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[O currículo] é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das
crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto
de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão da função
socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em
torno dela uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se
encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que
comumente chamamos ensino (SACRISTÁN, 2000, p. 15-16).
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RESUMO
Nesta pesquisa, nosso objetivo foi o de investigar e analisar a produção acadêmica
expressa em teses e dissertações sobre currículos de Matemática produzidas no
período de 1987 a 2012, de forma a estudar e compreender a configuração desta
temática no campo da Educação Matemática. Em termos de aportes teóricos,
ressalta-se a sustentação em autores como Sacristán, Doll, Pacheco, Rico e Pires,
entre outros que desenvolvem estudos sobre currículos e Educação Matemática.
Metodologicamente, assume-se a pesquisa como estado da arte e como uma
investigação dentro da abordagem qualitativa, tendo como objeto de estudo teses e
dissertações que versam sobre currículos de Matemática na Educação Básica
brasileira, mais especificamente, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e que
estavam disponíveis no portal da CAPES (resumos) e bibliotecas digitais de
programas brasileiros de pós-graduação (trabalhos na íntegra). Para a análise dos
dados, foi empregada a metodologia de Análise Textual Discursiva, preconizada por
Moraes e Galiazzi (2006), em função de considerá-la como a mais apropriada ao
estudo do fenômeno investigado deste estudo. Foram analisadas 98 pesquisas
(dissertações de mestrado e teses de doutorado). Os resultados foram organizados
em categorias, segundo os níveis de desenvolvimento curricular descritos por
Sacristán (2000). Em relação aos currículos prescritos, os trabalhos analisados
apresentam aos professores os referenciais para o planejamento da prática docente,
que no processo até chegar na sala de aula, passa pelo currículo apresentado aos
professores, que são os livros e manuais didáticos que os permite (por estarem mais
próximos destes materiais) organizar seu planejamento. Como resultado referente
aos currículos modelados pelos professores, destaca-se temas importantes como
multiculturalismo, etnomatemática, diversidade cultural, entre outros que permitem a
realização dos currículos em ação e realizados, os quais se verifica se efetivamente
a aprendizagem aconteceu e até que ponto existem uma coerência no processo que
vai do currículo prescrito ao currículo realizado. Por fim, o currículo avaliado nos
apontam que as avaliações externas e internas acabam induzindo os currículos que
são praticados em situações de aula.
Palavras-chave: Currículos; Pesquisas sobre currículos; Currículos de Matemática;
Educação Matemática.
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ABSTRACT
The present study aims to investigate and analyze the academic production
expressed in thesis and dissertations on Mathematics Curriculum produced in the
1987-2012 period within the Brazilian basic education, in order to study and
understand the configuration of this issue in the field of mathematics education. As
theoretical contributions we based our research on some authors such as Sacristan,
Doll, Pacheco, Rico, Pires and others whose studies are dedicated to curriculum and
mathematics education. Methodologically, the research is assumed as state of the art
and as an investigation into the qualitative approach, having as object of study thesis
and dissertations that deal with Mathematics Curriculum in the Brazilian Basic
Education, specifically Primary and Secondary Education, that were available on
CAPES website (summaries) and digital libraries of Brazilian graduation programs
(full articles). For data analysis, it was used the methodology of Textual Analysis
Discourse, recommended by Moraes and Galiazzi (2006), due to consider it as the
most appropriate to study the phenomenon investigated here. 98 surveys were
analyzed (Msd dissertations and PhD thesis). The results were organized into
categories, according to the curriculum development levels, described by Sacristan
(2000). Relating to prescribed curriculum, the articles analyzed show teachers the
references on how to plan teaching practice, which in the process until reach the
classroom, pass through the curriculum presented to teachers as books and
textbooks that allows them (for being more in touch with these materials) to organize
their planning. As a result referring to curriculum modeled by teachers, we can stand
out important issues such as multiculturalism, ethnomathematics, cultural diversity,
among others that enable the achievement of the curriculum in action and
accomplished, which verifies if there was effectively learning and to what extent there
is a coherence in the process from the prescribed curriculum to the accomplished
curriculum. Finally, the evaluated curriculum points out that the external and internal
evaluations end up inducing the curriculum that are practiced in class situations.
Keywords: Curriculuns;
Mathematics Education.
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

Trajetória do pesquisador e motivações para o desenvolvimento da
pesquisa
O ano de 1996 é um marco importante para mim. Foi nele que minha carreira
no magistério teve início e a partir daí passei por espaços diferenciados: escola
pública estadual, escola pública municipal e escola particular. Vivenciar essas
diferentes experiências me fez aprender muitas coisas sobre a docência, ao mesmo
tempo em que aumentou consideravelmente minhas questões relacionadas aos
processos de ensino e de aprendizagem.
Para buscar respostas a essas inquietações, após finalizar a Licenciatura em
Física, cursei Pedagogia e fiz uma especialização em Educação Matemática.
Em 2010, ano de ingresso no mestrado, fui convidado para atuar na Diretoria
Regional de Educação da região de Jaçanã-Tremembé, zona norte da cidade de
São Paulo. Nessa Diretoria, passei a compor a equipe da Divisão de Orientação
Técnico-Pedagógica (DOT-P), atuando na formação continuada dos professores da
rede pública municipal paulistana que ensinam Matemática do 1º ao 9º anos do
Ensino Fundamental.
Compor a equipe da DOT-P oportunizou crescimento profissional, deu-me a
possibilidade de ter contato com os professores e seus questionamentos em relação
aos

procedimentos

didático-metodológicos

do

tratamento

dos

conteúdos

matemáticos, além de participar de formações na Secretaria Municipal de Educação
(SME) com assessoria na área de Educação Matemática.
Trabalhar na Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógico possibilitou também
o contato com o material publicado pela Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo que desde 2008 estava em fase de implementação.
Em relação à Matemática, esse material era constituído de dois documentos
intitulados Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem
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para o Ensino Fundamental (1º ao 5º anos), Orientações curriculares e proposição
de expectativas de aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental (6º ao
9º anos), e os materiais Cadernos de Apoio e Aprendizagem de Matemática, para
estudantes e professores do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental.
Em função da implementação dos Cadernos de Apoio e Aprendizagem, em
2011 e 2012 foi proposto o projeto de pesquisa “Avaliação de Professores do Ensino
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em relação a
documentos e materiais de apoio à organização curricular na área de Educação
Matemática”, desenvolvido por duas pesquisadoras1, uma da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e outra da Universidade Cruzeiro do Sul, com anuência da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
O referido projeto teve como objetivo compreender quais contribuições os
materiais produzidos pela SME – Cadernos de Apoio e Aprendizagem – trouxeram
para as experiências pedagógicas inovadoras das escolas da rede municipal de
ensino de São Paulo.
Nesse

projeto

atuei

como

pesquisador-colaborador,

coordenando

as

discussões dos professores do 3º ano do Ensino Fundamental, no formato de grupo
focal.
Da minha atuação como formador de professores que ensinam Matemática e
de minha experiência como pesquisador-colaborador no projeto de pesquisa, bem
como do contato com os questionamentos dos professores em relação aos materiais
curriculares publicados pela SME, emergiu o interesse sobre investigações a
respeito de currículos de Matemática, juntamente com uma indagação: o que
constitui objeto de estudo na pesquisa sobre currículos de Matemática?
Essas experiências e o interesse pelo tema currículo motivaram meu ingresso
no doutorado e me aproximaram do Grupo de Pesquisa “Desenvolvimento Curricular
em Matemática e Formação de Professores”, coordenado pela Profª. Drª. Célia
Maria Carolino Pires.

1

Célia Maria Carolino Pires e Edda Curi.
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O Grupo de Pesquisa2 foi constituído em 2000 e teve como motivação inicial o
interesse em investigar os processos de desenvolvimento curricular dos ensinos
Fundamental e Médio, ainda pouco explorado pela área da Educação Matemática, e
sua relação com o processo de formação de professores que ensinam Matemática
nos diferentes níveis e modalidades de ensino.
De sua constituição até o segundo semestre de 2014, no Grupo foram
defendidas 15 teses de doutorado, orientadas pela Profª. Drª. Célia Maria Carolino
Pires. Também foram defendidas 61 dissertações de mestrado, sendo 48 orientadas
pela Profª. Drª. Célia Maria Carolino Pires e 13 orientadas pelo Prof. Dr. Armando
Traldi Júnior. Além disso, no período de 2000 a 2014, foram desenvolvidos 12
projetos de pesquisa com foco de investigação em ações de elaboração,
implementação e desenvolvimento curricular e a implicação de documentos
curriculares na formação e na prática de professores que ensinam Matemática.
Tendo em vista meu interesse pelo tema currículo e com o propósito de
compreender o que tem sido pesquisado sobre esse tema na área de Educação
Matemática, integrei a equipe do projeto “Relações entre professores e materiais
que apresentam o currículo de Matemática: um campo emergencial”3.
A proposta do projeto teve início em 2012 e busca realizar estudos sobre
materiais que apresentam o currículo de Matemática com foco na relação que o
professor estabelece com eles. Esse tema tem se mostrado um campo de
investigação a ser explorado, uma vez que as pesquisas sobre currículos prescritos
de Matemática evidenciam que, embora eles possam expressar propostas
interessantes e inovadoras, parecem ter dificuldades de se incorporarem à prática
dos professores em sala de aula. Os currículos modelados pelos professores e
efetivamente praticados em sala de aula são uma realidade pouco conhecida.
Embora existam pesquisas sobre o assunto, elas ainda são isoladas e não
configuram um campo emergencial (PIRES, 2012).

