam a perspectivas 

unilaterais. Brasil, França, Espanha, Portugal, Canadá, Suíça, Polônia e Alemanha 
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são países de cooperação científica entre pesquisadores e seus grupos de pesquisa 

ou laboratórios. As interações vão se ampliando somadas com a realização dos 

Congressos Internacionais sobre Pesquisa (Auto)Biográfica (CIPA) cuja trajetória se 

iniciou, em 2004, em Porto Alegre, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul – PUCRS com a temática do I CIPA – A aventura (auto)biográfica: 

teoria e empiria que retomou o título do livro organizado pela própria autora27, 

presidente e idealizadora do evento, ocasião que também foi lançado com trabalhos 

dos pesquisadores convidados.  

O II CIPA foi promovido pela Universidade Estadual da Bahia – UNEB, em 

Salvador, em setembro de 2006 com o tema Tempos, narrativas e ficções: a 

invenção de si ampliando os horizontes da reflexão sobre o biográfico, favorecendo 

aproximações da Educação com a Literatura, as Artes e outros campos disciplinares. 

Os destaques dessa segunda edição do CIPA foram a cooperação científica entre 

oito universidades brasileiras como co-organizadoras: PUCRS, USP, UFSM, UFRN, 

UFPE, UFS, UFU, UFBA, a mobilização dos pesquisadores, o apoio dos 

coordenadores dos programas de pós-graduação em Educação, o número de 

trabalhos que ultrapassou 600 inscrições e um público de mais de 800 participantes. 

Também os temas abordados se encontram nos Anais e em quatro livros, dos quais 

dois28 foram lançados e se tornaram obras de referência na área. Um terceiro livro 

publicado na França29 e outro no Brasil após o evento30. Além disso, atraiu cinco 

associações científicas: Association Internationale dês Histoires de Vie em 

Formation (ASIHVIF), Association Francophone Internationale de Recherche em 

Sciences de l’Education (ARFISE/Sessão Brasileira), Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Sociedade Brasileira de História da 

Educação (SBHE) e Associação Norte-Nordeste de Histórias de Vida em Formação 

(ANNHIVIF) situando o evento com contribuições internacional, nacional e inter-

regional.(PASSEGI; SOUZA, 2008, p.14-17). 

                                                 
27 ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. (Org.). A aventura (auto) biográfica: teoria e empiria. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
28 SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. (Orgs.) Tempos, 
narrativas e ficções: a invenção de si. Salvador: EDUNEB; Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. SOUZA, 
Elizeu Clementino de. (Org.). Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e ensino. 
Salvador: EDUNEB; Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. 
29 SOUZA, Elizeu Clementino de. (Org.). (Auto) biographie: ´crits de soi et formation au Brésil. Paris: 
L’Harmattan, 2008. 
30 SOUZA, Elizeu Clementino de; MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. (Orgs.). Histórias de vida e 
formação de professores. Rio de Janeiro: Quartet, 2008. 
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O III Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica foi uma 

realização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (Natal, 2008) e 

que também obteve a cooperação científica, dessa vez duplicando o interesse de 

instituições de diferentes regiões do país na co-realização do evento. Teve como 

tema (Auto)Biografia: formação, territórios e saberes sendo uma continuidade das 

discussões feitas anteriormente no I e II CIPA. Nessa ocasião tive oportunidade de 

participar com uma comunicação científica: A Abordagem (auto) biográfica na 

formação de educadores matemáticos: perspectivas para uma formação docente 

reflexiva, pois é um desdobramento das leituras feitas e parte da pesquisa 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte em que na época cursava o mestrado e morando na 

cidade do Natal/RN.  

Esse momento foi de muita motivação para mim porque foi quando pela 

primeira vez participava de um evento internacional e com personalidades que havia 

conhecido mediante os livros e outras fontes de pesquisa (auto)biográficas. 

 Entretanto, o que tinha para desenvolver consistiu num trabalho inédito do 

método autobiográfico porque não se tratava especificamente de uma biografia e 

nem de autobiografia, mas de uma pesquisa-formação mediante a abordagem 

(auto)biográfica na perspectiva de se construir um conhecimento por um projeto de 

formação reflexiva na formação inicial e continuada de professores de Matemática 

tendo como objeto-sujeito-ator a trajetória pessoal, acadêmica e profissional do 

Professor Ubiratan D’Ambrosio.  

 

TOMANDO O CAMINHO DA PESQUISA 

 Tomar um caminho na pesquisa não é fácil para quem não dispôs em todo o 

seu percurso acadêmico o princípio da pesquisa. O que sempre fiz foi gostar de ler e 

sistematizar leituras de caráter técnico-científico que me proporcionasse melhor e 

maior campo de elaboração técnico-pedagógico e administrativo no serviço público. 

Agora no nível do mestrado me dei conta das lacunas que ficaram quando do tempo 

do curso de graduação em Pedagogia. Penso que até hoje esse é um dos 

problemas que deve ser refletido para que venha a se incorporar nos programas 

disciplinares por todos os professores, ou seja, ensinar a pesquisar e não transferir 

conhecimentos (FREIRE, 2006 p. 89). 

Após muitas tentativas de se empreender o estudo fui me questionando como 
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que meu trabalho poderia ter uma cara, um cheiro, uma cor enfim, um laço formativo 

com as capacidades humanas, políticas, técnicas, culturais, sociais, étnicas, éticas, 

estéticas e suas formas de se interpretar utilizando a razão, a emoção, a intuição, a 

arte, a ciência, a filosofia, a história, a sociologia, a educação e a Educação 

Matemática. Contudo, refletindo, esbarrei em outros problemas – o da cientificidade, 

do rigor, da validade, da comprovação, da verdade, do conhecimento tácito e do que 

era ciência.  

Muitas angústias, incertezas, instabilidades, desencontros mais também 

paixão, luminosidade e encontros nesse caminhar até chegar ao que me fez 

conduzir este estudo. Inicialmente foram feitas leituras de obras sobre autobiografia 

e histórias de vida e formação em que desse ponto constituí minhas questões de 

estudo. De acordo com os objetivos da pesquisa foi necessário criar um bloco 

temático que atendesse a efetivação dos propósitos elucidados nesse estudo, uma 

vez que se trata dos itinerários e marcas da vida pessoal, acadêmica e profissional 

do Professor Ubiratan D’Ambrosio e que para isso foram buscados documentos tais 

como: livros, entrevistas, fotos, imagens etc. Com isso o processo de análise veio se 

dando de maneira focalizada a se relacionar com os pressupostos teóricos-

epistemológicos, pedagógicos, éticos, culturais, políticos para identificação e 

proposição como resultado desse estudo. É notória suas interações e articulações 

em diversos tempos e espaços como: sala de aula, palestras, seminários, 

conferências e etc, Essas todas fazem parte dos itinerários por onde transita consigo 

mesmo e com outros sujeitos reais de uma história construída. Abaixo, apresento o 

bloco temático e seus objetivos dos quais foi possível responder as questões desse 

estudo e que servirão para outros e mais trabalhos dessa natureza com a 

investigação-formação. 

Nesse sentido é que se pergunta em todos os momentos desse estudo - o 

que aconteceu na vida do Professor Ubiratan D’Ambrosio a que possa se 

entrecruzar pela interpretação com as possibilidades que o tornaram professor, 

educador e pesquisador. Isso se verifica quando da sua disposição em acolher 

várias concepções, culturas, crenças, valores, comportamentos, processos e outros, 

identificados nos relatos orais ou escritos, livros, depoimentos, etc., de sua história 

de vida para se constituírem em caminhos de descoberta, reflexão, (auto) formação 

e (trans) formação na vida pessoal, acadêmica e profissional dos que formam e se 

formam, de formandos e de formadores dos cursos de formação de professores e de 
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educadores matemáticos. 

Apresento o Quadro de Blocos Temáticos conforme o criei tendo por base o 

que emerge dos temas geradores FREIRE (1987, p. 99) como estratégia de 

investigação qualitativa ao alcance e construção dos dados a ser por mim utilizados 

nesse estudo, como mostra a seguir: 

 

BLOCO TEMÁTICO PERGUNTAS OBJETIVO 
O início de uma vida  Gostaria que vc me 

contasse a história de sua 
vida. A melhor maneira de 
fazer isso seria vc 
começar pelo seu 
nascimento, desde bem 
pequena(o), e , então, 
contar todas as coisas que 
aconteceram, um após o 
outro, até os dias atuais. 

Identificar a importância da 
sua trajetória de vida na 
autoformação da 
construção da identidade 
pessoal e profissional 

A escola - O projeto de 
conhecimento pelo auto-
conhecimento 

Como percebeu que tudo 
o que já vivia, ou seja, o 
tempo na escola levaria a 
ingressar no Magistério 

Identificar os itinerários do 
processo escolar e suas 
relações com o 
autoconhecimento para 
tornar-se professor de 
Matemática  

O ensino 
primário/secundário 

Que fatos marcaram e 
tiveram relação com o 
caminho para o magistério 

Demarcar contextos na 
passagem pela vida 
escolar que são marcas na 
autoformação e na 
formação como formador 

O período na Academia Conte-me sobre sua 
formação na academia, ou 
seja, o que aprendeu, 
como e a que tem 
significado no seu trabalho 

Dialogar sobre os 
conhecimentos, saberes e 
práticas vivenciadas nesse 
período e que são 
marcantes na sua 
autoformação e na 
formação como formador 

Constituição do Ser 
Professor, educador, 
pesquisador da Educação 
Matemática 

Desde quando, onde e o 
que lhe fez optar em ser 
professor de matemática. 
Como isso surgiu na sua 
decisão profissional 

Identificar a importância 
como elemento da 
autoformação na formação 
da identidade pessoal e 
profissional 

Significado da profissão O que significa para você 
ser professor de 
matemática  

Verificar a importância que 
tem no contexto em que 
vive e o enfrentamento no 
processo ensino-
aprendizagem dos alunos 

O Projeto na vida 
Profissional 

O que têm sido realizado 
nesses anos de magistério 
como professor de 
Matemática 

Identificar os vários 
projetos desenvolvidos 
com os estudantes e 
outros que foram 
marcados na sua trajetória 
profissional 
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A sala de aula - A relação 
interpessoal  

Como vê a sala de aula na 
relação com os 
estudantes. E o que isso 
pode constituir-se como 
autoconhecimento na 
formação de futuros 
formadores 

Dialogar sobre os vários 
contextos de vida dos 
estudantes e o processo 
ensino-aprendizagem 

O conhecimento e a 
prática 

Na sua vivência no 
magistério da Educação 
Matemática como situa a 
relação teoria e prática  

Identificar o processo de 
construção de 
conhecimentos na relação 
ensino-aprendizagem com 
os estudantes  

 

Esse quadro é elaborado de acordo com as informações a que tem 

pertinência com os objetivos e finalidades dessa pesquisa que se optou pela 

realização inicial de um inventário (auto)biográfico pela via do contato indireto 

mediante várias estratégias de recolhimento dos dados, inclusive o recurso da 

internet, bem como de leitura (leitura contextual) e análise de documentos da vida 

pessoal e profissional, livros, arquivo sumário da vida pessoal, etc.), considerando as 

narrativas autobiográficas do professor Ubiratan D’Ambrosio nas interações 

ocorridas no seu trajeto de vida pessoal, escolar, acadêmica e profissional 

materializada em sala de aula, palestras, seminários, conferências, publicações e 

outros, evidenciando assim os dados preliminares de uma história vivida e 

construída até os dias atuais. 

O próximo itinerário se faz a análise sobre o que na vida do Professor 

Ubiratan D’Ambrosio o fez em se constituir um professor, educador, pesquisador e 

etnomatemático da Educação Matemática, pois de acordo com cada bloco temático 

é feito um questionamento dando seqüência na sua trajetória de vida pessoal, 

acadêmica e profissional, entretanto, não há um corpus linearmente organizado e 

nem tão pouco a intenção de se construir numa biografia romanceada ou de outra 

finalidade que não fosse a de pensar como a experiência, os conhecimentos e as 

aprendizagens na vida pessoal, acadêmica e profissional são produzidos e 

concebidos na (auto)formação e formação a se constituírem numa prática reflexiva 

de um caminho na formação para quem interessar vir se fazer tornar-se professor, 

educador, pesquisador da Educação Matemática. 

Desse modo, a utilização da metodologia de abordagem (auto)biográfica na 

busca de responder as questões dos blocos temáticos serão respondidas no terceiro 

itinerário de pesquisa – formação continuando essa viagem em várias passagens 
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dos caminhos em curso do Professor Ubiratan D’Ambrosio por pensar que o curso 

da vida nem sempre se vive de maneira retilínea e nem de situações previsíveis e 

ordenadas, mas a vida de uma vida é traçada e sinalizada por pequenos e grandes 

momentos de uma construção individual, social, planetária e cósmica pela 

humanidade, como mesmo é exemplificado na letra da música de Gonzaguinha - 

Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas... 

(Gonzaguinha). E assim segue o curso da vida de uma vida formadora que forma e é 

formada para formar outros formadores que formam e são formados para formar, 

formar-se e formar outros... Como na música de Gonzaguinha quando dá o seu grito 

de liberdade, dizendo: Mas, e a vida! Não é maravilha e nem sofrimento, é liberdade 

e o que é meu irmão! (Gonzaguinha).  

Retomando este itinerário sobre o que seja a pesquisa-formação na 

perspectiva do sujeito aprendente se verifica que o processo da (auto)formação e 

formação do sujeito passa a ser objeto de investigação-ação num movimento de 

reflexão, interpretação e compreensão das histórias de vida compondo-se nas 

escolhas e dos itinerários que essa mesma história se dá, seja com interesses a ou 

de sobrevivência e transcendência (D’AMBROSIO, 1999). Outras motivações são 

em busca da felicidade, na busca de si e de nós, na busca do conhecimento ou 

busca do real e na busca de sentido (JOSSO, 2004).  

Compreendo que são as motivações que precisam estar conscientes em cada 

um de nós, entretanto, não é dado o devido valor na formação de professores, bem 

como as implicações com um religamento dos conhecimentos e uma possibilidade 

de ressignificação da prática docente na educação e Educação Matemática para a 

qual tem sido alvo de grandes esforços em torná-las mais contextualizadas, 

humanizadoras e de alcance holístico e transdisciplinar.    