2

No período de 2008 a 2012 teve a participação do Prof. Dr. Armando Traldi Júnior como um dos
líderes, egresso do grupo de pesquisa.
3
Por motivo da demissão da professora Célia Maria Carolino Pires, pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, em dezembro de 2014, minha pesquisa de doutorado passou a ser
desenvolvida no Grupo de Pesquisa “Processo de Ensino e Aprendizagem em Matemática”
(PEAMAT), sob orientação do Prof. Dr. Saddo Ag Almouloud.
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Ao desenvolver suas pesquisas, os integrantes do projeto tem realizado
estudos e levantado questões sobre currículos como um campo de investigação em
Educação Matemática. Nesse sentido, as reflexões no interior do Grupo de Pesquisa
– nossa investigação em particular – tem sido direcionadas para a identificação e
compreensão do que a comunidade acadêmica tem produzido sobre esse tema.

Problema, questão e objetivos de pesquisa
Nos últimos anos, a discussão sobre currículos no Brasil foi impulsionada
especialmente pelos debates realizados no Conselho Nacional de Educação (CNE) 4
e pelo Ministério da Educação (MEC) ao publicar documentos como as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) 5, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 6 e a
Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, além do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD)7.

4

O atual Conselho Nacional de Educação-CNE, órgão colegiado integrante do Ministério da
Educação, foi instituído pela Lei 9.131, de 25/11/95, com a finalidade de colaborar na formulação da
Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento
ao Ministro da Educação.
5
São normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das
escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). As DCN têm
origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que assinala ser incumbência da
União "estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências
e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os
currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum". A ideia
das DCN considera a questão da autonomia da escola e da proposta pedagógica, incentivando as
instituições a montar seu currículo, recortando, dentro das áreas de conhecimento, os conteúdos que
lhe convêm para a formação daquelas competências que estão explicitadas nas diretrizes
curriculares. Dessa forma, a escola deve trabalhar esse conteúdo nos contextos que lhe parecerem
necessários, considerando o tipo de pessoas que atende, a região em que está inserida e outros
aspectos locais relevantes. As DCN se diferem dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Enquanto as DCN são leis, dando as metas e objetivos a serem buscados em cada curso, os PCN
são apenas referências curriculares, não leis.
6
Os PCN foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores
na busca de novas abordagens e metodologias. Eles traçam um novo perfil para o currículo, apoiado
em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; orientam os professores quanto
ao significado do conhecimento escolar quando contextualizado e quanto à interdisciplinaridade,
incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender.
7
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho
pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da
educação básica. Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de
Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às
escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto
político pedagógico. O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC
adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino
fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio.
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Segundo o texto do manual das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica, na organização curricular da Educação Básica, devem-se
observar as diretrizes comuns a todas as suas etapas8, modalidades9 e orientações
temáticas, respeitadas suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam.
Cada etapa é delimitada por sua finalidade, principio e/ou por seus objetivos ou por
suas

diretrizes

educacionais,

claramente

dispostos

na

lei

nº

9.394/96,

fundamentando-se na inseparabilidade dos conceitos referenciais, que são: “cuidar e
educar” (BRASIL, 2013). Mas a organização curricular vai além disso quando, no
processo educativo, educadores e estudantes se defrontarem com a complexidade e
a tensão em que se circunscreve o processo no qual se dá a formação do humano
em sua multidimensionalidade.
Sendo assim, entendemos que as Diretrizes Curriculares Nacionais
compreendem orientações para a elaboração das diretrizes especificas para cada
etapa e modalidade da Educação Básica, tendo como centro e motivação os que
justificam a existência da instituição escolar, os estudantes em desenvolvimento,
reconhecidos nas suas relações com os demais que compõem o coletivo da unidade
escolar, em elo com outras unidades escolares e com a sociedade, na perspectiva
da inclusão social exercida em compromisso com a equidade e a qualidade.
Desta maneira, deve-se pensar e conceber o projeto político pedagógico, a
relação com a família, o Estado, a escola e tudo que é nela realizado. Na Educação
Básica, a organização curricular deve ser construída em função das peculiaridades
de seu meio e das características próprias dos seus estudantes, não se restringindo
às aulas das várias disciplinas. O percurso formativo deve, nesse sentido, ser aberto
e contextualizado, incluindo não só os componentes curriculares centrais
obrigatórios, previstos nas leis e normas educacionais, mas, também conforme cada
projeto escolar estabelecer, outros componentes que possibilitem novos percursos

8

As etapas correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional,
a Educação Básica compreende (a) Educação Infantil que compreende: a creche, englobando as
diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses; e a pré-escola, com
duração de dois anos; (b) a Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é
organizado e tratado em duas fases: a dos 5 anos iniciais e a dos 4 anos finais; (c) o Ensino Médio,
com duração mínima de 3 anos.
9
Na oferta de cada etapa pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino: Educação de
Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação Básica do
Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola e Educação a Distância.
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formativos que atendam aos inúmeros interesses, necessidades e características
dos educandos.
Imerso em muitas polêmicas, todo esse processo revelou e ainda revela ainda
inúmeras divergências e dúvidas referentes à organização e à implementação de
currículos no Brasil. Uma das questões em debate refere-se à própria competência
para definição de currículos. Embora não seja consensual, há uma tendência a se
considerar a importância da participação ampla de setores da sociedade na
discussão curricular. Também se concebe como tarefa dos diferentes níveis do
sistema educacional – união, estados, municípios – a busca de acordos sobre o que
ensinar a crianças, jovens, adultos e idosos.
O currículo, objeto central de nossa pesquisa, constitui uma das grandes
tendências de pesquisa em Educação Matemática constatada pelo educador e
pesquisador Jeremy Kilpatrick. Em artigo publicado no final dos anos 1990, Kilpatrick
(1998) refere-se às “mudanças curriculares” como uma das sete 10 tendências
temáticas.
No entender do educador e pesquisador espanhol Luis Rico Romero, existem
certas dificuldades em definir as investigações sobre currículos devido, entre outras,
às seguintes razões:
(1) A versatilidade e generalidade dos conceitos de currículo e de inovação
curricular, o que faz com que apareçam de uma forma ou de outra, na
maioria das investigações;
(2) A ausência de um grupo internacional, organizado e estável, de
pesquisadores interessados no tema;
(3) A descontinuidade no tratamento dado ao tema do currículo em reuniões
e eventos internacionais (RICO, 2013, p.10).

Diante dessas limitações, este educador classifica as investigações
curriculares em diferentes áreas e recomenda ser

necessário, desde a Educação Matemática, promover, identificar e
esclarecer o campo de estudo do desenvolvimento curricular e promover a
criação de grupos estáveis de pesquisadores da área, que trabalhem em
coordenação e competitividade (RICO, 2013, p. 10) .

10

As outras seis tendências temáticas são: processos ensino-aprendizagem da Matemática;
utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino e na aprendizagem da
Matemática; prática docente, crenças, concepções e saberes práticos; conhecimentos e
formação/desenvolvimento profissional do professor; práticas de avaliação; contexto sociocultural e
político do ensino-aprendizagem da Matemática.
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A necessidade em fundamentar futuras inovações curriculares em um marco
conceitual bem estruturado e os resultados comprovados de investigações exigem
delimitar o campo destes estudos e atualizar seus fundamentos.
No caso do Brasil, na área de Educação, o currículo é tema de alguns grupos
de investigação, segundo dados do diretório de grupos de pesquisas11.
Sob tais considerações, e buscando compreender as formas de como os
grupos de pesquisas estão denominados em nosso país, realizamos uma busca no
banco de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), por meio das
expressões “Currículos”, “Curricular” e “Curriculares”. Contabilizamos um total de
231 grupos que apresentam tais expressões em suas denominações, nas linhas de
pesquisas, na árvore do conhecimento (que é uma ramificação da linha de
pesquisa), nos setores de aplicação, nos objetivos ou no resumo dos trabalhos do
grupo. A Tabela 1 apresenta as informações quantitativas provenientes dessa
consulta.
Tabela 1: Grupos de Pesquisas cadastrados e certificados pelo CNPq que apresentam as
expressões Currículos, Curricular ou Curriculares
Expressão Pesquisada

Grupos

Currículos

Curricular

Curriculares

TOTAL

44

90

97

231
12

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados .

Importante destacar alguns aspectos que nos proporcionam uma visão geral a
respeito dos grupos de pesquisas do Brasil apresentadas na Tabela 1:
! Embora tenhamos encontrado essa quantidade significativa de Grupos de
Pesquisas, verificamos que somente 26% (60 grupos) relacionam em sua
denominação as palavras Currículos, Curricular ou Curriculares;

11

O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil constitui-se em bases de dados que contém
informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no País. O Diretório mantém uma base
corrente, cujas informações são atualizadas continuamente pelos líderes de grupos, pesquisadores,
estudantes e dirigentes de pesquisa das instituições participantes, e o CNPq realiza censos bianuais,
que são fotografias dessa base corrente.
12
Disponível em: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional, acessado em 17.03.2014.
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! Dos 231 grupos encontrados, temos apenas 38 grupos que aparecem com
uma das três expressões pesquisadas, na Matemática e/ou Educação
Matemática 16%;
Diante do exposto até aqui, percebemos que em grande parte das
investigações na área de Educação Matemática, o currículo é abordado de forma
tangencial e não como um objeto de investigação em si mesmo, e que há pouco
diálogo entre pesquisas sobre currículos nas áreas de Educação, de Matemática, de
Ensino de Ciências e Matemática e de Educação Matemática.
A partir de discussões realizadas em nosso grupo de pesquisa, e das leituras
dos trabalhos de Silva, Kilpatrick, Sacristán, Lopes, Moreira, Candau, Pires,
D’Ambrósio, Rico, Pacheco, Doll, Skovsmose, Bishop, Brown, Remillard,

entre

outros e dos resultados encontrados na pesquisa realizada no Diretório de Grupos
de Pesquisas do CNPq, temos elaborado algumas questões para reflexão:
! O que tem sido produzido sobre currículos: (prescritos, apresentados,
modelados, praticados e avaliados) nas áreas de Educação, de
Matemática, de Ensino de Ciências e Matemática e de Educação
Matemática pelos programas de pós-graduação no Brasil?
! O que revela um mapeamento de pesquisas sobre currículo, a partir de
teses e dissertações, considerando os aspectos: ênfases e temas
abordados, tendências e/ou temáticas investigadas, questões e problemas
de investigação, objetivos, bases de sustentação teórica, procedimentos
metodológicos, sujeitos e contextos privilegiados nos estudos, forma de
análise de dados, principais resultados e considerações?
Instigados por essas questões, por diversas leituras e por fazer parte de um
projeto de pesquisa que tem como foco principal estudar as relações entre
professores e materiais que apresentam o currículo de Matemática, temos como
proposta de estudo mapear a produção científica sobre o tema Currículos na
Matemática, no âmbito da Educação Matemática, tomando-se como referência as
pesquisas compreendidas no período de 1987 a 2012.
A opção pelo ano de 1987 como parâmetro inicial se deu em função de ser o
ano da realização do primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, em que
os debates e as discussões culminaram, em 1988, na criação da Sociedade
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Brasileira de Educação Matemática (SBEM). É também nesse ano, 1987, que datam
as primeiras pesquisas identificadas no banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O ano de 2012 como
referência final se deu por coincidir com o início de nossa pesquisa.
Nessa perspectiva, propomos a seguinte questão de pesquisa: O que
revelam as pesquisas produzidas no período de 1987 a 2012 em relação a
currículos de Matemática na Educação Básica brasileira?
Embora estejamos delimitando o Estudo na etapa da Educação Básica, serão
consideradas apenas as pesquisas que ocorreram ou tiveram o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio como cenário de realização.
A partir da questão levantada acima, elaboramos os seguintes objetivos:
! mapear pesquisas sobre currículos de Matemática, a partir de estado da
arte de teses e dissertações, publicadas no Brasil no período de 1987 a
2012;
! identificar os principais enfoques/assuntos das pesquisas analisadas.
Para isso, apresentamos análises das publicações de teses e dissertações,
na área de Educação, de Matemática, de Ensino de Ciências e Matemática e de
Educação Matemática uma vez que reconhecemos a universidade e os programas
de pós-graduação como lócus fundamental da pesquisa no Brasil.
Em função dos estudos realizados no interior do grupo de pesquisa
Desenvolvimento Curricular em Matemática e Formação de Professores, temos
percebido ser cada vez mais comum a presença de investigações centralizadas na
análise de pesquisas para identificar os objetivos dos estudos, as metodologias e os
temas de interesse em determinada área com vistas a delimitar o mapeamento de
pesquisas.
Em Educação isso também tem sido uma prática comum. E no tocante às
investigações em Educação Matemática, esses estudos estão sendo desenvolvidos
com mais frequência com o objetivo de analisar as temáticas e outros aspectos das
pesquisas na pós-graduação para contribuir com a consolidação do campo e
também indicar suas tendências e lacunas.
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Diante dessa perspectiva, a realização de estudos desse gênero, sobre as
pesquisas com foco de investigação em Currículos de Matemática, busca
compreender o que se tem pesquisado nestas áreas como requisito básico para o
entendimento de aspectos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem da
Matemática e consequentemente sobre os contextos educativos que gravitam em
torno de um campo iminente que tem se configurado sob a denominação de
Educação Matemática. Nesse sentido, ressalta-se a importância da constituição de
pesquisas frente às demandas investigativas desta área e a relevância das mesmas
para o contexto socioeducacional.
A análise proveniente desse tipo de pesquisa possibilita a sistematização e o
entendimento do que já foi pesquisado no campo, tendo em vista a própria tentativa
de consolidá-lo, pois permite refletir sobre suas bases de sustentação, tendências e
temáticas investigadas. Também possibilita o conhecimento sobre sua evolução
histórica na produção acadêmica, as instituições com tradição nesse campo de
estudo, a distribuição geográfica da sua produção, os níveis de ensino e etapas
escolares privilegiadas no conjunto dos estudos realizados, os temas e
problemáticas priorizados, as linhas de investigação, os métodos e técnicas de
pesquisa, os estilos de texto e as perspectivas teóricas e metodológicas adotadas.

Estrutura da Tese
O relatório da pesquisa está organizado em três capítulos, além de um texto
de apresentação, outro das considerações finais e as referências.
No Capítulo 1, intitulado Revisitando teorias de currículo, apresentamos
uma breve síntese de diferentes períodos da trajetória das discussões curriculares,
identificando características das chamadas teorias tradicionais, críticas e póscriticas. Além disso, tratamos de conceitos sobre currículo, desenvolvimento
curricular, processos de implementação do currículo, as relações entre currículo,
cultura e diversidade e um panorama sobre currículo em Educação Matemática.
No Capítulo 2, intitulado A pesquisa estado da arte, apresentamos
considerações a respeito da elaboração do Estado da Arte do Currículo na
Educação Matemática, por meio das teses e dissertações produzidas, no período de
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1987 a 2012, na educação básica brasileira. Mostramos os dados referentes às 149
pesquisas selecionadas nos programas de pós-graduação stricto sensu e os critérios
de agrupamento em temas que adotamos para os trabalhos.
O capítulo 3, intitulado Análises das teses e dissertações selecionadas
para a pesquisa, apresenta as análises dos trabalhos que foram organizados em 5
categorias: pesquisas centradas nos currículos prescritos, pesquisas centradas nos
Currículos apresentados aos professores, pesquisas centradas nos currículos
modelados pelos professores, currículos em ação e realizados e pesquisas
centradas nos currículos avaliados.
Nas Considerações Finais, apresentamos conclusões a respeito da análise
das teses e dissertações e as respostas para a questão de pesquisa.
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CAPÍTULO 1
REVISITANDO TEORIAS DE CURRÍCULOS

Antes

de

analisar

as

pesquisas

sobre

currículos

de

Matemática,

consideramos fundamental organizar apontamentos sobre o tema “currículo”, bem
como as teorias e principais questões apresentadas por autores e estudiosos que
discorrem a respeito da temática, em particular sobre influência no processo
educativo.
O objetivo é fundamentar as reflexões em questão e esclarecer alguns itens
específicos de análise das pesquisas sobre currículos na Educação Matemática das
teses e dissertações que versam a respeito de currículos, compreendidas no período
de 1987 a 2012.
Faremos uma breve síntese de diferentes períodos da trajetória das
discussões

curriculares,

identificando

características

das

chamadas

teorias

tradicionais, críticas e pós-criticas. Em seguida, exploraremos conceitos sobre
currículo, desenvolvimento curricular, processos de implementação do currículo, as
relações entre currículo, cultura e diversidade e um panorama sobre currículo em
Educação Matemática, além do nosso entendimento sobre currículo.
Essas reflexões estão situadas nas pesquisas do campo da Educação mas
também são incorporadas em pesquisas específicas da área de Educação
Matemática, sobre as quais também faremos algumas reflexões.

1.1 TEORIAS DO CURRÍCULO
Os autores McClutcheon (1982), Taba (1983), Zais (1981), Reid (1979),
Kliebard (1977), salientam que a teoria é um elemento que favorece o conhecimento
de uma determinada realidade num certo período de tempo, e possibilita explicar
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fragmentos

dessa

realidade.