Nas pesquisas (auto)biográficas se vê que são várias as formas pelas quais 

cada corrente biográfica se desenvolve contemplando a vida ou o bios. Também se 

diferenciam segundo a vida que levam em conta: global, singular, plural, educativa, 

formativa, profissional. Outro aspecto visto são as diferenciações terminológicas que 

apontam etimologicamente, objetivos e meios diferentes. Como biografia quer dizer, 

escritura da vida de outrem. Nos anos 2000 Christine Delory-Momberger é que 

cresceu a utilização desse termo no prolongamento da pesquisa biográfica alemã, 

ela trabalha para fazer do biográfico um espaço de pesquisa transdisciplinar nas 

ciências humanas e sociais. Acrescentando-se ainda à herança da escola de 
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Chicago do início do século XX tendo raízes profundas e variadas. (PINEAU, 2006, 

P. 13). 

No próximo itinerário apresento as histórias de vida pessoal, acadêmica e 

profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio e o que emergem dessas histórias a 

se constituir em princípios orientadores de um processo formativo-reflexivo para 

aqueles que seguem na educação e Educação Matemática, como formadora a 

formar-se e formar outros formadores. 
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TERCEIRO ITINERÁRIO 
 
 

Passando por uma vida de uma vida (auto)formadora: os Laços 
Familiares – Escolares – Acadêmicos e Profissionais do Professor 

Ubiratan D’Ambrosio 
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TERCEIRO ITINERÁRIO 

Passando pela vida de uma vida (auto)formadoa: Os laços familiares, 

escolares, acadêmicos e profissionais do Professor Ubiratan D’Ambrosio 

 

 Neste terceiro itinerário são tomadas as questões do bloco temático como 

objeto de busca para responder a seguinte questão geral: o que ocorreu na vida 

pessoal, acadêmica e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio para se 

constituir numa (auto)formação e (trans)formação do sujeito em sujeito aprendente 

desde quando iniciou como professor, educador e pesquisador da Educação 

Matemática. Neste sentido se pretende dialogar com os pressupostos 

epistemológicos, pedagógicos, metodológicos, político-sociais do pensamento e 

prática vivenciadas pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio, bem como com a atividade 

do ensino, da pesquisa e da formação de educadores matemáticos na estrutura das 

universidades e dos cursos de formação de professores em geral, e especificamente 

da Educação Matemática.  

 

O início de uma vida ... 

 Em 1932 nasce em São Paulo Ubiratan D’Ambrosio, filho de Nicolau 

D’Ambrosio e Albertina Graciotti. Bira (assim que o chamavam carinhosamente na 

família) era neto de descendentes italianos (por parte do avô) e de espanhóis (por 

parte de sua avó). Vieram da Itália no final do século XIX para trabalhar na 

construção da Santos - Jundiaí. Giuseppe Graciotti conheceu Ada Possanzine, ele 

de origem artesã, então marceneiro e ela de pouco estudo e boa formação. Ubiratan 

D’Ambrosio cresceu com uma irmã de nome Iara e um irmão mais jovem Ubirajara e 

dessa época fala: Eu tive uma infância muito feliz [...] as reuniões de família eram 

freqüentes era raro não ter um jantar de domingo na casa dos meus avós. 

(Depoimento de Ubiratan D’Ambrosio na Biografia Popular Internacional, 2003). 

 Um fato interessante passado com o Professor Ubiratan D’Ambrosio foi que 

sentiu rejeição pela escola porque não conseguia permanecer nela sem sua mãe ou 

sua tia Maria para acompanhá-lo no horário das aulas. Com a transferência da 

família para Santa Cruz do Rio Pardo/SP em 1939 começa a sua vida escolar com 

sete anos de idade na primeira série primária (atualmente Ensino Fundamental). 

Passado um ano em Santa Cruz do Rio Pardo regressaram para a capital, pois, seu 

pai reassumiu o cargo de professor no Liceu Coração de Jesus fazendo com que 
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fosse dada a continuidade dos estudos de Ubiratan nesse colégio, onde cursou até o 

segundo ano ginasial (correspondente a sexta série do Ensino Fundamental). Sem 

precisar realizar o exame de admissão, ou seja, o preparatório para o seu ingresso 

ao segundo ciclo Ginasial (correspondente a sétima, oitava e nona séries do Ensino 

Fundamental). Este último, cursado na Escola Caetano de Campos, concluindo o 

curso ginasial em 1946. Posteriormente, passou para o Colégio Visconde de Porto 

Seguro onde cursou todo o científico. (correspondente ao Ensino Médio). 

(VALENTE, 2007, p. 23-24). 

 O contexto educacional dessa época tinha o controle, a disciplina e o regime 

escolástico que obrigava os alunos até aos domingos participarem da missa 

dominical que se denominava de Dia do Oratório Festivo e D’ Ambrosio fala a 

respeito desse dia, 

 

[...] não tinha aulas regulares, chegávamos no horário regular. Nesse dia, a 
escola era aberta para crianças do bairro. Claro, havia missa, mas depois 
era servido um café da manhã muito especial. A escola abria para a 
comunidade, a gente via aquelas crianças da redondeza, eram meninos de 
toda a vizinhança, que provavelmente não iam à escola, pelo menos 
naquela escola. O café da manhã farto era um atrativo. E depois a gente [...] 
tinha uma porção de jogos, futebol, e outros. Os padres cultivavam isso, 
segundo os ensinamentos de Dom Bosco, santo patrono dos salesianos. A 
gente passava o dia lá, com atividades deste tipo, misturados com as 
crianças da redondeza, o que era muito bom. (depoimento oral). (D’ 
AMBROSIO. In:VALENTE, 2007, p. 22) 

 

 Aos dezesseis anos de idade a visão multitranscultural do Professor Ubiratan 

D’Ambrosio já se constituía uma herança herdada da influência italiana e espanhola 

da própria família e que marca o seu desenvolvimento biopsicossociocultural, 

político, econômico e educacional, bem como os saberes da tradição religiosa e da 

fé cristã. Nessa idade se mantinha sempre em volta de seu pai, num desses 

momentos, o pai o perguntou se gostaria de ajudá-lo conduzindo exercícios e lições 

de repetições, o que ele acabou concordando, dizendo: Os alunos gostaram de mim 

e eu gostei do “emprego”, então eu comecei a ser um professor de matemática. 

(Biografia Popular Internacional, 2003). 

 Todo esse contexto foi determinante para acreditar que é possível a 

construção de uma ética da diversidade, pois como ele mesmo defende que é 

preciso superar a dicotomia do ser (substantivo) sobre o ser (verbo) (D’AMBROSIO, 

1999, p. 10) revelando a idéia de harmonia que deve existir entre corpo e mente 

somadas as dimensões: ética, humana, política, técnica e científica, aliando a teoria 
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e prática na sua vida mediante as experiências, conhecimentos e aprendizagens que 

deram vazão ao que até hoje faz manter sua identidade pessoal e profissional. 

Nesse sentido já percebia que tudo o que vivia convergia para a carreira profissional 

na Educação e no Magistério. 

Seus avós por parte de pai Thomas D’Ambrosio, que veio jovem da Itália, com 

a família, de uma cidade chamada Terzigno, perto de Salermo, localizaram-se no 

Brasil, em São Carlos do Pinhal, mas saíram imediatamente, por causa de uma 

epidemia de gripe que os fez mudar para Mineiros do Tietê. (VALENTE, 2007, p. 21). 

Um fato interessante no início da vida de Ubiratan D’Ambrosio foi que se sentiu 

rejeitado pela escola porque não conseguia permanecer nela sem sua mãe ou sua 

tia Maria para acompanhá-lo no horário das aulas.  

Com a transferência da família para Santa Cruz do Rio Pardo/SP em 1939 é 

que, a partir daí começa a sua vida escolar com sete anos de idade na primeira série 

primária (atualmente Ensino Fundamental). Passado um ano, regressaram para a 

capital, pois, seu pai reassumiu o cargo de professor no Liceu Coração de Jesus 

fazendo com que fosse dada a continuidade dos seus estudos nesse colégio onde 

cursou até o segundo ano ginasial (correspondente a sexta série do Ensino 

Fundamental), pois, sem precisar realizar o exame de admissão, ou seja, o 

preparatório para o segundo ciclo Ginasial (correspondente a sétima, oitava e nona 

séries do Ensino Fundamental). Este último, cursado na Escola Caetano de 

Campos, concluindo o curso ginasial em 1946. Posteriormente, passou para o 

Colégio Visconde de Porto Seguro onde cursou todo o científico. (correspondente ao 

Ensino Médio). 

 Portanto, o ambiente familiar e educacional eram férteis e estimuladores para 

que seguisse uma vida na carreira do magistério, assim como, encontrou pessoas 

charneiras (JOSSO, 2004) quer dizer, que o impulsionaram e deram incentivos para 

que se tornasse muito além de um mero estudante quando do ingresso na vida 

acadêmica.  

Percebo pelo contexto de vida do Professor Ubiratan D’Ambrosio que é um 

homem culturalmente vocacionado por suas inter-relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais.  Essa herança, não é algo que se estabelece por si só, como 

que por osmose, mas aquilo que depende de nós para transformá-la em um 

processo formador ou em uma identidade. A formação depende do que cada um faz 

do que os outros quiserem, ou não quiserem fazer dele. [...], a formação 
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corresponde a um processo global de autonomização, no decurso do qual a forma 

que damos à nossa vida assemelha – se é preciso utilizar um conceito – ao que 

alguns chamam identidade. (DOMINICÉ, 1988 p. 61 citado em LUNA, 2008, p. 69). 

 

AS INFLUÊNCIAS DO TEMPO DE ESCOLA  

Aos quinze anos (1947) inicia o curso secundário optando fazer o científico, 

pois nessa época estava vigente a Reforma Gustavo Capanema com as Leis 

Orgânicas e tinha como estrutura de ensino os níveis Primário, Ginásio – 1º Ciclo: 04 

anos (correspondente de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e 2º Ciclo – Colegial 

Clássico ou Científico: 03 anos (correspondentes ao Ensino Médio). Sobre isso diz, 

 

Quem optava por carreiras, tipo Direito, Letras, Filosofia, fazia o curso 
clássico. Quem ia para o que a gente chama de Exatas ou Engenharia fazia 
o curso científico. Científico tinha carga nas ciências, o Clássico tinha carga 
nas humanidades, nas línguas na filosofia e história...[...]. (D’AMBROSIO, 
IN: VALENTE, p. 24). 

 

Teve influência de professores como: Abraão Bloch31 de Matemática e Física, 

Lineu de Camargo Schutzer de Filosofia, Doutor Tabor de Biologia, Rômulo Ciolla de 

Química, Leila Cury e Hamílcar Turelli ministravam Português, Manuel Nunes de 

História, Aziz Nacib Ab’Saber de Geografia  tiveram participação direta e destacada 

no processo da (auto) formação. Cada uma dessas disciplinas teve influência com o 

seu modo profissional de conceber e produzir conhecimento.  

O colégio Visconde de Porto Seguro dava incentivo aos alunos participarem 

de concertos, assistirem cantores convidados, aulas em laboratórios com 

microscópios que o fez aprender o que é ser cientista experimental, mexer com as 

mãos, observar e olhar no microscópio quando utilizavam leitura integral e 

comentada, exemplo: Os Lusíadas, livros-textos para aulas de língua estrangeira, 

exemplo: inglês – Five Tragedies of Shakespeare; Francês – clássicos como 

                                                 
31 Abrahão Bloch tinha uma história interessante por ser judeu. Veio para o Brasil bem pequeno nos 
anos de 1930. Uma parte da família dele acabou morrendo em campo de concentração por serem 
judeus. Estudou o Curso de Matemática na Faculdade de Filosofia. Acabou tornando-se professor do 
Colégio Visconde de Porto Seguro, que era um colégio alemão e era queridíssimo. O Professor 
Ubiratan D’Ambrosio declara que foi o primeiro casamento judeu que assistiu numa sinagoga. 
Abrahão Bloch é uma peça importantíssima na história da educação brasileira, infelizmente pouco 
divulgada. (D’AMBROSIO. In:VALENTE, 2007, p. 24-25). 
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Madame Bovary; Espanhol – Don Quijote e poesias de Rubén Darío.32 

(D’AMBROSIO, IN: VALENTE, 2007 p. 26). 

Por tudo o que era vivido desse tempo de expectativas em adquirir novos 

conhecimentos, experiências e aprendizagens fez-lhe cada vez mais  tornar-se um 

ser aprendente do local, do nacional e internacionalmente como se comprova em 

muitas outras atividades por ele desenvolvidas de um tempo de vida da 

adolescência para a vida adulta. 

 

AS INFLUÊNCIAS DO TEMPO DA ACADEMIA...   

 Para o ingresso na universidade fez cursinho preparatório paralelamente com 

o terceiro ano do Curso Colegial em 1949. Esse renomado curso era de Pompeo di 

Tullio, italiano que veio após a Segunda Guerra para o Brasil e ministrava os 

conteúdos matemáticos que eram relativos ao primeiro ano da faculdade. Em 1950 

ingressa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, no curso de 

Licenciatura e Bacharelado em Matemática. Desse tempo considera muitos colegas 

que se tornaram professores e pesquisadores como: Almeirindo Marques Bastos 

(seu amigo inseparável), Iracema Martin Bund, Lourdes de La Rosa, Ernesto 

Hamburger, Amélia Império, Moisés Nussenzweig, Eva Cybulska, Gerard Bund. 

Teve influência no primeiro ano de Elza Gomide com um curso completo de 

Análise, Benedito Castrucci Geometria Analítica e Geometria Projetiva, Fernando 

Furquim de Almeida ministrava Crítica dos Princípios da Matemática. Esse 

impressionava todos com sua postura e aparência sempre vestido de terno e gravata 

e dele fala 

 

[...] então era um professor rígido, mas de uma sensibilidade no contato com 
os alunos, perfeito. Ao pensar que, um professor não deixa assistir aulas 
sem gravata, é uma coisa estranha, mas a gente tinha um respeito por ele 
porque a postura dele era compatível com o que ele exigia. Grande 
professor! E ele em vez de dar Filosofia da Matemática, focalizou o que 
gostava, que era a filosofia dos números, então nós tivemos um curso de 
Teoria dos Números, assim, dos mais pesados que se possa imaginar, em 
nível bem avançado. (D’AMBROSIO, IN: VALENTE, 2007, p. 28). 