Assim,

sistematiza

e

fundamenta

decisões

epistemológicas, uma vez que corresponde a um conjunto organizado de análises,
interpretações e compreensões dos fenômenos.
Nesse sentido, a função da teoria, no campo curricular, é a de explicar,
descrever e compreender os fenômenos curriculares, resultando numa diretriz que
orienta as atividades práticas, porque está implicada em sua produção.
Para Pacheco (2001), ao citar Kliebard (1977), a função da teoria curricular é
de representar os problemas curriculares e os tornar claro em termos de território.
Este autor afirma que

A teoria curricular, tal como qualquer teoria, tem origem no pensamento, na
curiosidade, na actividade e nos problemas humanos. Uma teoria não
consiste em fazer abstrações estranhas, senão o que se procura é que nos
sirva para compreender certas situações (PACHECO, 2001, p. 31).

Pacheco (2005) afirma também que “a teoria curricular é um campo de estudo
distinto, com uma história única, um presente complexo e um futuro incerto” (p. 19).
Em sua constituição, sofre influências de outras ciências humanas e sociais.
Silva (2013) nos chama atenção para a necessidade de compreendermos
uma “noção de teoria que nos mantenha atentos ao seu papel ativo na constituição
daquilo que ela supostamente descreve” (p. 13). O autor aponta, ainda, que:

Talvez mais importante e mais interessante do que a busca da definição
última de “currículo” seja a de saber quais questões uma “teoria” do
currículo ou um discurso curricular busca responder. Percorrendo as
diferentes e diversas teorias do currículo, quais questões comuns elas
tentam, explícita ou implicitamente responder? (SILVA, 2013, p. 14)

O currículo sempre resulta de uma seleção. São as teorias curriculares que
responderão e justificarão os critérios dessa seleção: “no fundo das teorias do
currículos está, pois, uma questão de ‘identidade’ ou de ‘subjetividade” (SILVA,
2013. p. 15).
A modernização das fábricas, a chegada de imigrantes, o processo de
massificação da escolarização e a intensa industrialização nos Estados Unidos,
principalmente na década de 20, foram alguns dos motivos que culminaram na
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necessidade de tornar o currículo objeto de estudo para que este atendesse às
novas necessidades da sociedade.
Esse novo modelo de homem, inserido em um contexto capitalista, requer
uma revisão dos modos sobre como está sendo processada sua formação. Assim,
normas e regras, que direcionavam a formação desse novo perfil de cidadão, eram
discutidas, implementadas e veiculadas. São as diretrizes curriculares que propõem
o modelo de sociedade e de cidadão.
Inicialmente, essas teorias relacionadas ao currículo tinham como questões
principais: qual conhecimento deve ser ensinado? O que os estudantes devem
saber? Qual conhecimento ou saber é considerado importante ou válido para
merecer ser parte do currículo? Respondidas a estas perguntas, houve a
preocupação em justificar a escolha por tais conhecimentos e não por outros, e o
que os estudantes devem ser ou se tornar a partir desses conhecimentos.
Para o pesquisador Silva (2013), quando pensamos em currículo, não
pensamos apenas em conhecimento, mas sobre o conhecimento que está
centralmente envolvido naquilo que somos e naquilo que nos tornamos. O conceito
de Currículo vem sendo definido, ao longo das últimas décadas, de acordo com o
processo de ensino e aprendizagem, o qual busca fazer relações entre, por
exemplo, sociedade e escola, sujeito e cultura, como destaca Grundy (1987), citado
por Sacristán (2000, p. 143):

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se
trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e
previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma
série de práticas educativas.

Ele envolve questões que vão muito além do conteúdo. Questões de poder,
tanto nas relações professor/ estudante e diretor/professor, quanto em todas as
relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela. Ou seja, envolve relações
de classes sociais (classe dominante/classe dominada) e questões raciais, étnicas e
de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos.
Cabe ressaltar que o conceito de Currículo ainda está sob construído, pois
vem acompanhando a evolução do homem e da sociedade. No entanto, as
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instituições de ensino, que precisam seguir o que é especificado nos currículos,
muitas vezes não acompanham essa evolução.
Segundo Sacristán, esse distanciamento entre a escola e a realidade ocorre
pela “seleção de conteúdos dentro do currículo e a ritualização dos procedimentos
escolares esclerosados na atualidade” (SACRISTÁN, 2000, p. 53).
Essa concepção de currículo nos influência direta e cotidianamente, na escola
e na sociedade, e também em nossa concepção de cultura, homem e sociedade,
nos trazendo muitas perguntas e algumas respostas.
Estudar as teorias do currículo não nos garante encontrar respostas para
muitos dos nossos questionamentos, mas uma forma de retomar as discussões
curriculares nos grupos de pesquisa e na escola e conhecer os diferentes discursos
pedagógicos que norteiam as decisões em torno dos conteúdos. Conhecer inclusive
a “racionalização dos meios para obtê-los [os conteúdos] e comprovar seu sucesso”
(SACRISTÁN, 2000, p. 125).
As diversas reformulações curriculares promovem debates entre as diferentes
posições. Existem aqueles que defendem os currículos por competências, os que
enfatizam os conhecimentos científicos, ou ainda os que propõem a cultura e a
diversidade como base para o currículo. Ou seja, as teorias tradicionais, críticas e
pós-críticas brigam por esse espaço conturbado.
Neste contexto, as teorias do currículo, em que se baseiam as primeiras
ideias que permeiam a organização curricular, ficaram conhecidas como Teorias
Tradicionais, Teorias críticas e Teorias pós-críticas.
Para nortear a compreensão do leitor, apresentamos um quadro (Quadro 1)
que resume os principais conceitos que enfatizam cada uma dessas teorias. Sendo
o currículo um “espaço de interesses em que se cruzam lógicas bem diferentes”
(PACHECO, 2005, p. 95), as três teorias apresentadas marcam peculiaridades e
perspectivas sociais, políticas e culturais situadas e alteradas historicamente a partir
das discussões e produções acadêmicas.
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Quadro 1: Conceitos das Diferentes Teorias do Currículo
Teorias Curriculares
Teorias Tradicionais

Teorias Críticas

Teorias Pós-Críticas

Ensino

Ideologia

Identidade, alteridade,

Aprendizagem

Reprodução cultural e social

diferença

Avaliação

Poder

Subjetividade

Metodologia

Classe social

Significação e discurso

Didática

Capitalismo

Saber-poder

Organização

Relações sociais de

Representação

Planejamento

produção

Cultura

Eficiência

Conscientização

Gênero, raça, etnia,

Objetivos

Emancipação e libertação

sexualidade

Currículo oculto

Multiculturalismo

Resistência
Fonte: (SILVA, 2013, p. 17)

1.1.1 As Teorias Tradicionais13
As transformações sociais estão diretamente relacionadas com a criação de
teorias que as acompanhem (tentando explicá-las ou melhorá-las). É nesse
panorama que surge nos Estados Unidos, no final da década de 1910,

a

necessidade de um novo modelo de homem, com habilidades para o trabalho
advindo com a modernização das fábricas.
Esse modelo conduziu às discussões curriculares que culminaram em uma
teoria tradicional, discutida principalmente com base no livro de Franklin Bobbit, The
Curriculum. Em 1924, Bobbit publica How to make a curriculum, no qual argumenta
a respeito da função técnica da educação: “A educação é essencialmente para a
vida adulta, não para a vida infantil. A sua responsabilidade fundamental é preparar
para os cinquenta anos de vida adulta e não para os vinte anos de infância e
adolescência” (PACHECO, 2005, p. 32). Para o autor, o currículo é definido de dois
modos:

13

Embora as ideias sobre algumas teorias curriculares estejam separadas, para fim didático,
entendemos que não há um período histórico demarcando cada uma delas, mas sim um avanço na
compreensão do currículo.
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É todo leque de experiências, sejam estas dirigidas ou não, que visam o
desdobramento das capacidades do indivíduo; ou é a série de experiências
instrutivas conscientemente dirigidas que as escolas usam para completar e
aperfeiçoar o desdobramento. Quando o currículo é definido como incluindo
tanto experiências dirigidas como não dirigidas, então os seus objetos são
todo o leque de capacidades humanas, hábitos, sistemas de conhecimento,
etc., que cada indivíduo deve processar. (PACHECO, 2005, p. 32).

Nessa perspectiva o currículo é o conjunto de experiências e atividades que
se

vinculam

à

aprendizagem

dos

planos

de

instrução

(de

natureza

comportamentalista). É uma perspectiva técnica 14 , com intenção prescritiva,
predeterminando o que deve ser ensinado. Esse modelo planificado prevê o
cumprimento dos objetivos e conteúdos a serem ensinados. O plano de ação
pedagógico também é fundamentado em um sistema tecnológico.
Ralph Tyler, teórico que reforça as ideias de Bobbit, escreve em seu livro
Princípios básicos de ensino e planejamento, de 1949 15 , a necessidade dos
objetivos de ensino serem bem definidos para atingirem seus propósitos. Isso resulta
na incorporação dos verbos de ação para expressar e definir o que será ensinado.
Outro diferencial é que Tyler insere em sua tese as disciplinas acadêmicas e
a psicologia. Isso culmina na verificação do comportamento dos estudantes em sua
relação com a aprendizagem, fortalecendo as teorias comportamentalistas. Para
Tyler (apud SILVA, 2013, p. 25), a organização do currículo deve buscar responder:

1. que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir?; 2. que
experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade
de alcançar esses propósitos?; 3. como organizar eficientemente essas
experiências educacionais?; 4. como podemos ter certeza de que esses
objetivos estão sendo alcançados?