 

                                                 
32 Felix Rubén Garcia Sarmiento conhecido como Rubén Darío (1867-1916). Poeta nicaragüense, 
iniciador e máximo representante do Modernismo literário em língua espanhola. Influência maior e 
mais duradoura na poesia do século XX no âmbito hispânico. É chamado de Príncipe de lãs letras 
castellanas. http://pt.wikipedia.org 
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O Professor Ubiratan D’Ambrosio se refere ao Curso de Física Geral e 

Experimental ministrado pelo professor assistente Rômulo Ribeiro Pieroni que 

compunha teoria e prática  em aulas no laboratório e diz, 

 

O laboratório era na rua Brigadeiro Luís Antônio, quase no centro [...] Era 
uma casa inteira de laboratório. Assim, era o laboratório de Física. Lá 
fazíamos pesquisa desse professor [...] fazer pesquisa em Física, mexer no 
laboratório, o sábado era tomado por isso. (D’AMBROSIO, IN: VALENTE, 
2007, p. 28). 

 

 Pelo que se supõe é que tudo se passava de maneira intensa, engajada, 

responsável e disciplinada, quer dizer, consciente do papel que exercia a vir 

aprofundar, ampliar e compreender a realidade universitária assumindo para si a 

dimensão social, política, econômica, cultural no processo de sua aprendizagem. 

Para ele, essa aprendizagem não se esgotava só nos espaços da sala de aula, 

porém freqüentava nos horários de intervalos de uma aula para outra a biblioteca da 

universidade e entre as atividades faziam leituras de peças de teatro,conferências 

proferidas por matemáticos que visitavam a Faculdade de Filosofia. Também iam 

tomar café, bater papo, visitar a Livraria Internacional. O Dr. Arrigo Boero, um 

italiano, filósofo era o proprietário dessa livraria e todo mês iam lá comprar livros e, 

sem dinheiro, ele dizia – Pague como puder! Todo mês, com um dinheiro que 

sobrava íam liquidar a conta e saíam com mais dívidas. Mas o Dr. Arrigo nunca teve 

prejuízo. Este homem foi importante na construção da biblioteca pessoal do 

Professor Ubiratan D’Ambrosio. (VALENTE, 2007, p. 29). 

 A Livraria Francesa era outro local freqüentado nos horários de descanso. Até 

hoje se localiza no mesmo lugar na Rua Barão de Itapetininga. Outra livraria era a 

distribuidora da Encyclopédia Britannica onde chegava a encomendar livros e 

pagava com dólar abaixo do custo porque existia uma lei do governo brasileiro que o 

livro era considerado primeira necessidade e o livro americano ficava com preço 

muito baixo. (D’AMBROSIO, IN:VALENTE, 2007, p. 29). Outro momento dessa 

época eram as festas que planejavam para os encontros de lazer e confraternização. 

Tinha professores que ofereciam as suas próprias casas para os eventos. 

 Nesse período desencadeou uma greve pelos alunos em protesto com a 

situação de professores, pois engenheiros ministravam aulas de Matemática e 

Física; farmacêuticos de Química; médicos de Biologia e outros. Sobre isso o 

Professor Ubiratan D’Ambrosio esclarece 
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[...] por isso o pessoal prefere engenharia e sair com duas profissões, 
engenheiro e professor. Porque não há uma garantia de profissão, quer 
dizer, nós não temos profissão. Formado em Matemática é um licenciado, 
mas qualquer um poderia fazer o que o licenciado fazia.(D’AMBROSIO, 
IN:VALENTE, 2007, p. 32). 

 Isso prova que desde esse tempo a discussão sobre os cursos de formação 

de professores sofre pela falta de reconhecimento da legitimidade da profissão e sua 

inserção no mercado de trabalho a competir com outras profissões no magistério 

brasileiro. Isso vem sendo um fator de desprestígio com a profissão docente que 

acaba deixando lacunas no processo da formação quando dos sistemas públicos e 

privados não respeitarem a aplicabilidade das normas legais que orientam o 

preenchimento do quadro de necessidades de professores devidamente 

qualificados, substituindo-os por profissionais liberais sem a formação pedagógica. 

 Muitas outras influências o Professor Ubiratan D’Ambrosio teve nesse período 

da academia como as aulas de Análise no segundo ano ministrada pelo professor 

catedrático Omar Catunda em que o mesmo se propôs a dar um curso de Geometria 

Elementar porque tinha recebido um livro dos EUA do autor Georges Polya - 

Variáveis Complexas, baseado em resolução de problemas. Para Polya, a idéia era 

que o aluno deveria descobrir como fazer as coisas através da experimentação. Os 

professores Fernando Furquim de Almeida com o curso de Teoria dos Números. 

Cândido da Silva Dias com a disciplina Complementos de Geometria baseado nos 

livros de Bourbaki33. (Valente, 2007, p. 33). 

 Outra iniciativa foi a criação de uma revista que viessem a elaborar artigos 

cujos temas pudessem acrescentar na atualização de seus conhecimentos e de 

linguagem acessível a todos os estudantes. Quanto a isso evidencio o que o 

Professor Ubiratan D’Ambrosio disse sobre a idéia de criação e as estratégias 

utilizadas para o alcance desse objetivo: 

 

[...] Havia uma revista que era o Boletim da Sociedade de Matemática de 
São Paulo, muito boa, mas que era só pesquisa. Deveria ter uma revista 
mais acessível. E aí surgiu a idéia de fazer uma revista Notas de 
Matemática e Física. E nossos colegas, todos os alunos [...] achavam que 
seria importante termos uma revista [...] E foram com os professores. Esses 
disseram: Têm razão, precisa de uma revista. Mas quem faz? Nós vamos 

                                                 
33 Nicolas Bourbaki é o pseudônimo usado para denominar um grupo de matemáticos, a maioria 
franceses que escreveram uma série de livros que expunham a matemática avançada moderna. 
Começou a se formar nos anos 1934-1935, tendo como primeira geração: Henri Cartan, Claude 
Chevalley, Jean Coulomb, Jean Delsarte, Jean Dieudonné, Charles Ehresmann, Jean Leray, Szolem 
Mandelbroj, René de Possel e André Weil. 
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fazer. Os senhores apóiam? Ah! Eles apoiaram totalmente, até dando 
dinheiro para ajudar, para comprar. (D’AMBROSIO, IN:VALENTE, 2007, p. 
34). 

 

 Todas essas vivências e experiências ocorreram no segundo ano da 

faculdade e ele mesmo dá um significado especial que teve em sua vida, dizendo: 

 

[...] foi um ano muito interessante. Muito importante. O segundo ano sempre 
é aquele em que você não é mais calouro, mas ainda não é veterano [...]. 
Foi em 1952, tinha um evento, a Campanha O Petróleo é nosso. O pai de 
Fernando Henrique Cardoso era líder. Fernando Henrique era colega da 
gente. Nós todos acabamos nos envolvendo nessa Campanha, colegas de 
outras turmas, por exemplo, da Filosofia, da Sociologia, o Fernando 
Henrique, da Sociologia, o José Arthur Gianotti, o pessoal da História. 
(D’AMBROSIO, IN: VALENTE, 2007, p. 35). 

 

 O terceiro e quarto ano de faculdade em 1953 e 1954 foram quase os 

mesmos professores dos anos anteriores que deram continuidade aos estudos já 

iniciados em outro nível de aprofundamento. O que houve nesse ano foi a expedição 

do registro provisório para exercer o magistério. Procurou ensinar uma matemática 

nova, mais experimental de acordo com o que aprendera na faculdade. 

Em 1957 acontece o lançamento do primeiro livro Matemática Financeira e 

Comercial em parceria com seu pai Nicolau D’Ambrosio.  Sobre esse momento ele 

declara:  

 

Como resultado de uma curta temporada de professor, ele começou a 
ensinar matemática quando era calouro na Universidade, lecionando no 
Colégio Visconde de Porto Seguro. Ele completou seu curso em matemática 
em 1954. D’Ambrosio e seu pai co-escreveram um livro cujo título “Sobre 
Matemática Financeira e Comercial” – em 1957, baseado em sua parceria 
de 10 anos. Ele continuou ensinando em Porto Seguro até 1958 quando se 
tronou assistente de professorando a título de posse de cargo na escola de 
engenharia da Universidade de São Paulo, no Campus de São Carlos a 200 
milhas a nordeste de São Paulo (Capital). (BIOGRAFIA INTERNACIONAL 
POPULAR, Tradução Paulo Macedo, 2008). 

 

Ele auxiliou o matemático italiano Juarez P. Cecconi, que provou ser uma 

grande influência: para ele, ensinar era tão importante quanto pesquisar D’Ambrosio 

relembrou em Olhando pra trás. Com ordem de aceitar uma ocupação, foi 

requisitado a terminar uma tese de doutorado em cinco anos; ele finalizou 

Parâmetros generalizado de superfície e os cálculos de variações em 1963. No meio 

do estudo de sua dissertação, D’Ambrosio, sua esposa, Maria José e sua filha 

Beatriz acompanharam Cecconi para a Itália no ano acadêmico de 1962-63, onde 
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trabalhou como equivalente a pesquisador visitante no Instituto de Matemática da 

Universidade de Genoa, ambas as experiências de vida fora do país. A atmosfera 

cultural da Europa e seu envolvimento com a vida acadêmica italiana foi decisiva em 

nossa vida disse D’Ambrosio na Biografia Popular Internacional. (BIOGRAFIA 

POPULAR INTERNACIONAL, 2008). 

 

O TEMPO DESTINADO NOS ESTADOS UNIDOS 

D’Ambrosio foi para os Estados Unidos como equivalente pesquisador 

associado pós-doutorado em janeiro de 1964, ficando no posto da Universidade 

Brown em Province, Rhode Island. Ele mais tarde trabalhou na Universidade 

Estadual de Nova York (SUNY) em Buffalo de 1966 a 1972, onde foi um professor 

de Matemática associado e diretor do Departamento de Matemática em Estudos de 

Graduação. Mais tarde se tornou o diretor de um programa chefe de uma 

interdisciplina em Ciências Naturais na SUNY. 

 Abraçou as lutas políticas relevantes do seu tempo, muitas dessas contra a 

Guerra do Vietnam e a defesa da liberdade de expressão e os direitos das minorias. 

Nos anos 70 fez parte da UNESCO, num programa que comissionou professores 

para lecionar na África. Ele ensinou nos cursos de nível de Graduação na República 

de Mali e foi impelido para a experiência de explorar culturas africanas. 

O Professor Ubiratan D’Ambrosio prefacia seu livro Educação para uma 

sociedade em transição, publicado em 1999 iniciando com uma citação de Tolstoi 

(1862) onde diz que não é óbvio que os cursos de instrução nas nossas instituições 

superiores de aprendizagem serão tão estranhos e inúteis aos nossos descendentes 

no século 21 quanto são as escolas medievais para nós agora? (D’Ambrosio, 1999, 

p. 7). 

Essa citação é ainda muito pertinente aos dias atuais para se fazer refletir 

sobre os propósitos da educação como: O que, a quem e qual tipo de educação é 

ministrado? Como os cursos de formação, independente de nível ou modalidade de 

ensino vêm conjugando o verbo formar na sua epistemologia da prática de ensino? 

Qual tipo de profissionais tem sido formado e com quais competências, habilidades e 

atitudes são encaminhadas ao campo de trabalho para atender às quais intenções 

ou propósitos: da lógica mercadológica, da construção de uma sociedade eqüitativa 

e da qualidade na educação? Quais objetivos, teorias, métodos enfim, o que dará 

sentido e significado quando do exercício formador nos cursos de formação? Não há 



 104

 

uma regra fixa, um modelo ideal, uma prática exemplar, um caminho a ser ditado e 

seguido, entretanto, há que se pensar sobre a realidade vivida e àquela em que se 

pode intervir de maneira vital a outro rumo que não seja o da linearidade, da 

conformidade, da adaptação á realidade, da mesmice... 

 O professor Ubiratan D’Ambrosio mostra de maneira despojada das amarras 

dos critérios cientificistas o seu estilo de ministrar aulas, conferências, livros, 

palestras e etc. e que ao mesmo tempo não dá nome ao que seja esse ou aquele 

estilo, mas faz a opção de uma forma holística, espiral e reflexiva quando 

empreende análise, interpretação, produção e disseminação do conhecimento por 

ele construído e diz o seguinte, 

 

Isso se assemelha ao “método espiral”, que se difundiu na década de 1960, 
e que acho válido. Muitos cometem o equívoco de comparar o método 
espiral com o cartesiano, que consiste, no dizer do próprio Descartes, em 
“dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas 
quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las34 . 
Na proposta espiral o aprofundamento tem outras características. 
Aprofunda-se um ou outro aspecto, retomando a cada passo a visão do 
todo. Assim se evita o reducionismo a que o método proposto por Descartes 
conduziu. (D’Ambrosio, 1999, p. 8) 

 

 A visão global e holística são características intrínsecas na sua maneira de 

produzir conhecimentos da mesma forma que admite ser a quantidade de 

conhecimentos e a complexidade características da especialização, e uma, não 

invalida a outra, e nem uma, torna-se justaposta à outra, uma vez que tanto quanto 

forem os métodos, e em especial o método espiral, dialético, dinâmico-dialógico, o 

processo de especialização irá se cruzar pela própria história de vida e da formação. 

Nesse sentido, o professor Ubiratan D’Ambrosio diz: 

 

Todos nós somos resultados de nossas próprias histórias. Minha formação, 
como a de toda a minha geração e mesmo a da geração seguinte, é 
disciplinar. Carregamos nosso passado, para bem ou para mal. Mas a 
autocrítica permanente permite evitar a satisfação ilusória de se crer que é 
possível ter as soluções para as situações novas naquilo que já se sabe, no 
que já se fez, no que já se aprendeu, e que serviu para situações velhas. 

 

 A autocrítica na concepção do professor D’Ambrosio interliga experiências, 

conhecimentos e aprendizagens que se somam numa história de vida, se 

conectando, se encadeando mediante os recursos materiais, emocionais e 
                                                 
34 René Descartes, Discurso do método. São Paulo: Nova Cultural, 1987, pp. 37-38. Coleção “Os 
Pensadores”. In: D’Ambrosio, 1999, p. 8). 
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intelectuais ao mesmo tempo em que também se dispersa, se desordena e se 

estrutura não-linearmente no mundo de si e dos outros, entretanto, se entrelaçam 

para o auto-formar-se, formar e se constituírem formadoras. Esse movimento 

descoberto na prática de quem é formador, como mesmo o professor D’Ambrosio 

defende essa posição dizendo, 

 

Claro que quanto maior nossa experiência, mais elementos temos para 
enveredar pelo novo. Mas a mesmice dificilmente nos leva ao novo. Isso é 
fundamental na educação. (D’Ambrosio, 199, p. 8). 