Essas perguntas correspondem, segundo Silva (2013), à divisão tradicional
da atividade educacional: currículo (1), ensino e instrução (2 e 3) e avaliação (4).
Esse modelo teórico pressupõe a neutralidade do conhecimento e das
relações no processo ensino e aprendizagem. Envolve aspectos referentes à
organização do ensino, como as questões pertencentes à avaliação, metodologia,

14
15

Essa conceitualização é proposta por Tyler, Good, Belth, Phenix, Taba, Johnson e D’Hainaut.
Traduzido no Brasil na década de 70.
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didática, planejamento e objetivos. O foco é a organização do ensino e não o sujeito
do processo.
O discurso veiculado nas teorias tradicionais está respaldado no princípio da
neutralidade e cientificidade. Pacheco (2005) descreve que, segundo Bobbit, “o
curriculista deve organizar o processo ensino/aprendizagem tal como o engenheiro
planeja o traçado de uma estrada, de modo a ser o mais eficiente possível”
(PACHECO, 2005. p. 85).
Essa proposta que procurava permitir à educação tornar-se científica é que
pode ter sido o motivo pelo qual Bobbit tornou-se tão influente.

1.1.2 As Teorias Críticas
Os modelos mais tradicionais de currículo começam a sofrer críticas a partir
da década de 60. Essa década, como sabemos, é um período de grandes
transformações com os movimentos de independência das antigas colônias
europeias, protestos estudantis da França, movimento dos direitos civis nos Estados
Unidos, a reconceitualização da cultura, os movimentos hippie e feminista, a
liberação sexual, a luta contra a Ditadura Militar no Brasil, entre outros.
Com isso, alguns teóricos passam também a questionar os arranjos sociais e
educacionais trazidos pelo currículo. Destacam-se Louis Althusser, Bowles e Gintis,
Pierre Bourdieu e Louis Passeron. No Brasil, temos Paulo Freire16. Segundo esses
pesquisadores, o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo,
mas compreender o que o currículo faz. Há a crítica ao status quo, responsável
pelas desigualdades e justiças sociais.
Pacheco (2005) retoma as ideias de Michael Apple para referenciar esse
período:

16

Como sabemos, Paulo Freire não desenvolveu uma teoria curricular. Seus livros e colocações são
fundamentais para as reflexões diretamente ligadas ao currículo, entre eles estão Educação como
prática da liberdade, de 1967 e Pedagogia do oprimido, de 1970. Sua análise filosófica da sociedade
permite destacá-lo dentro das teorias críticas do currículo.
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A teoria crítica traz à realidade curricular os lados mais ocultos das práticas
e, sobretudo a geografia das relações, na medida em que se torna possível
olhar criticamente para as diversas relações que existem quando se pensa
no conteúdo e na forma daquilo que se faz no contexto das organizações
escolares. As linhas de ação dos atores curriculares são delineadas por
forças mais vastas que controlam os contextos social, econômico e político,
aceitando-se, assim, o argumento gramsciano de que as lutas e os conflitos
culturais não são superficiais, mas reais e cruciais na batalha da hegemonia
(PACHECO, 2005, p. 92).

A grande questão que se coloca está relacionada com a transmissão da
ideologia. No livro Aparelhos ideológicos do Estado, Louis Althusser (em 1970)
considera que a ideologia (valores, hábitos, atitudes) é repassada por meio dos
conteúdos programáticos veiculados pela escola. Silva (2013) afirma que:

Como a escola transmite a ideologia? A escola atua ideologicamente
através de seu currículo, seja de uma forma mais direta, através das
matérias mais suscetíveis ao transporte de crenças explícitas sobre a
desejabilidade das estruturas sociais existentes, como estudos Sociais,
História, Geografia, por exemplo; seja de uma forma mais indireta, através
das disciplinas mais “técnicas”, como Ciências e Matemática (SILVA, 2013,
p. 31).

Destaca ainda que a ideologia atua de forma discriminatória: a diferença de
classes existente é reforçada a partir de comportamentos de submissão e
obediência para as classes subordinadas e da habilidade de comando às classes
dominantes. Como a escola contribui para isso? Silva (2013), citando Althusser,
enfatiza que é por meio das matérias escolares que se reproduz uma sociedade
capitalista, que nos faz acreditar que os arranjos sociais existentes são bons e
desejáveis.
Silva (2013), elucidando os pensamentos de Bowles e Gints, da obra
intitulada A escola capitalista, discorre sobre a ideia de que a ideologia é repassada
também pela vivência das relações sociais na escola: atitudes de obediência à
ordem, assiduidade e confiabilidade para o trabalhador subordinado e a capacidade
de comandar, ser autônomo e planejar para os trabalhadores de nível maior. Como
isso efetivamente acontece? Refletindo as relações sociais do local de trabalho
neste ambiente:
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É, pois, através de uma correspondência entre as relações sociais da
escola e as relações sociais do local de trabalho que a educação contribui
para a reprodução das relações sociais de produção da sociedade
capitalista. Trata-se de um processo bidirecional. Num primeiro movimento,
a escola é um reflexo da economia capitalista ou, mais especificamente, do
local de trabalho capitalista. Esse reflexo, por sua vez, garante que, num
segundo movimento, de retorno, o local de trabalho capitalista receba
justamente aquele tipo de trabalhador que necessita (SILVA, 2013. p. 33).

Apple (1982), citado por Silva (2013), aponta a importância de refletir sobre a
legitimidade dos conhecimentos incorporados às práticas escolares: a seleção de
alguns em detrimento de outros. Mais do que o “como”, é necessário pensar o “por
quê” da escolha desses conhecimentos: “e para evitar que esse ‘por que’ seja
respondido simplesmente por critérios de verdade e falsidade, é extremamente
importante perguntar: ‘trata-se do conhecimento de quem?’. Quais interesses
guiaram a seleção desse conhecimento particular?” (SILVA, 2013, p. 47).
As práticas escolares – o conhecimento que se transmite e como este é
transmitido − necessitam de análise. Segundo Apple (1982), é fundamental que o
currículo oculto e o currículo explícito sejam objeto de observação.
Uma das ideias constantes nas produções de Apple (1982, 1989) é a
necessidade da análise crítica do currículo no que se refere ao processo de
reprodução social e cultural. Para o autor é necessária uma reflexão constante sobre
sua conexão com as relações de poder.
Portanto, qual currículo deve permear as práticas escolares? Um currículo
que possibilite a transformação da prática em dois princípios: a orientação para a
emancipação e o comportamento crítico. Mais que reconhecer as contradições, é
necessário a problematização constante do que fazemos e daquilo de que
participamos. Pacheco (2005, p. 100) sintetiza bem esse período:

É essa preocupação com o conhecimento que nos situa do lado crítico do
currículo, procurando-se o debate em torno da razão de ser da escola e do
currículo. O conhecimento escolar, como todo e qualquer conhecimento, é
intersectado pela noção de cultura, querendo então significar não só uma
legitimação de “verdades” social e historicamente construídas, mas também
a institucionalização de uma cultura letrada pela escola, dinamizada pelos
Estados como um valor universal”.
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A preocupação trazida por Pacheco aponta o início da mudança de
paradigma, o que pode ser caracterizada pela seguinte questão: qual é efetivamente
o papel da escola e no que o currículo contribui para a transformação?

1.1.3 As Teorias Pós Críticas
Essa perspectiva do currículo surge como uma proposta de ampliar as
discussões acerca dos conceitos defendidos na Teoria Crítica, numa dimensão
questionadora, libertadora e emancipatória. A preocupação com a relação entre
saber, identidade e poder nos remete para questões pertinentes à diversidade
cultural do mundo contemporâneo: o multiculturalismo.
Questões antes abordadas de forma superficial ganham agora profundidade
nos temas de gênero, raça, etnia e sexualidade. O discurso, a subjetividade e as
relações de poder também são foco na discussão da herança econômica, política e
cultural.
As teorias Pós Críticas do Currículo dão ênfase ao discurso e às
representações como determinantes do processo curricular. Para além das
concepções da Teoria Crítica, entende-se que o poder não se limita às classes
sociais dos favorecidos e desfavorecidos, mas encontra-se pulverizado de acordo
com as relações estabelecidas (SILVA, 2013).
Algumas questões referentes ao poder são objeto de reflexão nas teorias Pós
Críticas. Elas envolvem discussões sobre as escolhas referentes aos conhecimentos
privilegiados no currículo e sobre a prevalência de determinada identidade racial e
étnica, de gênero e sexual, além do tipo de discurso e de cultura.
Silva (2013 p. 90) aponta-nos que “ao ampliar e radicalizar a pergunta crítica
fundamental relativamente ao currículo (o que conta como conhecimento?), o
multiculturalismo aumentou nossa compreensão sobre as bases sociais da
epistemologia”. Complementa, ainda, que:
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a tradição crítica inicial chamou nossa atenção para as determinações de
classe do currículo. O multiculturalismo mostra que o gradiente da
desigualdade em matéria de educação e currículo é função de outras
dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade, por exemplo, que não
podem ser reduzidas à dinâmica de classe. Além disso, o multiculturalismo
nos faz lembrar que a igualdade não pode ser obtida simplesmente através
da igualdade de acesso ao currículo hegemônico existente, como nas
reivindicações educacionais progressistas anteriores. A obtenção de
igualdade depende de uma modificação substancial do currículo existente.
Não haverá “justiça curricular”, para usar uma expressão de Robert Connell,
se o cânon curricular não for modificado para refletir as formas pelas quais a
diferença é produzida por relações sociais de assimetria (SILVA, 2013, p.
90).

Nessa perspectiva, pensar em um currículo que veicula conhecimento,
identidade e poder (que inclui processos que reconhecem as questões de raça,
etnia, gênero e sexualidade), dotado de significados, requer de todos os envolvidos
no processo educativo a retomada do por que, para que e o que ensinar.
Candau (2011) aponta a necessidade de se reinventar a educação escolar
para que o processo de ensino e aprendizagem – efetivamente significativo – seja
construído a partir da relação entre educação e cultura:

Hoje esta consciência do caráter homogeneizador e monocultural da escola
é cada vez mais forte, assim como a da necessidade de romper com esta e
construir práticas educativas em que a questão da diferença e do
multiculturalismo se façam cada vez mais presentes (CANDAU, 2011, p. 3).

Cultura e currículo, nesta perspectiva, apresentam-se interligados na medida
em que a produção de um está intimamente ligada à produção do outro. Tomar a
cultura como centralidade do currículo permite que saberes advindos de propostas
multiculturais, como a Etnomatemática, sejam valorizados e toda diferença (cultural)
representada. Mas este é um aspecto que retomaremos mais à frente.

1.2 CONCEITOS SOBRE CURRÍCULO E DESENVOLVIMENTO
CURRICULAR
O processo histórico evidencia revisões periódicas no campo curricular por
decorrência de pressões institucionais e forças sociais. Desde o início do século XX
há debates que envolvem os estudos curriculares. Os acontecimentos sociais,
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culturais, econômicos e políticos impactam de forma decisiva as práticas
educacionais e curriculares. De acordo com Beyer (2004),

tornou-se muito mais claro, como resultado de numerosos estudos
históricos, sociológicos, interpretativos e conceptuais efetuados durante o
último quartel do século passado, que as mudanças no currículo nas
escolas públicas e nas universidades estão muitas vezes associadas a
mudanças sociais, políticas e económicas mais vastas (Apple,1979, Apple e
Weis, 1983, Kliebard, 1995, Beyer e Apple, 1988). Do declínio da ‘faculdade
psicológica’ e disciplina mental, aos problemas associados à Grande
Depressão e às Guerras Mundiais, ao desenvolvimento de uma guerra-fria
ideológica que se agudizou com o lançamento do Sputnik, às recentes
deficiências que se tornaram mais visíveis devido à realidade de uma
população cada vez mais multicultural, indivíduos e grupos tentaram
modificar as instituições educativas e os seus currículos, numa tentativa de
responder ao que consideravam ser uma crise na ordem social. Na
sociedade contemporânea dos Estados Unidos, o desenvolvimento da ‘nova
matemática’, a necessidade de um ‘regresso aos conhecimentos básicos’
articulando estes ‘novos conhecimentos básicos’, o movimento para
encorajar a ‘escolha’ e promover estreitas alianças entre as empresas e as
escolas, refletem esta tendência para o currículo se tornar um instrumento
que evite perigos sociais previsíveis, ou que fortaleça iniciativas sociais
particulares. Não é exagerado dizer que não podemos entender a
construção e a reconstrução dos currículos da escola pública e da
universidade se não entendermos a forma como eles se encontram
intimamente associados a estas grandes correntes e contracorrentes
sociais. As ‘reportagens da crise’ dos anos 80, as reuniões da ‘National
Governors Association’, a tentativa de estabelecer critérios nacionais para a
avaliação do ensino através da ‘National Education Goals Panel’, e a
recente criação do ‘Standards-Based Teacher Education’, são apenas as
mais recentes estratégias de um longo modelo de reavaliação e
reformulação do currículo escolar por forma a atenuar algumas das
deficiências presentes ou futuras – sejam elas reais ou imaginárias (p. 73).

A discussão acerca das teorias curriculares é fundamental para que seja
possível compreender como estas se sustentam na educação, pois nesta área o
currículo não se esgota por si só, deixando assim antever um fenômeno inacabado e
sempre dinâmico. Para Alice Lopes, a construção de um currículo demanda:
a) uma ou mais teorias acerca do conhecimento escolar;
b) a compreensão de que o Currículo é produto de um processo de conflitos
culturais dos diferentes grupos de educadores que o elaboram;
c) conhecer os processos de escolha de um conteúdo e não de outro
(disputa de poder pelos grupos) (LOPES, 2006, p. 20).

Ainda segundo a autora,

[...] o currículo se tece em cada escola com a carga de seus participantes,
que trazem para cada ação pedagógica de sua cultura e de sua memória de
outras escolas e de outros cotidianos nos quais vive. É nessa grande rede
cotidiana, formada de múltiplas redes de subjetividade, que cada um de nós
traçamos nossas histórias de aluno/aluna e de professor/professora. O
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grande tapete que é o currículo de cada escola, também sabemos todos,
nos enreda com os outros formando tramas diferentes e mais belas ou
menos belas, de acordo com as relações culturais que mantemos e do tipo
de memória que nós temos de escola [...] (LOPES, 2006, p. 35).

Currículo é um processo que envolve saberes, cultura, conhecimentos
escolares e toda relação que existe dentro da escola entre seus agentes. O
currículo, como construção cultural, é uma prática complexa que pode apresentar
diversas perspectivas e muitas significações. Mais ainda, precisa ser visto não como
algo posto e imutável, mas, como sugere Sacristán (2000 p.15), como “a
concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num
momento histórico e social determinado [...]”.
Doll (1997), ao discorrer sobre o conceito de currículo, traz a noção de matriz
de currículo para elucidar sua natureza não linear, mas construtiva:

[...] um currículo construtivo é aquele que emerge através da ação e
interação dos participantes; ele não é estabelecido antecipadamente (a não
ser em termos amplos e gerais). Uma matriz, evidentemente, não tem início
nem fim; ela tem fronteiras e pontos de interseção ou focos. Assim, um
currículo modelado em uma matriz também é não-linear e não-sequencial,
mas limitado e cheio de focos que se interseccionam e uma rede
relacionada de significados. Quanto mais rico o currículo, mais haverá
pontos de intersecção, conexões construídas, e mais profundo será seu
significado (DOLL, 1997 p. 178).

Essa ideia de rede mostra o quão complexa e séria é a análise da busca do
conceito de currículo, pois os processos acontecem de forma concomitante: não é
possível defini-lo para somente depois pensar sua relação com a prática escolar. As
ações são imbricadas.
Tentar estabelecer uma determinação única para o currículo também torna-se
difícil pelo próprio aspecto processual em que ele acontece. É determinante e
determinado pelo contexto sócio histórico e pelas práticas dele decorrentes,
presentes no universo escolar: “a própria complexidade dos currículos modernos do
ensino obrigatório é reflexo da multiplicidade de fins aos quais a escolarização se
refere” (SACRISTÁN, 2000, p. 17).
Pacheco (2001) traz o conceito de currículo como projeto, pelo grau de
complexidade no qual é gerado. Para ele, currículo se configura como:
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[...] um projeto, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo,
que implica unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide
a nível do plano normativo, ou oficial, e ao nível do plano real, ou do
processo de ensino-aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática
pedagógica que resulta de interação e confluência de várias estruturas
(políticas, administrativas, económicas, culturais, sociais, escolares...) na
base das quais existem interesses concretos e responsabilidades
partilhadas (PACHECO, 2001, p. 20).

O desenvolvimento curricular, processo pelo qual há a implementação do
currículo, pode também ser demonstrado, segundo Pacheco, por intermédio da
figura abaixo:
Figura 1: Noções de Currículo e de Desenvolvimento Curricular

Currículo

Intenção

Realidade

Desenvolvimento curricular
Fonte: (PACHECO, 2005, p. 46)

Tal representação apresenta as opções e decisões curriculares e os
contextos em que estas acontecem, na busca de alinhar as decisões e
competências com a própria ação pedagógica, que integra intencionalidades e
condições reais na orientação do projeto educativo.
Sacristán (2000) possibilita elucidar a noção de currículo sintetizando:
1) Que o currículo é a expressão da função socializadora da escola.
2) Que é um instrumento que cria toda uma gama de usos, de modo que é
elemento imprescindível para compreender o que costumamos chamar de
prática pedagógica.
3) Além disso, está estreitamente relacionado com o conteúdo da
profissionalização dos docentes. O que se pretende por bom professor e as
funções que se pede que desenvolva dependem da variação nos
conteúdos, finalidades e mecanismos de desenvolvimento curricular.
4) No currículo se entrecruzam componentes e determinações muito
diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas, produtivas de
diversos materiais, de controle sobre o sistema escolar, de inovação
pedagógica, etc.
5) Por tudo o que foi dito, o currículo, com tudo o que implica quanto a seus
conteúdos e formas de desenvolvê-los, é um ponto central de referência na
melhora da qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no
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aperfeiçoamento dos professores, na renovação da instituição escolar em
geral e nos projetos de inovação dos centros escolares (SACRISTÁN, 2000,
p. 32).