 

 O inacabamento, a inquietação, o questionamento, a reflexão, a pesquisa e a 

crítica são alguns dos princípios epistemológicos que norteiam as discussões dos 

temas abordados pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio. Nessa direção os trabalhos 

por ele desenvolvidos mostram como suas preocupações se voltam para os efeitos 

da ciência e tecnologia que nem sempre estão interessadas na qualidade de vida da 

humanidade, no valor religioso, moral, ético, cultural de povos, nações, tribos, 

comunidades, categorias profissionais etc. Na realidade o homem é concebido como 

o Criador, descobre-se um quase-criador antropoformizado no tu. Isso está 

compreendido pelo o que o poder do homem pode criar o próprio horror e se tornar 

uma ameaça á vida humana, dizendo que: 

 

Ao mesmo tempo que se conhece a matéria nos seus componentes mais 
básicos e se é capaz de produzir fontes de energia que são como minissóis 
na Terra, essas mesmas fontes de energia são concentradas em artefatos 
militares e utilizadas como elemento de pressão política, aterrorizando 
populações inteiras e efetivamente representando uma ameaça para a 
própria continuidade da vida, em todas as suas formas, no nosso planeta. 
(D’AMBROSIO, 1990, p.41). 

 

 O contexto dos anos de 1960-1970 nos Estados Unidos em que viveu o 

Professor Ubiratan D’Ambrosio é marcado por conflitos com as questões de 

discriminação racial, imigração, identidades estrangeiras clandestinas, Guerra Fria, 

disputa da hegemonia entre os blocos socialistas e capitalistas, ameaça de guerra 

nuclear, a crise do petróleo e outros. Tudo fazia combinar com o que o Professor 

Ubiratan D’Ambrosio questionava às prioridades científicas eurocêntrica da história 

do conhecimento científico, pois desde a década de 1960 quando começou a 

trabalhar com programas de Matemática para a minoria negra nos Estados Unidos, 

na State University of New York at Buffalo, e quando em 1970 foi convidado a 
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orientar o setor de Análise Matemática e Matemática Aplicada no Programa 

conhecido como Centre Pédagogique Supéreur de Bamako, patrocinado pela 

UNESCO na república do Mali. Tratava-se de um programa altamente inovador de 

doutoramento em serviço, idealizado pelo poeta e educador congolês Gérard-Félix 

Tchicaya (ou Tchicaya U-Tamsi, como é conhecido na literatura). (D’AMBROSIO. In: 

Entrevista: Educação Matemática em Revista, 1993, p. 7). 

 O contexto exigia a complexidade em colocar as minorias de um país 

altamente industrializado, como os Estados Unidos, num nível educacional 

compatível com a média do país, o que fez mostrar-lhe a importância e a dimensão 

sociocultural e, sobretudo, política na Educação Matemática. Desse momento reflete 

o quanto o Brasil já havia reconhecido essas dimensões nos programas de 

alfabetização, graças ao trabalho pioneiro de Paulo Freire, no currículo, como Michel 

Apple que mostrou de forma clara e definitiva, na linguagem os trabalhos de Cecil 

Bernstein e nas várias disciplinas das chamadas humanidades, as ciências e 

especificamente a Matemática pareciam pertencer a um universo educacional 

distinto. (D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação Matemática em Revista, 1993, p. 

7). 

As preocupações com o ensino da matemática a partir da realidade, superar a 

fragmentação do conhecimento pelo conhecimento transdisciplinar e holístico e 

formar o professor reflexivo são os três princípios fundamentais defendidos pelo 

Professor Ubiratan D’Ambrosio para que haja um novo processo na educação e 

Educação Matemática. 

 

O SER PROFESSOR, EDUCADOR, PESQUISADOR DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 Todos esses títulos conquistados em sua trajetória de vida se devem ao 

potencial intelectual e político com as quais trilha a sua vida acadêmica e profissional 

com determinação, competência, engajamento e habilidade para tornar o 

conhecimento uma estratégia de educação e Educação Matemática. Como já 

mencionei anteriormente o Professor Ubiratan D’Ambrosio obteve o Grau de Doutor 

em Ciências pela Escola de Engenharia de São Carlos com a Tese Superfícies 

Generalizadas e Conjuntos de Perímetro Finito sob orientação do Dr. Jaurês P. 

Cecconi. Concluiu o Pós-Doutorado na Brown University, USA 1964-1965. 

Trabalhando nos Estados Unidos participa de trabalhos importantes como declara: 
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Então, comecei lecionar numa Universidade Americana, uma universidade 
nova, estava começando ... Por ser novo o Estado concedeu muitas 
facilidades e acabou sendo uma Universidade nova e inovadora. O Estado 
levou muito tempo para ter sua Universidade Estadual. Essa foi uma sorte 
que eu tive, e comecei a trabalhar nessa universidade, uma universidade 
que foi fundada claro... dentro de uns padrões... mas logo começou a 
introduzir novidades e a grande novidade dessa universidade foi a 
introdução do que eles chamavam de Escolas Interdisciplinares. A 
Universidade com muita ambição contratou alguns cientistas muito 
importantes da Inglaterra que estavam na fronteira das coisas. Biologia 
Moderna, Biologia Molecular, estavam na fronteira. (D’AMBROSIO. In: 
ENTREVISTA, 1999). 

 

A convivência numa cultura acadêmica interdisciplinar somada a experiência 

vivida em Mali (nesse contexto ao se falar em pesquisa científica, em particular 

Matemática, era questão fechada ao posicionamento de um divórcio total do 

contexto sociocultural e político). Da mesma forma como foi complexo levar ciência e 

criar um ambiente de pesquisa num país como a República do Mali. Representou um 

desafio e questões como porque ciência, e que ciência, passaram a ser 

fundamentais na organização dos programas de ensino e pesquisa do Centre 

Pédagogique Supérieur de Bakamo. (D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação 

Matemática em Revista, 1993, p. 7). Logo pensou de que maneira criar um ambiente 

científico e em especial matemático, com produção de pesquisa, capaz de atrair 

jovens brilhantes para a carreira científica e que vá de encontro aos anseios do povo 

e aos projetos nacionais para desenvolvimento que a partir disso foi criada uma nova 

tendência Ciência, Tecnologia e Sociedade35 na Educação Matemática.  

Dessas reflexões sobre o contexto em que estava engajado se percebe uma 

não-separatividade entre o ser professor, educador e pesquisador e as inter-relações 

com outros espaços de cultura como a parceria com Tchicaya U-Tamsi, com 

intelectuais malienses, em particular com dois saudosos mártires da violência 

política e seus ex-alunos Bakary Traoré e Niamanto Diarra. Estes tiveram grande 

importância para o Professor Ubiratan D’Ambrosio obter o conhecimento da 

realidade global do país e que o impulsionou a conceituar etnociência e 

etnomatemática como uma alternativa epistemológica mais adequada às diversas 

realidades socioculturais do que a Ciência e a Matemática dominantes, de inspiração 

e estruturação inteiramente européia. 
                                                 
35 Ver reações a essas reflexões em Ubiratan D’Ambrosio: L’adaptation de La structure de 
l’enseignement aux bésoins dês pays em voie de développement, IMPACT: Sciente et société, vol. 
XXV, nº 1, 1975, p. 100-101. 



 108

 

Com as pesquisas antropológicas já vinham sendo identificados aspectos 

matemáticos nas culturas dos povos então colonizados. Sociólogos e psicólogos 

também viram nesse questionamento uma grande fonte de pesquisa e 

particularmente as contribuições de Michael Cole, Sylvia Scribner, David F. Lancy, 

Geoffrey Saxe, Jean Lave, Terezinha Carraher, David Carraher, Analucia 

Schliemann foram, nas décadas de 1970 e 1980, importantes pesquisas para 

evidenciar o relativismo cultural na Matemática e alertar sobre os seus reflexos no 

ensino36. Esses estudos essencialmente reproduziram, em ambientes culturais 

distintos, as pesquisas que caracterizaram a Educação Matemática na década dos 

anos vinte nos Estados Unidos. Por outro lado, atraídos pela importância do 

formalismo, esses estudos dirigiram-se principalmente, embora muitas vezes sem 

explicar esse aspecto, para povos e grupos sem linguagem escrita e para 

populações urbanas marginais adotaram um enfoque fundamentalmente 

eurocêntrico, colocando a matemática originada das culturas mediterrâneas e 

especificamente os algoritmos como padrão que orienta a compreensão do modo de 

pensar matemático nas culturas estudadas. (D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação 

Matemática em Revista, 1993, p. 8). 

O Professor Ubiratan D’Ambrosio faz sua crítica em relação a esses estudos 

apesar de que na época teve importância ideológica na reprodução do formalismo e 

eurocentrismo acadêmico utilizando ambientes socioculturais distintos resultando 

para a manutenção do próprio modelo de sociedade vigente nessa época. Em outros 

campos das ciências e principalmente na Educação Matemática foram importantes 

como subsídios para outros e novos aprofundamentos que acabaram originando a 

Etnomatemática. 

Viagens aos países como China, Índia, Arábia, Países da América Latina e 

etc, foram fortes influências para que desenvolvesse o pensamento transdisciplinar a 

partir de fatos ou fenômenos para gerar o que ele denomina de educação holística, 

como ele mesmo define: 

 

Essencialmente olhar para o fato ou fenômeno de uma forma Crítica sem 
qualquer preocupação de se subordinar os paradigmas disciplinares, isso 
quer dizer, olhar com os multi ... olhar com uma metodologia um tanto vaga, 
uma metodologia que vai se transformando no próprio processo, uma 
metodologia, eu repito, que não se subordina aos paradigmas disciplinares. 

                                                 
36 Para referências a essas pesquisas ver Ubiratan D’Ambrosio: Sócio-cultural bases for Mathematica 
education, UNICAMP, Campinas, 1985, p. 87-93. 
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Eu vejo as disciplinas dominadas pelos paradigmas, as epistemologias das 
disciplinas são dominadas por esses paradigmas nada do que se faz é 
experiência do trabalho interdisciplinar. O trabalho interdisciplinar carrega os 
paradigmas das disciplinas que se inter-relacionam, no caso da 
transdisciplinaridade, procura-se escapar desses paradigmas e se formos 
olhar para um determinado fato ou fenômeno mesmo em sua totalidade e 
daí, tenho uma visão (silêncio), visão holística quer dizer, vejo o fato ou 
fenômeno na sua totalidade e o que for arte da minha experiência que eu 
considero algum interesse daquele momento de recorrer a ele, eu recorro 
claro! A minha experiência é uma experiência disciplinar, sou formado num 
estilo disciplinar, o conhecimento que eu tenho disponível, que eu retiro e 
procuro usar naquele momento é um conhecimento que vem das 
disciplinas, paradigmas que vem preso pelos paradigmas disciplinares e no 
meu pensar transdisciplinar eu vou me liberar desses paradigmas, isto é eu 
uso uma matemática que toda a minha experiência matemática eu recorro a 
ela mesmo que ao recorrer a ela eu violente alguns dos paradigmas da 
matemática. Recorro á Física que sei que é parte da minha experiência 
mesmo que a minha utilização dessa Física seja imprecisa, um tanto frouxa 
num certo sentido, tudo isso no pensar transdisciplinar é válido. E a medida 
que o processo vai se desenvolvendo, que esses instrumentos são 
colocados na análise do estudo, da interpretação na percepção, eles vão se 
ajustando esse é o modo que eu vejo o trabalho transdisciplinar. 
(D’AMBROSIO. In: ENTREVISTA, 1999). 

 

A ciência experimental nos Estados Unidos se consolidava pelas pesquisas 

nas áreas da genética, da biologia molecular enquanto no Brasil era vivido outro 

contexto - a Ditadura Militar, o Golpe Militar de 1964, razão, esta que fez o Professor 

Ubiratan D’Ambrosio permanecer por mais tempo trabalhando nos Estados Unidos. 

Sua volta ao Brasil só veio acontecer em meados da década de 1970 por motivo que 

queria resgatar a relação afetiva e identitária da família com os demais familiares e 

com o país de origem e diz: 

 

Cada um se tornou completamente integrado e ajustado como cidadão 
americano, mas podíamos também retornar ao Brasil. As crianças se 
tornaram adolescentes, estavam mostrando falta de identidade. Elas não 
estavam como muitos dos seus amigos, elas estavam longe dos avós, dos 
tios e tias, sobrinhos, nós decidimos antes de virarmos americanos, darmos 
uma oportunidade para elas experimentarem a vida numa família grande. 
Enquanto um ficou numa partida temporária em SUNY, Buffalo, depois em 
menos de um ano, voltamos pra casa. E a família decidiu fazer essa estada 
como permanente. (BIOGRAFIA POPULAR INTERNACIONAL, 2008). 

 

Chegando ao Brasil foi ser Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e 

Ciência da Computação da UNICAMP, onde permaneceu por um período de 1972-

1980. Também se tornou parte de um movimento para modernizar o ensino da 

Ciência e da Matemática. Eu estava fortemente motivado pra entender como é o 

conhecimento, o conhecimento particularmente matemático era generalizado 

intelectualmente e organizado socialmente e difuso. Sobre isso escreve no 
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ALUSTAPASIVISTYKELITYS ou O nome Etnomatemática: Minha visão pessoal, um 

artigo que enviou para a Biografia Popular Internacional. (BIOGRAFIA POPULAR 

INTERNACIONAL, 2008). 

Em 1973 assumiu o cargo de professor e chefe do Programa de Novas 

Tendências & Educação Científica, um projeto de pesquisa de vários milhões de 

dólares patrocinado pelo Ministério da Educação, Cultura e Desportos e a 

Organização dos Estados Americanos. Nesta ocasião, como diretor do projeto suas 

tarefas incluía: escrever o novo currículo e metodologia de ensino para as grades 4-

8, organizando treinamento para professores titulares de Educação Matemática e 

criando um programa de Graduação entre outras, como também, chefiar e integrar a 

educação científica e matemática pela UNICAMP. 

Desse tempo entre o final dos anos de 1970 e começo de 1980, o termo 

Etnomatemática foi gradualmente aplicado ao seu trabalho. Exatamente em 1976 no 

III Congresso Internacional de Matemática (ICME), em Karlshure, na Alemanha o 

Professor Ubiratan D’Ambrosio encorajou seus colegas a investigar os sistemas 

matemáticos de culturas tradicionalmente ignorados por aqueles que ensinam a 

História da Matemática. A etimologia do termo Etnomatemática  quer dizer que 

etnomatemática é a arte ou técnica (techné = tica) de explicar, de entender, de se 

desempenhar na realidade (matema), dentro de um contexto cultural próprio (etno). 

(D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação Matemática em Revista, 1993, p. 9). 

A partir disso novamente o Professor Ubiratan D’Ambrosio passa a ter um 

duplo papel – o de objeto-sujeito-ator deste estudo e autor de referência 

D’AMBROSIO (1993) para as considerações quanto aos postulados da 

Etnomatemática. Pois, é importante se compreender em que se fundamentam as 

bases científicas, epistemológicas, pedagógicas, políticas, socioculturais, 

econômicas da Etnomatemática como perspectiva de se obter subsídios ao que se 

propõe no final deste estudo que são a criação de alguns princípios orientadores 

para a ação formadora na educação e Educação Matemática. 

Neste sentido D’AMBROSIO (1993) toma esta escrita para dizer que a dupla 

necessidade da espécie homo sapiens de ter que lidar com situações que a 

realidade propõe para poder sobreviver ao mesmo tempo procurar transcender a sua 

própria existência é eminentemente do homem pela busca de explicações e criação 

(ou criatividade como comumente se diz). Esta está presente em todas as 

civilizações e sistemas culturais através dos tempos. Isso determina o aparecimento 
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de ticas de matema, no sentido anteriormente explicitado na etimologia da palavra 

etnomatemática.  

Algumas dessas ticas de matema utilizam números de uma certa forma, 

outros em outras formas, criam figuras e geram representações, elaboram sobre 

representações e criam símbolos e abstrações, analisam simetrias e relações, 

estruturam seus modos de pensar, inventam lógicas, generalizam e geram modelos, 

e ao trabalhar esses modelos, criam processos de modelagem, sempre, obviamente, 

a partir da realidade e mediante processos cognitivos extremamente complexos. 

Tudo isso sempre convergindo a dois focos: a sobrevivência e a transcendência, ou 

seja, o imediato, e o remoto, ou a fazer e o saber, a prática e o teórico, o concreto e 

o abstrato, a ação e a reflexão e assim se desenvolvem várias ticas de matema onde 

isso se referencia no dizer de René Thom em as mathématique de l’intelligibilité, 

partindo respectivamente do local para o global e do global para o local.37 

(D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação Matemática em Revista, 1993, p. 9). 

Naturalmente a aparente dicotomia dos focos de convergência pode ser 

manipulada politicamente, como efetivamente o é, enquanto está claro que a relação 

dialética entre esses focos é justamente o que determina o processo criativo e é a 

essência daquilo que chamamos cognição. Em outras palavras, cognição seria a 

relação dialética entre artefatos e mentefatos ou, numa linguagem menos precisa, 

porém mais familiar, entre códigos e símbolos, pois isso que chamo de Programa de 

Pesquisa Etnomatemática do qual visa o processo cognitivo da geração, 

organização, institucionalização e difusão do conhecimento e daí propor práticas 

educacionais. (D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação Matemática em Revista, 

1993, p. 8). 

 A ação pedagógica e a prática de pesquisa no Programa Etnomatemática têm 

como princípio fundamental libertar-se do padrão eurocêntrico e procurar entender, 

dentro do próprio contexto cultural do indivíduo, seus processos de pensamento e 

seus modos de explicar, de entender e de desempenhar na sua realidade. Essa 

forma de entender, explicar, manejar a realidade natural (construção das primeiras 

ticas de matema) é que o homem se comporta a adquirir conhecimento. Entretanto, 

é na descoberta do outro surge a necessidade de comunicação, que não é outra 

coisa senão a ação comum no seu afã de entender, explicar, manejar a realidade, 

                                                 
37 René Thom Apologie Du logos, Hachette, Paris, 1990; p. 325. 
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isto é, na aquisição de conhecimento junto com o outro, seja o outro fisicamente 

próximo ou o outro fisicamente distanciado. Surge a necessidade de comunicar-se 

com o outro distante e isto se dá pela representação, que nada mais é que fazer-se 

(re) presente na ação. (D’AMBROSIO. In: Entrevista: Educação Matemática em 

Revista, 1993, p. 10). 

A ciência, como conhecimento acumulado, depende de codificações e 

símbolos associados a essas representações orais e visuais, dando assim origem 

àquilo que chamamos linguagem e representação gráfica. Essa comunicação 

codificada e simbólica com o outro próximo ou o outro distante estende-se facilmente 

à busca de comunicação com algum outro comum a todos, gerando assim uma 

forma de comunicação que é o ritual. 

Assim chega-se a uma ação comum no entender, explicar, manejar a 

realidade, que se acumula ao longo da história, em sistemas de representações. Na 

história ocidental esses sistemas classificam-se hoje basicamente como ciências, 

artes e religiões. 

Em síntese a Etnomatemática como área de pesquisa, ensino e 

aprendizagem considera explicitamente que não deve ter como foco a reforma de 

detalhes de um currículo ou métodos de ensino da Matemática determinados por 

tradições culturais de uma maioria, mas sim uma reflexão profunda sobre a 

construção de uma historiografia mais ampla da Matemática – que inclua a 

Matemática dos não-matemáticos - assim como sobre Matemática e Cultura e 

Matemática e Sociedade, no sentido de melhor qualidade de vida e possibilidades de 

paz nas suas múltiplas dimensões. Os processos de encontro numa perspectiva da 

cultura é outro argumento, ou seja, dá importância em compreender as 

transformações culturais, reconhecendo, se possível, quais fatores nos processos de 

mudanças culturais podem ainda respeitar a identidade do grupo fazendo 

modificações sem destruir o significado cultural e quais fatores, ao interferir numa 

cultura, podem destruir sua identidade. (DOMITE, 2007. In: VALENTE, 2007, p. 146-

147.).  

As críticas são feitas em geral sobre a Etnomatemática segundo (DOMITE. In: 

VALENTE, 2007, p. 153) como as seguintes: 

a) translação entre etnomatemática e educação matemática (p. ex. a 
aceitação da etnomatemática como ponto de partida e a dificuldade em 
mantê-la como ponto de chegada, ou seja, resultado como ensino de 
matemática; b) conceito de cultura; c) definição da etnomatemática; e d) 
etnomatemática como meio para o ensino. 
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Neste sentido existe alguns educadores matemáticos que se opõem às idéias 

de D’Ambrosio, no que se refere as dificuldades em lidar com sua concepção de 

cultura como o que dessa cultura poderá gerar conflitos de cunho político ou ser 

usada pela via da educação escolar, para evidenciar conflitos de classes 

influenciados por estes mesmos fatores políticos e sociais. Outro grupo são os 

matemáticos da dita Matemática Pura que reconhecem uma pequena influência da 

etnomatemática de D’Ambrosio por suas posições nada ortodoxas, pouco 

cartesiano-formalista que não atraem a atenção dos matemáticos teóricos, ao 

mesmo tempo em que apresentam pontos de vista matemáticos Inaceitáveis. Entre 

os pesquisadores da Matemática Aplicada há, de algum modo, com os estudos 

etnomatemáticos as seguintes aproximações: o processo de modelagem 

matemática; os passos iniciais da idéia da formulação do problema pelo educando, e 

em geral, a partir de situações geradas em seus contextos socioculturais. (DOMITE. 

In: VALENTE, 2007, p. 155). 

 As diferentes posições entre os pesquisadores matemáticos e da 

etnomatemática dão a entender que não há uma matemática única e universal, 

entretanto o que deve ser refletido são como as pessoas elaboram 

(matemáticamente) o saber-fazer fora da escola – como elaboram o conhecimento 

etnomatemático. 
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QUARTO ITINERÁRIO - UMA ESTAÇÃO CHAMADA UBIRATAN D’AMBROSIO 

 
Cheguei! Esse é o ponto a que penso ter proposto chegar. Após ter passado 

os percursos já realizados nos itinerários anteriormente percorridos nessa viagem, 

agora me remete apresentar alguns princípios orientadores para a formação inicial e 

continuada de professores, especificamente de professores de Matemática mediante 

as contribuições que este estudo me faz transformá-las, sob a ótica dos trajetos de 

vida pessoal, acadêmico e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio. Daí 

conceber uma Estação para esse fim.  

A metáfora da Estação foi escolhida para homenagear o Professor Ubiratan 

D’Ambrosio. Esta palavra estação está metaforicamente expressa para designar 

todo o corpus de conhecimento concebido e produzido pelo Professor Ubiratan 

D’Ambrosio representando as dimensões por onde ele mesmo explica os 

pressupostos de uma formação de professores essencialmente humanizadora, ética, 

transdisciplinar e holística. Estação esta que denominei de Ubiratan D’Ambrosio. 

Entretanto sei que é necessário tentar ou mesmo emitir uma conceituação da 

palavra Estação. Lembro Francisco da Silveira Bueno no Dicionário Escolar da 

Língua Portuguesa (1986 p. 451) que traz no verbete Estação o seguinte: parada; 

paragem; época; quadra do ano; temporada; cada uma das 14 paradas da Via-

Sacra; lugar de banhos; terma – espacial; (Astronáut) satélite tripulado de grandes 

dimensões destinado a permanecer em órbita durante longo tempo, para estudos 

especiais dos fenômenos cósmicos.  

Penso que todas essas definições se aproximam em sentido e direção ao que 

me propus estudar, pois vejo um entrecruzamento de vias não só do ponto de vista 

semântico, espaço-temporal, mas holístico e transdisciplinar. Isso se evidencia 

quando o próprio Professor Ubiratan D’Ambrosio define o que seja História dizendo 

que é possível identificar fatos, nomes, lugares e datas, dispondo acontecimentos e 

ações em ordem cronológica, tudo impregnado de uma postura ideológica que nos 

determina se esses conhecimentos e ações são dignos de memória. (D’AMBROSIO, 

1993 p. 81). 

A Via Sacra está no sentido popular a designar quando alguém explora, 

percorre, busca muitos caminhos à procura de algo. Quanto as paragens 

correspondem aos vários momentos que foram dedicados na posição de 

pesquisadora quando da necessidade em fazer uma paragem para ler, interpretar, 
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analisar as fontes da pesquisa como: entrevistas publicadas, fotos, narrativas, obras 

leituras que tiveram interesse para o estudo, no intento de ampliar, mobilizar, 

ancorar e construir conhecimentos, pois antes mesmo de iniciar a pesquisa deste 

tema: ITINERÁRIOS E MARCAS NA FORMAÇÃO DO SUJEITO FORMADOR: 

reflexões acerca de um caminho na Educação Matemática já o conhecia e o 

admirava. Então, comecei a investigar estudar, conhecer e daí em diante não parei 

mais. Passei a me identificar muito com as suas posições intelectuais, éticas, 

estéticas, pedagógicas, multiculturais, sociais, políticas, educacionais, etc. E com 

tudo fazer dessas posições minhas proposições a que tomo como princípios 

orientadores á uma prática reflexiva na formação de professores de matemática. 

Neste sentido e dando continuidade a esse pensamento apresento a seguir quatorze 

paragens que são possíveis encaminhamentos metodológicos como perspectiva de 

utilização didática para outro momento empreender mediante ensaios biográficos; 

histórias de vida; memórias de (auto) formação e a pesquisa como contribuição para 

a formação inicial e continuada de professores de matemática.  

 

PRIMEIRA PARAGEM: PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

Os princípios epistemológicos são vistos na inteireza da ação humana sobre a 

realidade que o cerca e de como o ser [substantivo] não pode ser desvinculado do 

ser [verbo]. Para se ter uma idéia de sua condição humana e profissional é notória 

em suas obras a articulação, integração, interação com um pensamento e prática 

transdisciplinar, holística. A respeito disso sugere que as disciplinas deveriam ser 

chamadas de a história disciplinar da humanidade e então explica, 

 

Cada disciplina ou cada saber setorial tem sua história; poderíamos então 
falar de uma história disciplinar da humanidade, por exemplo, história 
matemática da humanidade (não se usa nomenclatura; fala-se, sim, na 
história da matemática, como se a Matemática fizesse sentido sem a 
humanidade!) ou história política!) ou de uma história da literatura (como se 
ler e escrever estivessem desligados e descompromissados do saber e 
fazer de todos). (D’AMBROSIO, 1993, p. 82) 

 

O que percebo é que realidade, ação, conhecimento e sociedade estão 

intrinsecamente relacionados a uma condição de sobrevivência e transcendência 

humana, mas isso só se torna possível mediante a educação como uma estratégia a 

ser empreendida e comprometida com a justiça social, a paz (interior, social, 
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ambiental e militar), com a conquista de condições dignas de vida à população, de 

uma Educação para Todos, bem como, a vida do planeta no futuro.  

No livro Transdisciplinaridade (D’AMBROSIO, 1997) a guisa da bibliografia se 

justifica numa posição como fonte primeira comparado ao estilo prescrito por São 

Bento e por mestres orientais a identificar da seguinte forma, assim:  

 

Uma vida igualmente, procurando o outro através da leitura de tudo que 
passou e passa pelas mãos e do que é recomendado. Uma vida de ouvir e 
interpelar não só os mestres credenciados pela academia, mas também o 
povão impregnado de sabedoria. Uma vida de não só ver o belo e 
prazeroso, mas igualmente o brutal e o repugnante. De viajar pelos roteiros 
turísticos estabelecidos, mas como prescreve Machado, de também fazer 
meu caminho ao andar. De visitar não apenas museus e galerias, mas 
igualmente mercados e praças populares. De confraternizar não só em 
coquetéis e banquetes, mas do mesmo modo à vontade em filas de ônibus, 
festas de bairro, escolas de samba, jogos de futebol e manifestações 
políticas. De elevar o espírito em missas e outros cultos consagrados, mas 
também em terreiros e sessões (às vezes condenadas e até proibidas). De 
conhecer e procurar entender lugares simplesmente porque estão lá, e 
pessoas simplesmente porque são. De reconhecer que as fontes resultam 
da sede e essa sede tem sido insaciável. (D’AMBROSIO, 1997, p. 22). 