As concepções de currículo de todos esses especialistas fazem sentido, a
nós educadores, como objeto de curiosidade crítica e como oportunidade de
estender e possibilitar a construção de novos conhecimentos.
A prática educativa traz em si teorias. As concepções advindas das teorias
curriculares se tornam significativas na medida em que nos ajudam a relacionar o
currículo com as ações que acontecem na escola e em seu entorno. Portanto,
conhecê-las nos ajuda a identificar os problemas do cotidiano escolar e suas
causas, em sua relação com o currículo, para conceber, dialogando com as
determinações legais e com a realidade concreta, formas críticas e criativas de
reorienta-lo, na direção dos nossos desejos e dos sonhos da comunidade educativa
com vistas à promoção da formação do indivíduo.

1.3 PROCESSOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO
As diferentes orientações e concepções acerca do currículo nos levam a
questionamentos sobre a prática educativa e a formação do indivíduo na escola.
Isso porque o currículo “é também uma forma concreta de olhar para o
conhecimento e para as aprendizagens construídas no contexto de uma organização
de formação.” (PACHECO, 2005, p. 36).
Ao entender o processo educativo desta forma, deparamo-nos com os
contextos, atores e intenções que permeiam a diversidade das ações dentro e fora
da escola e sala de aula, refletindo diretamente as relações nelas existentes com a
sociedade e interesses diversos (individuais, de grupo, políticos e ideológicos).
Retomando a concepção de Sacristán (2000) sobre a função socializadora da
escola, Pacheco (2005) evidencia:
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[...] numa primeira síntese do que efetivamente representa, o currículo
significa o seguinte: é a expressão da função socializadora da escola; é um
instrumento imprescindível para compreender a prática pedagógica; está
estreitamente relacionado com o conteúdo da profissionalidade dos
docentes; é um ponto em que se intercruzam componentes e decisões
muito diversas (pedagógicas, políticas, administrativas, de controlo sobre o
sistema escolar, de inovação pedagógica); é um ponto central de referência
para a melhoria da qualidade de ensino (PACHECO, 2005, p. 37).

Se tomarmos como referência o conjunto de aspectos que permeiam o
currículo em relação à prática pedagógica, os professores e agentes educativos
precisam retomar as discussões curriculares para analisar esse projeto no qual
estão implicados diferentes aspectos.
É notória a dificuldade de assumir a discussão curricular – esta enquanto
reflexão para a ação da própria prática – devido à tradição em que outros segmentos
da educação eram responsáveis pelas decisões pedagógicas, ou devido ao discurso
esvaziado da falta de tempo em decorrência do excesso de trabalho e devido, ainda,
ao desconhecimento das propostas político pedagógicas implantadas de forma
hierarquizada.
O desafio de ser professor põe-nos frente a decisões sobre os saberes
socialmente relevantes e as concepções de educação, sociedade, homem e poder
presentes nas propostas curriculares implementadas.
Sacristán (2000) aponta que estudar currículo não garante que todos os
nossos questionamentos tenham resposta, mas que é uma forma de recuperarmos
as discussões curriculares no ambiente escolar e conhecer os diferentes discursos
pedagógicos que orientam desde as decisões em torno dos conteúdos até a “[...]
racionalização dos meios para obtê-los e comprovar seu sucesso” (SACRISTÁN,
2000, p. 125).
Isso caracteriza o protagonismo dos atores educativos frente ao desafio de
tornar significativo o currículo praticado na escola. Possibilita colocar em foco a
práxis, sobre a qual pondera Pacheco (2001):
(1) os elementos constituintes da práxis são a ação e a reflexão – o
currículo é um processo ativo onde o planear, o agir e o avaliar estão
reciprocamente ligados;
(2) a práxis tem lugar no real – se o currículo for encarado como prática
social deve ser formado no real com alunos reais seguindo o princípio de
que a sua construção deve estar ligada com a implementação;

47

(3) a práxis trabalha no mundo da interação, do social e do cultural – a
aprendizagem deve ser encarada como um ato social onde o aprender e o
ensinar têm de ser vistos como uma relação de dialogicidade entre
professor/aluno;
(4) o mundo da práxis é um mundo construído – exige que a teoria do
currículo reconheça que o conhecimento é uma construção social
(PACHECO, 2001, p. 41).

O autor afirma ainda que:

Na ideia de currículo como práxis mais se reforça a interdependência do
processo de desenvolvimento do currículo, compreendido como uma
problemática e visto como um percurso em que professores, alunos, pais e
outros atores da comunidade educativa têm a liberdade para negociar e
determinar os conteúdos curriculares – pelo que se insiste na ideia de
integrar os professores em comunidades críticas – já que as escolas
estariam organizadas para a aprendizagem reflexiva (PACHECO, 2005, p.
44).

Essa aprendizagem reflexiva leva-nos também a analisar a materialização do
currículo nas escolas e a prática da sala de aula em seus múltiplos contextos que
concretizam o currículo em prol do processo ensino-aprendizagem. As escolhas
feitas pelos professores (conteudistas, didáticas, metodológicas, materiais, entre
outras), as relações existentes em sala de aula (contrato didático) e a avaliação
colocam o currículo como articulador desse processo que constrói a aprendizagem.
Nessa rede, de acordo com Sacristán (2000), o professor é figura
fundamental. O autor apresenta um esquema descrito na figura 2, que permite
interpretar o currículo enquanto construção desde sua estrutura oficial até a
avaliação do mesmo, depois de diferentes influências, processos inter-relacionados
e decisões.
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Figura 2: A objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento

CURRÍCULO PRESCRITO

CURRÍCULO APRESENTADO
AOS PROFESSORES
CURRÍCULO MODELADO PELOS
PROFESSORES
ENSINO INTERATIVO
CURRÍCULO EM AÇÃO

CURRÍCULO REALIZADO
Efeitos complexos: explicativos ocultos, em alunos e
professores, meio exterior, etc.

CURRÍCULO AVALIADO

Fonte: (SACRISTÁN, 2000, p. 105)

Pacheco (2005) corrobora com a perspectiva de Sacristán (2000), apontando
que,

[...] é nesse continuo de decisão curricular que aparecem as diferentes, mas
conectadas, fases do desenvolvimento do currículo que são tanto a
expressão do projeto socioeducativo de um país como a expressão do
projeto curricular e didático de um espaço escolar. (PACHECO, 2005, p.
50).

Segundo Sacristán (2000), a organização curricular tem como objetivo regular
o papel do Estado, enquanto interventor, na vida social. A partir da organização e
distribuição dos conteúdos em todos os espaços educativos, há a possibilidade de
influenciar diretamente aspectos culturais da sociedade – o que terá consequências
também para as questões econômicas.
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Propor um currículo mínimo comum, garante a inserção de todos os
indivíduos na escola – educação para todos – e a igualdade de oportunidades, ao
mesmo tempo em que exerce-se controle sobre o processo educativo e os
consequentes produtos.
Curi (2015) aponta o currículo prescrito como um documento que indica
diretrizes para a organização do processo ensino-aprendizagem com vistas no que
espera-se que o estudante aprenda. O currículo é referência para a organização do
trabalho da escola e dos professores, “apresenta fundamentos teóricos, orientações
didáticas e metodológicas e indica expectativas de aprendizagem para cada ano da
escolaridade e que são objeto da instância do currículo avaliado” (CURI, 2015, p.
48).
O currículo prescrito é o currículo oficial, sancionado pela administração
central. Temos como documentos que exemplificam esse processo os Parâmetros
Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais e documentos
organizados pelas diferentes Secretarias de Educação em forma de Orientações
Curriculares.
A próxima fase, currículo apresentado aos professores − frequentemente por
meio de manuais ou livros − traduz os significados do currículo prescrito. Importante
atentar que é uma interpretação da primeira fase, que, por si só, não é suficiente
para orientar a prática educativa.

A prescrição curricular que o nível político administrativo determina tem
impacto importante para estabelecer e definir as grandes opções
pedagógicas, regula o campo de ação e tem como consequência o plano de
um esquema de socialização profissional através da criação de mecanismos
de alcance prolongado, mas é pouco operativa para orientar a prática
concreta e cotidiana dos professores (SACRISTÁN, 2000, p. 147).