 

Nesta citação a inteireza do ser [substantivo] com o ser [verbo] evidencia 

como todo o caminho segue os movimentos estacionados e ao mesmo tempo em 

trânsito por onde devem veicular suas idéias, reflexões e práticas no intuito de 

interessar outros mais passageiros a vir tomar parte nessa viagem no caminho de si 

(JOSSO, 2004).  

Outra questão é a capacidade multidimensional da sua formação, ou seja, a 

própria constituição do seu saber-fazer como professor, educador e pesquisador 

marcado nos itinerários de sua história de vida, entretanto não como história que 

visa a mera enumeração de fatos, nomes, lugares e datas, pois sem dúvida 

nenhuma são importantes fatores dentro dos estudos de História não obstante no 

campo do método (auto) biográfico das histórias de vida deve ser tomado cuidados 

para não conduzi-las ao que chamaríamos de uma História Anedotária, mais 

apropriada a um Almanaque de fatos históricos. (D’AMBROSIO, 1993, p. 81). Sobre 

isso diz mais, 

 

Na História da Humanidade e em particular de sua evolução cultural, é 
muito importante que se estenda a ligação de fatos, muitas vezes sem 
relação aparente, e o seu encadeamento num contexto mais amplo, global, 
holístico e não meramente discutir o conhecimento das várias disciplinas. 
(D’AMBROSIO, 1993, p. 81). 
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Nesta perspectiva mais ampla, global, holística que é utilizada a metáfora da 

Estação para aproximar princípios, funções, importância, valor, utilidade e 

abrangência dada a grandeza de se comparar a um satélite de grandes dimensões 

destinado a permanecer em órbita durante longo tempo, para estudos especiais dos 

fenômenos cósmicos. Aqui o satélite se configura no espaço/tempo em que se dá 

todo o corpus de conhecimentos produzidos e concebidos pelo Professor Ubiratan 

D’Ambrosio. Investigar, dialogar, relacionar, incorporar e refletir sobre esse corpus 

de conhecimentos nas etapas da vida pessoal, acadêmica e profissional tem por 

vínculos os seus itinerários por onde passa, registra e marca.  

A metáfora da Estação Ubiratan D’Ambrosio é compreendida por gerar, 

produzir, comportar, congregar, socializar e difundir únicos e diversos 

conhecimentos do seu pensamento, linguagem e prática com movimentos de ir e vir 

na construção de uma sociedade, educação e Educação Matemática mais 

humanizadoras, contextualizadas e éticas.  

O conhecimento ou saberes se caracterizam por todas as formas de lidar e 

conviver com a realidade natural e sociocultural, originadas dos modos de 

comunicação e das línguas, religiões, artes, ciências e matemáticas. Entretanto, a 

aquisição e elaboração do conhecimento se dão no presente, como resultado de 

todo um passado, individual e cultural, que visa modificar a realidade e incorporar a 

ela novos fatos, isto é, artefatos e mentefatos. (D’AMBROSIO, 1996. In: BARROS, 

2004, p. 210). Portanto, os princípios epistemológicos têm base na perspectiva do 

professor-pesquisador que investiga as culturas tradicionais guardando-lhes respeito 

e conferindo-lhes dignidade. Inaugura uma proposta alternativa que vai além da multi 

ou da interdisciplinaridade: abre largamente os horizontes da transdisciplinaridade e 

assume um novo paradigma holístico, caracterizados pelos princípios de não 

dualidade (superação de disjunções redutoras); não separatividade 

(desenvolvimento do espírito de síntese); indissociabilidade espaço/energia; 

interação dos contrários (flexibilidade, aceitação de incertezas); interação do sujeito 

(participação do ser na sua incerteza); relativismo consciencial; associação do 

quantificável ao qualificável; entre outros (VERGANI 2000, p. 35 In: BARROS, 2004, 

p. 210). 
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SEGUNDA PARAGEM: PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Penso que nessa paragem devo confirmar o quanto tem de humanizador, 

contextualizado e ético quando desse movimento em trânsito pela Estação. Isso se 

constata no livro Etnomatemática – Elo entre as tradições e a modernidade (2001) 

dizendo:  

 

como ser educador sem ter uma utopia? Essa utopia está relacionada às 
múltiplas dimensões da Paz, (interior, social, ambiental e militar) e que uma 
Educação para Todos só faz sentido existir se for possível conseguir, 
através dela, melhor qualidade de vida e maior dignidade da humanidade 
como um todo. (D’AMBROSIO, 2001, p. 83).  

 

Essa citação me faz tocar na mais importante das questões que hoje deve ser 

trabalhada nos cursos de formação de professores, e especificamente de 

professores de matemática – a construção de utopias! Porque traz a possibilidade de 

se constituir uma causa fundante nos estudantes de possuírem uma utopia, um 

sonho... Assim como também mostra toda a extensão de sua humanidade, 

competência e ciência.  

Outra questão considerada é o respeito á pessoa humana, ao meio ambiente, 

as diferenças culturais, religiosas, étnicas, políticas, econômicas, sociais de um 

povo, tribo, grupo social, pois defende pela via da ciência, da ética, da Educação 

Matemática e Etnomatemática a Educação para a Paz cujo sentido deve estar 

voltado para uma humanidade feliz em que possa ser estabelecida por uma 

Educação para Todos.  

 

TERCEIRA PARAGEM – PRINCÍPIOS DE UMA CULTURA PARA A PAZ  

O Professor Ubiratan D’Ambrosio é Prêmio Nobel da Paz em 1999 concedido 

à Universidade da Paz (UNIPAZ).  A concepção da Paz Total se compreende em 

quatro dimensões, a saber: interior, social, ambiental e militar. A Paz interior refere-

se a uma prioridade mesmo estando difícil atenuá-la pelos problemas diários a se 

enfrentar para obter recursos materiais tais como: a falta de moradia, de segurança, 

de salário, de alimentos, de emprego. Entretanto, as dificuldades enfrentadas na 

busca da sobrevivência são como um antídoto para a evolução da transcendência 

quando multiplicado o espírito de solidariedade com o próximo partindo disso no 

caminho para a paz social. A Paz ambiental também tem a ver com a matemática 

porque é sempre pensada e aplicada com finalidades de desenvolvimento e 
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progresso, e muita das vezes passa a ser instrumento de destruição desse mesmo 

meio ambiente. A Paz militar deve estar a serviço da garantia da ordem e civilidade 

na sociedade tomando providências enquanto serviço público para o público, 

entretanto os valores de civilidade parecem estar fugindo do controle das nações 

aos efeitos da impunidade e omissão com o cidadão e a humanidade. 

Todas essas dimensões são questionadas – o que isso tem relação com a 

Educação Matemática, pois o Professor Ubiratan D’Ambrosio vai mais além quando 

diz: Minha resposta é fazer uma Educação para a Paz e em particular uma 

Educação Matemática para a Paz. (D’AMBROSIO, 2001, p. 85). Esqueçam-se de 

tudo e lembrem-se da humanidade frase dita no Manifesto Pugwash de 1955 

(Bertrand Russell e Einstein) presidido  para a imprensa internacional por Joseph 

Rotblat, o mais jovem cientista entre os onze assinantes. O contexto se dava por 

conseqüências deixadas pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. 

Destaco que a última assinatura de Einstein em um documento público é registrada 

nesse Manifesto Bertrand Russell, em 11 de abril de 1995. Seu apoio tornou o 

Manifesto Russell-Einstein um marco na luta pela Paz Mundial. Posteriormente, a 

atuação de Joseph Rotblat foi fundamental para a continuidade dessas conferências, 

cujos propósitos são: (1) alertar sobre o perigo dos arsenais nucleares e (2) propor 

caminhos alternativos para conflitos entre nações que levem ao desarmamento 

universal. A série de conferências iniciada em 1957 é reconhecida atualmente como 

as Conferências Pugwash. Rotblat e a organização Pugwash Conferences on 

Science and World Affair receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1995. 

(www.sbfisica.org.br). 

 Na realidade do ensino essas questões passam muito distantes ou nem 

chegam a serem incorporadas numa visão transdiciplinar e holística na Educação 

Matemática e que pode ser trazida para operar com essas perspectivas da qual 

defende o Professor Ubiratan D’Ambrosio quando exemplifica com o conteúdo de 

trinômio de 2º grau, 

 

Muitos continuarão intrigados: Mas como relacionar trinômio de 2º grau com 
Paz? É provável que esses mesmos indivíduos costumam ensinar trinômio 
de 2º grau dando como exemplo a trajetória de um projétil de canhão. Mas 
estou quase certo que não dizem, nem sequer sugerem, que aquele 
belíssimo instrumental matemático, que é o trinômio de 2º grau, é o que dá 
a certos indivíduos – artilheiros profissionais, que provavelmente foram os 
melhores alunos de matemática da sua turma – a capacidade de dispararem 
uma bomba mortífera de um canhão para atingir uma população de gente, 
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de seres humanos, carne e osso, emoções e desejos, e matá-los, destruir 
suas casas e templos, destruir árvores e animais que estejam por perto, 
poluir qualquer lagoa ou rio que esteja nos arredores.  (D’AMBROSIO, 2001, 
p. 85). 

 

 Daí se pensar que formadores que são formados e passam a formar outros 

formadores nos cursos de formação de professores, e especificamente de 

professores de matemática precisam refletir sobre os princípios éticos de geração de 

conhecimentos pela ação produzida na história da humanidade a atingir novos 

processos de aprendizagem na vida acadêmica e quando na vida profissional. 

Em síntese, os princípios éticos devem se fazer aplicar aos processos de 

geração, produção intelectual e social, institucionalização e difusão dos 

conhecimentos ao que tanto penso que devem ser estabelecidas nas ações públicas 

e privadas e na sociedade civil em geral que são: respeito, transparência, justiça, 

igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância, amor, bem querer, comunhão, e 

outros 

 

QUARTA PARAGEM: PRINCÍPIOS TEÓRICO-CIENTÍFICOS 

Essa paragem é importante para permitir entender o que se torna pertinente 

na construção do conhecimento e que o Professor Ubiratan D’Ambrosio se orienta 

por três questões: Como passar de práticas ad hoc a modos de lidar com situações 

e problemas novos a métodos? Como passar de métodos a teorias? E por fim, 

Como proceder da teoria à invenção? (D’AMBROSIO, 1998, p. 20). A partir disso, 

argumenta que o conhecimento da espécie humana corresponde a uma busca de 

sobrevivência associada à busca de transcendência (D’AMBROSIO, 1998, p. 14). 

Todas as ciências buscam explicar como aprende o sujeito. E, nesse caminho é 

visível a influência das ciências como: Antropologia, Sociologia, História e outras, 

principalmente no o que elas contribuíram dentro do enfoque interdisciplinar a um 

passo para que hoje, sejam dadas as boas vindas a uma Nova Era (grifo da autora) 

que do final do século XIX veio arduamente sendo propagada em todo o século XX 

até este século XXI.  

Um exemplo disso se ilustra com as lembranças quanto das finalidades 

proclamadas na Declaração de Veneza (1986) que tinha como temática central A 

Ciência diante das Fronteiras do Conhecimento sendo dito que  
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O desafio de nosso tempo – o risco da destruição de nossa espécie, o 
impacto do processamento de dados, as implicações da genética etc, - 
lança uma nova luz no que diz respeito às responsabilidades sociais da 
comunidade científica, tanto na iniciação quanto na aplicação da pesquisa. 
(D’AMBROSIO, 1990, p. 24). 

 

Desse tempo até os dias atuais faz vinte e dois anos que essas preocupações 

vêm sendo alvo de polêmicas, discordâncias e unificações entre pesquisadores. Isso 

só faz aumentar o interesse na realização de congressos, conferências, seminários e 

comissões nacionais e internacionais, pois com a universalidade da matemática faz 

acontecer fóruns para essas questões.  

Neste sentido muitos eventos de repercussão nacional e internacional já 

foram realizados e alguns deles são citados e que aproveito para utilizá-los como um 

quadro de parede da Estação Ubiratan D’Ambrosio para que todos os demais 

viajantes possam obter como fonte de informações para outras e novas aventuras 

com a pesquisa na Educação Matemática. A arrumação na parede segue por ordem 

decrescente, ou seja, pelo grau de amplitude dos eventos internacionais, nacionais, 

regionais e locais, são eles: as Conferências Internacionais de Educação 

Matemática – CIAEM (1966, 1968, 1975 e 1979); os Congressos Internacionais de 

Educação Matemática – ICME (1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 

2000, 2004 e por último em 2008: Portugal). 

Todas essas foram realizadas com diferentes enfoques em cada evento. A 

ICME – 3 de Karlsruhe, Alemanha, 1976 é considerada marcante para o avanço e 

início de uma discussão profunda, não mais nos conteúdos programáticos e nas 

teorias de aprendizagem, mas no enfoque sociocultural quando apresentada pelo 

Professor Ubiratan D’Ambrosio na sessão: Objetivos e metas da Educação 

Matemática. Por que estudar matemática? Nesse sentido faz a defesa quanto os 

efeitos negativos a que podem resultar de uma educação matemática mal adaptada 

as condições socioculturais distintas, seja nos Países do Terceiro mundo como de 

países com grande desenvolvimento industrial. (D’AMBROSIO, 1990, p. 11). Qual a 

relação da Educação Matemática com isso? 

Segundo D’Ambrosio (1993, p. 88) o conhecimento da realidade é o primeiro 

e gerado pelo povo. As questões por onde passam as suas reflexões de como 

aprende o sujeito referidas acima, dão suporte a que se venha entender os 

pressupostos epistemológicos de sua teoria e prática do qual são interdependentes 

e se completam em cinco fases ou etapas tais como: de geração, produção, 
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transmissão, institucionalização e difusão do conhecimento, pois são por estes, que 

o conhecimento se processa e se transforma para ser devolvido, só que de forma 

completamente mística e mistificadora a esse mesmo povo que o gerou 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 20).  

Porém, o conhecimento se dá mediante dois modelos são na geração, 

produção, transmissão, institucionalização e difusão do conhecimento: o modelo 

disciplinar e o modelo transdisciplinar, holístico, globalizante. Para melhor 

compreendê-lo apresento abaixo na figura 1, o fluxo do modelo disciplinar  
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O que se constata é que o Professor Ubiratan D’Ambrosio não nega a 

importância do modelo disciplinar até porque assume ter sido formado por este 

modelo de educação, currículo e prática, afirmando o seguinte: 

 

Como todo mundo, sou resultado de minha própria história. Minha 
formação, como a de toda a minha geração e mesmo da geração seguinte, 
é disciplinar. Carregamos nosso passado, para o bem ou para mal. A 
autocrítica permanente permite romper o conforto de se buscar apoio no 
que já se sabe, no que já se fez, no que já se aprendeu. E assim pode-se 
partir para o novo. (D’AMBROSIO, 1998, p. 19). 

 

Contudo, os momentos entre passado, presente e futuro são temporalidades 

que não só marcam os itinerários da vida de uma vida e de outras vidas como 

também tem critérios para serem considerados no processo do conhecimento em 

ação a produzir, refletir, entender, compreender (matema), manejar, lidar (tica) em 

contextos socioculturais, políticos, econômicos diversos (etno), ou seja, 

etimologicamente Etnomatemática.  

 

QUINTA PARAGEM – PRINCÍPIO UNÍVOCO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

Continuando a viagem e fazendo outra paragem com a metáfora da Estação 

Ubiratan D’Ambrosio da qual se localiza no universo e local onde nela se encontram 

conhecimentos vivos, luminosos, incandescentes e incomensuráveis de fatos, 

acontecimentos, experiências, aprendizagens e conhecimentos. Entretanto, a 

geração, produção, transmissão, institucionalização e difusão dos conhecimentos 

que se fundam para constituir o modelo transdisciplinar, holístico do qual é sua 

proposta na teoria e prática da educação, Educação Matemática e do Programa 

Etnomatemática. Esse ciclo ocorre permanentemente na concepção transdisciplinar, 

holística e que se dá com todo ser humano, pois interage com um complexo de fatos 

naturais e artificiais, seja do meio ambiente ou da realidade na sua totalidade. As 

informações captadas e processadas são feitas como um verdadeiro complexo 

cibernético, com uma multiplicidade de sensores não dicotômicos, identificados com 

instinto, memória, reflexos, emoções, fantasia, intuição, e outros elementos que 

ainda mal se pode imaginar. (D’AMBROSIO, 2001, p. 52).  

A figura 2, a seguir representa o fluxo do modelo transdisciplinar, holístico: 
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Este fluxo transdisciplinar, holístico quando pensado, concebido e produzido 

acompanha dimensões que se inter-relacionam e são interdependentes na 

constituição de uma (auto)formação (trans)formadora, a saber: conceitual, histórica, 

cognitiva, do cotidiano, epistemológica, política e educacional e que ele mesmo 

explica esses pressupostos para a formação de professores e por onde se constata 

a essência de sua teoria e prática. Em síntese, a dimensão conceitual se refere a 

questionar como surge a matemática? Daí dizer que a matemática e o conhecimento 

em geral é uma necessidade de responder as situações do cotidiano do ser 

(substantivo) humano do ser (verbo) humano para atingir os objetivos de 

sobrevivência e de transcendência. 

 

SEXTA PARAGEM – PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO MULTICULTURAL 

Outra paragem na metáfora da Estação Ubiratan D’Ambrosio diz respeito a 

Educação Multicultural  que corresponde ao movimento do ir e vir entre tudo e todos 

que são parte e todo, que chegam e que vão do mesmo lugar, de muitos lugares, 

informa o 
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culturas, classes sociais, visões políticas, etnias, credos e outros que segundo ele 

considera o seguinte: 

 
Minhas reflexões sobre educação multicultural levaram-me a ver a geração 
do conhecimento primordial em todo esse processo. Na verdade, a geração 
se dá no presente, momento da transição entre passado e futuro. Isto é, a 
aquisição e elaboração do conhecimento se dão no presente, como 
resultado de todo um passado, individual e cultural com projeção no futuro. 
Entenda-se futuro como imediato e, mesmo, o mais remoto. Como 
resultado, a realidade é modificada, incorporando-se a ela novos fatos, isto 
é, artefatos e mentefatos. Esse comportamento é intrínseco ao ser humano 
e resulta das pulsões de sobrevivência e de transcendência. (D’AMBROSIO, 
2001, p. 50). 

 

 As perspectivas de sobrevivência e de transcendência são a essência do 

enfoque holístico a que deve ser empreendida na educação e Educação Matemática 

cujas raízes se fundamentam na teoria e prática do Programa Etnomatemática e 

com a qual o Professor Ubiratan D’Ambrosio argumenta e define: 

 
Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 
criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, 
instrumentos materiais e intelectuais [que chamo ticas] para explicar, 
entender, conhecer, aprender para saber e fazer [que chamo de matema] 
como resposta a necessidades de sobrevivência e de transcendência em 
diferentes ambientes naturais, sociais e culturais [que chamo de etnos]. [...] 
Daí se chamar de Programa Etnomatemática. (D’AMBROSIO, 2001, p. 60). 

 
 
SÉTIMA PARAGEM – PRINCÍPIO DA PRÁTICA DE ARQUIVAMENTO 

A Estação também consiste numa fonte de informações. O seu Arquivo 

Pessoal - APUA criado e coordenado pelo Professor Wagner Valente desde 2004, 

quando já dava andamento na tarefa de organizar os documentos que estiveram 

guardados, reservados há anos pelo mesmo. Maria Célia Leme da Silva (2007, p. 

162) no seu artigo sobre APUA – Arquivo Pessoal Ubiratan D’Ambrosio descreve, 

analisa e emociona o leitor pela descrição do valor, ineditismo e importância com o 

que foi a sua participação quando convidada a tomar parte no trabalho de seleção, 

organização, catalogação e armazenamento dos documentos repassados pelo 

Professor Ubiratan D’Ambrosio para esse fim. A partir disso, ela o define dizendo: 

 

o arquivo é composto pelos detalhes, pelos processos, é possível 
acompanhar como as diferentes atividades acadêmicas e administrativas do 
professor Ubiratan D’Ambrosio foram ocorrendo. Acreditamos ser esta uma 
das grandes contribuições do APUA: possibilitar a construção da história da 
educação matemática através da documentação de um de seus 
protagonistas. 
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Nesse sentido as informações catalogadas e armazenadas de um acervo de 

memórias e documentos é uma prática que nem todos os profissionais são 

preparados para essa atitude desde que inicia sua vida estudantil e profissional para 

também fazer dela uma fonte primária a facilitar focalizar pensamento, linguagem e 

prática. Dentre essas e outras razões é que o Professor Ubiratan D’Ambrosio tem 

relevância como sujeito-objeto desse estudo no sentido de trazer para o palco do 

debate na pesquisa o que alerta Weil (1993) 

 

A crise de fragmentação começa por uma ilusão, por uma miragem, que é a 
separação entre sujeito e objeto. Antes dessa ilusão, há uma não-
separatividade ou mesmo uma identidade entre o conhecedor, o 
conhecimento e o conhecido, ou seja, entre sujeito, conhecimento e objeto. 
(WEIL, 1993, p. 15). 

 

A não-separatividade entre os conhecimentos da realidade, da ciência e da 

prática é um dos desafios ao educador matemático para o século XXI. 

 

OITAVA PARAGEM – PRINCÍPIOS DA REALIDADE SÓCIO-POLÍTICA, 

ECONÔMICA, CULTURAL 

 

A compreensão desses princípios está em suas conexões entre o mundo 

material e intelectual a se entender quando fala num de seus artigos no livro Da 

Realidade à Ação – Reflexões sobre Educação (e) Matemática (1986) sob o título 

Matemática e Desenvolvimento onde questiona o porquê e para que da ciência e o 

papel do cientista nos diversos contextos entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento: 

 

Nesse quadro um tanto pessimista nos é obrigatório olhar para a nossa 
posição de cientistas dos países em desenvolvimento, examinar a finalidade 
mais imediata de nosso trabalho científico e analisar quais os ideais que 
devem guiar o nosso esforço. Conseqüentemente, obriga-nos a delinear 
uma filosofia que permita que nossos modestos recursos materiais 
possibilitem aos nossos incalculáveis recursos intelectuais, muitas vezes 
brilhantes, resultar mais imediatamente num benefício e tornar a qualidade 
de vida do homem latino-americano mais digna e mais esperançosa.  
(D’AMBROSIO, 1986, p. 13) 

 

Seu pensamento, linguagem e prática são preconizadas em várias temáticas 

como: Educação Holística, Educação para a Paz, Valores Humanos, Cidadania e 

Meio Ambiente, Transdisciplinaridade, Multiculturalismo e muitos outros. Entretanto, 
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temas como Etnomatemática tem destaque internacional pela pesquisa e prática no 

Brasil. Temas como de gênero e de discriminação são evitados pelos educadores 

matemáticos. Outra tendência que dá novas reflexões e aprofundamentos se insere 

num amplo tema sobre Sociedade e Matemática. Como se vê a formação dos 

professores e de professores de Matemática implica engajamento sócio-político 

mediante o movimento da classe trabalhadora, das Comissões Internacionais e 

nacionais, em Congressos, Seminários, etc. 

 

NONA PARAGEM – PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 Essa paragem é importante por convergir com o principal eixo dessa pesquisa 

que são os formadores que formam outros formadores. Entretanto, muitas críticas 

têm sido feitas ao modelo educacional vigente e a pedagogia parece que não vem 

atingindo a essência do seu saber e do fazer por razões do próprio modelo de 

formação disciplinar, obsoleta e descontextualizada da realidade a que os cursos de 

formação de professores de um modo geral e especialistas da educação. 

 Temas Transversais e Educação em Valores Humanos (D’AMBROSIO, 

MIGLIORI, INOUE, 1999) é um livro que compartilha a visão do novo modelo de 

escola adaptado ao mundo atual, de como essa escola se realiza. A proposta dos 

autores se dá na necessidade da integração transversal dos conhecimentos, tanto 

no âmbito da escola como fora dela. Em síntese, neste livro são identificadas idéias 

sobre o que e como trabalhar na educação os temas transversais e a 

transdisciplinaridade esta última abordada num capítulo sobre Uma construção 

solidária e, na seqüência, o papel do professor com a metáfora - Formando 

Barqueiros e o papel do aluno (Aprendizes da vida) e à questão do uso de diferentes 

metodologias em sala de aula (Metodologias, projetos e atores).  

De modo geral, o educador matemático precisa estabelecer um contrato 

social, pedagógico, político, cultural entre os próprios profissionais dentro das 

escolas a se converterem numa construção de outra cultura escolar, não a 

perpetuada pelo centralismo burocrático e sim no compartilhamento, no pensar 

coletivo sobre as questões que envolvem a escola, a educação e a sociedade. Sobre 

a importância da elaboração (D’AMBROSIO) diz: É como se percebesse o MEC 

dizendo: Olhe, professor, trabalhe, pense, converse com seus colegas: aqui está 

uma proposta para você analisar a partir da sua realidade.  

Como uma publicação eminentemente brasileira, acrescenta, 
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Considero extremamente sadia essa maneira de o professor, sobretudo 
aquele que está isolado, que não passou por faculdade, perceber que está 
recebendo atenção de um grupo que está pensando em educação neste 
país. Acho isso extremamente importante. (D’AMBROSIO, 1999, p. 21). 

 

Em síntese os princípios pedagógicos são: incentivo às atitudes de 

curiosidade, de respeito à diversidade de opiniões, à persistência na busca e 

compreensão das informações, às provas obtidas por meio de investigações, de 

valorização da vida em sua diversidade, de preservação do ambiente, de apreço e 

respeito à individualidade e à coletividade, tem lugar no processo de ensino e 

aprendizagem. Diferença, integração, compreensão múltipla, pacificação, 

convivência com o diferente, reidentificar múltiplos aspectos da realidade e outros.  

Os processos pelos quais são efetivadas as práticas, às vezes, não está 

coerente aquilo que se propõe o princípio na sua dinâmica interna do trabalho da 

sala de aula. Esta é uma questão que deve ser refletida conjuntamente com os 

educadores uma vez que impõe interligar as disciplinas de acordo com uma 

perspectiva formativa no ensino e pesquisa na Educação. 

 

DÉCIMA PARAGEM – PRINCÍPIOS CIÊNCIA E RELIGIÃO 

 Ciência e religião fazem parte dos temas de ensino e pesquisa desenvolvidos 

pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio. Sathya Sai Baba é um dos espiritualistas – guru 

na Índia muito citado por ele, no livro Temas Transversais e Educação em Valores 

Humanos (1999). O amor ao próximo e a si mesmo é a máxima religiosa da qual a 

reflexividade, a introspecção, a auto-crítica são percebidos como alguns de seus 

postulados pelos quais é extraído.  

 Em entrevista na Revista THOT – Palas Athena (1996, n. 62, p. 4), ele fala 

 

Ao longo da sua história, a humanidade tem procurado explicações sobre 
quem é – o homem tem-se acreditado o favorito de Deus -, o que é – tem-se 
acreditado um sistema complexo de músculos, ossos, nervos e humores -, 
como é – tem-se acreditado uma anatomia com vontade – e sobretudo 
quanto é – e tem-se acreditado sem limitações à sua vontade e ambição. 

 

 Em relação ao por que, o que e como se ensina religião nas escolas faz uma 

crítica ao sistema educacional do Brasil e em todo o mundo, responsabilizando o 

caráter propedêutico, quer dizer, sempre preparando para outro ciclo de estudos, 

sem jamais dar à prática educativa o caráter de obtenção de uma formação com 

importância em si mesma. O que é importante no ensino de religião nas escolas é 
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restabelecer a integridade do homem e do conhecimento, sensorial, emocional, 

intuitivo, racional, todas integradas na totalidade mente – corpo e cosmos, 

temperados com a ética da diversidade. Deve ter características de completar uma 

etapa. Deve assemelhar-se à educação inicial, que nas sociedades modernas é 

ignorada e muitas vezes reprimida. Exemplo disso, no que se refere a sexo, a 

problemas existenciais – vida e morte – e a problemas associados às drogas, ela 

tornou-se tabu. 

 Todas essas questões merecem ser incorporadas na formação inicial e 

continuada de professores de Matemática adequando-se a um currículo integrado a 

estabelecer discussões e proposições que representem outra atitude frente ao 

mundo, a natureza, a cultura, a sociedade e ao planeta. Para tal, a perspectiva de 

uma educação libertadora, autônoma, crítico - reflexiva (FREIRE, 1996; SHÖN, 

1997) é um dos caminhos percebidos nas posições do Professor Ubiratan 

D’Ambrosio, pois o que se constata através das leituras que ciência e religião estão 

vinculadas à teoria e prática mediante a utilização de outros conhecimentos como a 

antropologia, as artes, a história, a filosofia, a história da matemática como 

estratégia para a desmistificação dos mitos, a busca da transcendência, o 

desvelamento de estratégias de dominação entre os povos, energia de busca da 

sobrevivência e da transcendência. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA PARAGEM – PRINCÍPIOS DE VALORES HUMANOS 

 Penso que essa paragem merece toda a atenção. Primeiro pela tarefa de 

mobilizar a essência do ato de educar. Segundo por tocar na interioridade e 

subjetividade humana que é algo bastante complexo e pouco acessível. O educador 

deve ser por excelência um profissional de humanidades, suas práticas se articulam, 

sobretudo, com outros indivíduos e a realidade. Desse modo o que se vê é que a 

cada dia são reproduzidas a injustiça, a desigualdade social, a discriminação racial e 

outras práticas dessa natureza. Nesse sentido, o preparo na formação inicial e 

continuada pode corroborar para uma maior participação coletiva na educação e 

fortalecer os movimentos de valorização da vida humana que tem se expandido no 

mundo por instituições e regulações político-jurídicas (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 6.089/98, Estatuto do Idoso e outros, organizadas pela 

sociedade civil a favor das garantias de direitos humanos e sociais pelos cidadãos.  
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DÉCIMA SEGUNDA PARAGEM – PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO HOLÍSTICA 

 Os princípios da educação holística na concepção de D’AMBROSIO (1999) 

está voltada para interligar os conhecimentos da realidade, da ciência e da prática a 

um método de investigação, principalmente da Etnografia, da Antropologia, da 

Sociologia do Conhecimento, da Historiografia. A formação do homem não pode 

separar-se das dimensões cósmica, planetária, social e individual. O conhecimento 

só pode ser abordado numa visão holística, transcultural e transdisciplnar. 

Reconhecer que o objetivo maior de uma civilização planetária com dignidade para 

todos os povos e culturas, só pode ser atingido pela Paz. Reconhecer a diversidade 

cultural e cada uma responde de modo diferente aos mesmos estímulos. Assumir a 

convivência entre várias culturas, pois o conflito inter e intraculturais são inevitáveis 

e conviver com eles é o principal desafio da dinâmica cultural e objetivo final da 

civilização.38 

 

DÉCIMA TERCEIRA PARAGEM – PRINCÍPIOS DO PROGRAMA 

ETNOMATEMÁTICA  

 Oposição ao eurocentrismo, a formalização e o rigor matemático. 

Problematiza o entendimento sobre os modos culturais das técnicas de explicação 

de outros povos. Procura identificar problemas (matemáticos) a partir do 

conhecimento do outro como um dado positivo no sentido de levar os educadores 

(matemáticos) a lidar com a questão da diversidade cultural. Busca mediante outras 

ciências a existência de práticas de povos marginalizados pelo processo de 

colonização. Busca a construção de uma historiografia mais ampla da Matemática 

sob as perspectivas de investigação aliando Matemática e Cultura e Matemática e 

Sociedade. Ênfase sobre os processos de encontro numa perspectiva cultural. 

Reconhecimento de diferentes relações matemáticas ou práticas matemáticas 

podem ser geradas, organizadas e transmitidas informalmente. Reconhecimento da 

etnomatemática como uma área de estudo que reflete sobre as raízes culturais do 

conhecimento matemático, mas também como o conjunto das relações quantitativas 

e espaciais, geradas no coração da comunidade cultural e outras. 

 

 

                                                 
38 D’AMBROSIO, U. Universidades, transdisciplinaridade e experiência humana: o papel das 
universidades na sociedade moderna. Disponível em: http://velho.sites.uol.com.br/thor.htm. 
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DÉCIMA QUARTA PARAGEM - PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGICA 

O Professor Ubiratan D’Ambrosio explica que a ciência e a tecnologia têm que 

ser reconhecida porque mais a mais a presença tecnológica é notória. Maquinário, 

fertilizantes e mesmo alimento industrializado, medicina e meios de comunicação 

dependem fortemente de competência matemática, mesmo as mais elementares 

como girar um botão para o canal certo, comparação de preços e conteúdos de 

pacotes de alimentos e assim por diante. As habilidades espontâneas do 

conhecimento cotidiano foram perdidas, foi degradado, reprimido e esquecido, pois o 

quadro que se apresenta ao educador de hoje mostra uma juventude absolutamente 

conscientizada e influenciada pelos grandes progressos da ciência e da tecnologia o 

que isso deve ser um cuidado para não se construir gerações completamente 

desligadas dos valores humanos.  

Além disso, os elementos tradicionalmente utilizados na educação, quais 

sejam, papel, livros, salas de aula e, sobretudo, o ensino tradicional utilizando única 

e exclusivamente o homem como transmissor de conhecimentos, sobe 

vertiginosamente de preço; enquanto os componentes eletrônicos, computadores, 

pequenas máquinas de calcular, equipamentos de gravação e reprodução de som e 

imagem baixam de custo. É absolutamente fora de propósito que um educador 

ignore esses fatos. E como a escola responde a esse mundo que se nos apresenta 

já hoje com um enorme impacto? Tomando por base esta reflexão em resposta diz a 

Conselheira Esther de Figueiredo Ferraz: A escola é como um ônibus velho, caindo 

aos pedaços e que se enche de passageiros, cada vez mais, e que não pode parar. 

Deve ser consertado, modernizado e ampliado enquanto vai andando. 

(D’AMBROSIO, 1986, p. 92). Neste pensamento se percebe o que e como o sistema 

educacional trata a educação, saúde e outros serviços prestados á população.  

Entretanto, do ponto de vista da formação de professores a ciência e a 

tecnologia deve estar integrada aos currículos e práticas do ensino de Matemática 

como uma estratégia de ação que fundamentalmente alie o papel sócio-político e 

cultural com as habilidades operativas para a aquisição de conhecimentos voltados a 

realidade de vida dos estudantes e inserção criativa no mundo atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, sem dúvida foi uma viagem... Como principiante na pesquisa 

institucional para fins de titulação estive mais na condição de passageira buscando o 

meu próprio caminho aonde chegar ao mundo das histórias de vida e formação. 

Praticamente, foram oito meses de estudos entre idas e vindas de incertezas, 

angústias, ansiedade, esperanças, expectativas, medo e prazer no fazer da 

pesquisa. No caminho várias paragens foram feitas, uma mais demorada e outras 

não, a perseguir o que veio a se constituir o objeto de estudo acerca dos trajetos 

percorridos pelo Professor Ubiratan D’Ambrosio na vida pessoal, acadêmica e 

profissional. 

 Tomo as lembranças de que as reflexões feitas neste estudo tiveram como 

ponto de partida os aspectos que motivaram a escrita sobre as experiências, 

conhecimentos e aprendizagens no campo pessoal, acadêmico e profissional do 

Professor Ubiratan D’Ambrosio, ou seja, os motivos por que da escolha desta vida 

para tomar parte como objeto-sujeito nesta pesquisa, são eles: 1. Por sua essência e 

relações eminentemente humanas; 2. Sua extremada sensibilidade e dedicação com 

o trabalho; 3. Por tornar-se referência nacional e internacional com os estudos e 

pesquisas na área da Educação Matemática e da Etnomatemática; 4. Pela sua 

trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional como significativas para um 

trabalho de abordagem (auto) biográfica; 5. Pela aproximação entre a escala da vida 

e o conhecimento de si, (auto-formação) de nós (hetero-formação) e de outro(s) 

(eco-formação); 6. Pela possibilidade de reflexão sobre a experiência, o 

conhecimento e a aprendizagem de uma vida; 7. Pelas competências, habilidades, 

atitudes e saberes da vivência em experiências com a educação, o ensino e a 

pesquisa; 8. Pela relação com os diversos campos do conhecimento 

(transdisciplinaridade) e a Educação Matemática; 9. Por sua preocupação com um 

ensino que alie a teoria e a prática e outros. 

 Neste sentido o alcance das possibilidades de aproximar o que ocorreu na 

vida pessoal, acadêmica e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio teve os 

seguintes objetivos: a) identificar os saberes da tradição familiar, sócio-cultural, 

pedagógicos e científicos no percurso de vida do Professor Ubiratan D’Ambrosio 

considerando as relações pessoais, acadêmicas e de atuação profissional que se 

constituíram na (auto)formação à formação de professor, educador, etnomatemático, 
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historiador da matemática e pesquisador da Educação Matemática. b) Analisar á luz 

das suas obras, entrevistas, palestras, conferências, inventário - sumário e 

narrativas de formação a que essas têm na ressignificação para a (auto)formação e 

(trans)formação do sujeito em sujeito aprendente à docente e pesquisador da 

Educação Matemática. c) Apontar possíveis encaminhamentos metodológicos como 

perspectiva de utilização didática dos ensaios biográficos; histórias de vida; 

memórias de (auto)formação, entre outros aspectos relacionados à abordagem 

biográfica na pesquisa como contribuição para a formação inicial e continuada de 

professores de matemática. 

 As narrativas descritas em livros, entrevistas, depoimentos e outros são 

identificados alguns dos saberes da tradição familiar pelos laços relacionais dele 

com sua família como: respeito, amor, cooperação, responsabilidade, religiosidade, 

afeto mútuo, determinação em seguir uma carreira profissional, momentos 

charneiros que o influenciaram e deu motivação á sua busca como pessoa e 

profissional. O momento do casamento e constituição de uma família esposa, filhos 

e neta.  

A perspectiva de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e pela 

PAZ (individual, social, militar e ambiental) é uma das questões mais desafiadoras 

para os educadores e educadores matemáticos quando sugere a integralização nos 

currículos das disciplinas em geral e especificamente ser uma tarefa do ensino de 

Matemática das escolas e universidades. Outra questão revelada nos estudos é 

sobre o Programa Etnomatemática que mediante sua experiência em outros países, 

principalmente na República do Mali se deu o encontro da cultura com os contextos 

sócio-políticos, econômicos e que a partir disso veio consolidar estudos e pesquisas 

sobre a Etnomatemática. Por esta e outras proposições o Professor Ubiratan 

D’Ambrosio encontra críticas de grupos de educadores matemáticos que privilegiam 

os conhecimentos matemáticos das ciências puras e aplicadas por não aceitarem ou 

desconhecerem os princípios e práticas desenvolvidas pela Etnomatemática. 

A experiência no magistério é significativa pelas reflexões aprofundadas  que 

faz sob um mesmo ponto de vista ser olhado por outros pontos de vista, ou seja, 

interliga os conhecimentos da Antropologia, Sociologia, Psicologia, Artes, Religião, 

História, e outras para refletir sobre qualquer temática de interesse das 

humanidades. A forma pela qual desenvolve o ensino é bem desafiadora e de muita 

experiência, conhecimento e habilidade no tratamento com o que, como, por que e 
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para que ensinar. De modo desafiador, habilidoso e competente exerce ao mesmo 

tempo o ser professor, educador e pesquisador na formação de professores, pois um 

não é desvinculado do outro, quer dizer, assume o papel intelectual, técnico e 

político em suas aulas e orientações seguindo o mesmo modelo pelo qual foi 

construindo ao longo da sua vida acadêmica. A utilização de fichas com resumos, 

relatórios diários, sessões de filmes, visitas a museu de arte, leituras de clássicos da 

literatura em geral e específica à Matemática são essas dentre outras que 

desenvolve a prática pedagógica. Isso faz contatar o quanto tem relação com as 

idéias pedagógicas de um educador do futuro. 

Sobre uma educação que pense em preparar estudantes para o futuro é uma 

de suas preocupações quando explicita as relações da educação e Educação 

Matemática, achando que não se reconhece idéias novas, realmente profundas, em 

Matemática, quando comparadas com outras ciências. Da mesma maneira que não 

vê alterações profundas no modo como são conduzidas as escolas. (D’AMBROSIO, 

1986, p.32). Nessa direção, sugere que a prática integrada de conteúdos, objetivos e 

métodos são de natureza sociocultural e estão permanentemente em jogo. Embora 

os alunos tenham dificuldades para se expressar, o professor precisa ouvir mais, o 

aluno tem muito a dizer sobre suas expectativas, que no fundo refletem as 

expectativas de toda uma geração e traduzem as expectativas de seus pais. 

O reconhecimento da presença em sala de aula com a devida importância 

que tem os estudantes me faz lembrar (FREIRE, 1996) quando diz que não há 

docência sem discência, quer dizer que há uma relação eminentemente humana 

entre outros humanos e muitas vezes esta relação se toma lugar pela objetividade, 

racionalidade técnica em cumprir o programa pré-estabelecido e suas tarefas que 

dão sentido aos rituais burocráticos da educação escolar. Escolher os conteúdos 

que satisfaçam as expectativas e naturalmente utilizar os métodos mais 

convenientes para conduzir a prática com relação aos objetivos e os conteúdos 

adequ7ados é o grande desafio do professor. Isso implica numa menor rigidez na 

estruturação dos programas que idealmente este programa seria um programa 

aberto. 

Esta é uma proposta que se aproxima ao que veio se concretizar nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e que o próprio Professor Ubiratan D’Ambrosio 

teve participação como membro da comissão de elaboração do ensino de Ciências e 

Matemática. Transdisciplinaridade e visão holística do conhecimento são algumas 
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das temáticas abordadas na forma de entrevista entre os autores e está publicado 

no livro (INOUE; D’AMBROSIO; MIGLIORI. Temas Transversais e Educação em 

Valores Humanos. São Paulo: Peirópolis, 1999). 

Finalmente, quanto ao objetivo de se propor possíveis encaminhamentos 

metodológicos com a perspectiva de utilização didática e outros aspectos 

relacionados ao que emerge das experiências, conhecimentos e aprendizagens no 

trajeto de vida pessoal, acadêmica e profissional do Professor Ubiratan D’Ambrosio 

a se fazer compor em outros processos formativo-reflexivos para a formação inicial e 

continuada de professores de Matemática. Estão identificados no quarto itinerário 

que denominei Estação Ubiratan D’Ambrosio. Aí se encontram de forma metafórica e 

didática, quatorze princípios orientadores dos quais são relevantes para outros 

aprofundamentos, reflexões e pesquisa na formação de professores mediante o 

método (auto)biográfico com histórias de vida pessoal, acadêmica e profissional 

inscritas no saber-fazer da história de si, e outros que marcam a vida formadora de 

um ser aprendente na educação e Educação Matemática. 
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