As prescrições são fundamentais às equipes escolares e professores por se
caracterizarem como intermediárias – e essenciais – ao sistema escolar. Sacristán
(2000, p.149) afirma que “não está ao alcance das possibilidades de todos os
professores planejar sua prática curricular partindo de orientações muito gerais.”
Esses materiais, que podem ser manuais, cadernos do professor, livros
didáticos, entre tantos outros, estruturam a ação didática e colocam em foco o saber
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e a cultura, estruturantes deste currículo.
É neste momento que o fazer do professor ganha destaque. Na mesma
medida em que esses agentes são modelados pelos currículos prescritos, agem
sobre ele e o traduzem em forma de ação didática. O currículo, nesta perspectiva, é
ressignificado pelo professor.

É evidente que no professor recai não apenas as determinações a serem
respeitadas provenientes do conhecimento ou dos componentes diversos
que se manifestam no currículo, mas também as obrigações em relação a
seus próprios alunos, ao meio social concreto no qual vivem, e isso o
chama inevitavelmente a intervir, devido à responsabilidade para com eles.
Enfim, o currículo tem a ver com a cultura à qual os alunos têm acesso; o
professor, melhor do que nenhum outro, é quem pode analisar os
significados mais substanciais dessa cultura que deve estimular para seus
receptores (SACRISTÁN, 2000, p. 165).

Mediador é a palavra que melhor define o papel do professor nesse processo.
Ele, o professor, será peça chave entre os currículos prescrito e apresentado em
relação aos estudantes, moldando os conteúdos com vistas à aprendizagem dos
mesmos. Moldar não significa executar propriamente, mas transformar de forma
ativa o currículo. Neste processo estão envolvidas as opções que o professor faz em
relação aos conteúdos, às metodologias e às formas de avaliação.
É neste momento que os professores podem exercer sua competência
enquanto profissional. Pois exercitar essa modelagem coloca em jogo toda sua
habilidade e conhecimento. Para Sacristán (2000), o professor é árbitro nesse
processo complexo no qual muitos aspectos estão implicados.
Ele transforma saberes para que os estudantes possam compreendê-los.
Nesse currículo modelado pelos professores há a planificação do currículo prescrito,
por meio do projeto político pedagógico da escola e do seu planejamento.
Nesse momento, entra em foco o currículo em ação.

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática
educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se
concretiza em situações reais. O currículo na ação é a última expressão de
seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, toda ideia, toda
intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire
significação e valor, independentemente de declaração e propósitos de
partida (SACRISTÁN, 2000, p. 201).
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A sala de aula é um espaço privilegiado de construção, na qual muitos
aspectos acontecem de forma simultânea. O currículo em ação diz respeito a todas
as atividades que preenchem o tempo e o espaço da vida escolar, as relações nela
estabelecidas e as atividades realizadas.
As atividades propostas explicitam a relação entre o professor, o estudantes e
o conhecimento curricular e são elementos fundamentais pelos quais os professores
estruturam sua ação. A partir dessas atividades, é possível verificar as concepções
trazidas por esse professor.
Essa relação tem como propósito culminar em aprendizagem. Nessa fase
entramos no currículo realizado, que representa o conjunto de aprendizagens em
diferentes aspectos: cognitivo, social, afetivo, moral, etc.
Ele é fruto da relação entre indivíduos e o objeto de ensino que produz
conhecimento. Revela a aprendizagem dos estudantes e ao mesmo tempo
concepções docentes no processo ensino-aprendizagem, porque demonstra o nível
de conhecimento e competência para que a transposição didática se aproxime o
máximo possível do currículo prescrito e da necessidade de aprendizagem de cada
um e de todos os estudantes.
Para além das fases elencadas por Sacristán (2000), Pacheco (2005) aponta
como parte do processo o currículo oculto, momento em que se percebe que o
currículo realizado não corresponde ao currículo oficial. Segundo ele:

O reconhecimento do currículo oculto, presente num currículo real, reforça
ainda mais o protagonismo dos atores curriculares e alerta, por um lado,
para as condições de mudança e inovação curricular, sabendo-se que não
existe uma conformidade do que se pretende com aquilo que se faz e que a
ocultação é muito ampla, subtil e invisível, por outro, para as formas de
legitimação social do conhecimento e suas formas curriculares de
reprodução. O currículo oculto é o resultado da experiência escolar que não
faz parte dos programas oficiais e das políticas educativas [...]. A noção de
currículo oculto – nas palavras de Dreeben sinónimo de não escrito,
escondido, latente, tácito, implícito, não estudado – encerra duas ideias
principais: o que os alunos aprendem com a experiência social da escola; a
imprevisibilidade da ação pedagógica” (PACHECO, 2005, p. 54).

Como última fase desse processo está o currículo avaliado, que retoma os
saberes construídos por estudantes e professores desde a prescrição até a ação
efetiva.
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De acordo com Sacristán (2000), a avaliação tem diferentes funções, mas a
mais importante revela o progresso dos estudantes a partir do currículo planejado ao
longo do período letivo e de sua vida escolar.
Em todo momento a avaliação está presente em sala de aula, mediando,
entre outros aspectos, a relação professor/estudante.

De alguma forma, o ensino se realiza num clima de avaliação, enquanto que
as tarefas comunicam critérios internos de qualidade nos processos a
serem realizados e nos produtos esperados delas e, portanto, pode-se
afirmar que existe um certo clima de controle na dinâmica cotidiana do
ensino, sem que necessariamente deva manifestar-se em procedimentos
formais que, por outro lado, são muito frequentes. Um aluno sabe que o
avaliam quando lhe perguntam, quando lhe supervisionam tarefas, quando
o professor propõe uma linha de trabalho cotidiano, quando o desaprovam.
Em toda essa dinâmica e clima, desde a perspectiva do aluno, configura-se
um critério acerca do que se entenderá por aprendizagem valiosa de
qualidade (SACRISTÁN, 2000, p. 311).

Avaliar é uma tarefa que requer olhar cuidadoso e crítico para todos os
processos de ensino e aprendizagem. Há uma relação direta entre avaliar bem (de
forma estruturada e planejada) e aprender melhor, porque há uma ampliação do
conhecimento do processo de estudo e uma reflexão sobre as habilidades
desenvolvidas nesse processo. Isto é, avaliar está diretamente relacionado à
qualidade de educação.
Considerando este aspecto, a avaliação tem a finalidade de orientar o
planejamento, a ação pedagógica, a tomada de decisões, a reflexão sobre a prática
pedagógica e as propostas de avanço.
A avaliação também é a expressão de juízo dos professores – em relação aos
estudantes – e essencial para a reflexão sobre o trabalho pedagógico. O processo
auto-avaliativo é fundamental. Avaliar-se é retomar o processo (do currículo prescrito
ao currículo avaliado) e, ao observá-lo, analisar a efetivação da aprendizagem.
Olhar para o próprio trabalho de forma crítica requer conhecimento do currículo em
toda sua estrutura e competência para reorganizar o que precisa de reestruturação,
de forma inovadora, a fim de garantir a aprendizagem de cada um e de todos os
estudantes.
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E essa inovação educativa é o que garantirá de forma muito mais efetiva a
qualidade da educação. Um aspecto fundamental para essa qualidade da educação
é a implicação das equipes e professores que atuam na escola para que
efetivamente todo processo de aprendizagem caracterize-se como significativo para
os estudantes: do currículo prescrito ao currículo em ação.
É possível perceber, então, que o currículo pode ser considerado como o
cerne de uma proposta pedagógica, pois dele partem as ações e projetos propostos
para a melhoria da qualidade do ensino. Para que isso ocorra, o currículo deve ter
como função delimitar as atividades a serem realizadas em sala de aula, assim
como os conteúdos que precisam ser desenvolvidos pela escola, tendo como base a
sociedade, a própria escola, o professor e o estudante.
Pacheco (2001) afirma que o “currículo é o centro da atividade educacional e
que o mesmo assume o papel normativo de exigências acadêmicas, mas não deve
estar totalmente previsível e calculado” (p. 15). Dessa forma, pode-se considerar
que o currículo é um processo e não um produto; é um elemento em que uma
proposta pode ser interpretada pelos professores com diferentes aplicações em
contextos diferentes. Assim, “o currículo é uma prática constantemente em
deliberação e negociação” (PACHECO, 2001, p. 15).
Assim, é mais do que óbvio que a peça-chave para a elaboração de um
currículo é o professor, desde que este saiba o seu papel diante do contexto e que
sinta-se motivado para realizar essa ação. Ainda segundo Sacristán (2000, p.15):

O professor transforma o conteúdo do currículo de acordo com suas
próprias concepções epistemológicas e também o elabora em
conhecimento “pedagogicamente elaborado” de algum tipo e nível de
formalização enquanto a formação estritamente pedagógica lhe faça
organizar e acondicionar os conteúdos da matéria, adequando-os para os
alunos.

Corroborando com Sacristán (2000), Eyng (2010, p. 84) diz:

É importante que o professor torne-se consciente de sua postura
profissional e isso se faz através do processo de ação-reflexão-ação de sua
prática e de várias discussões com outros educadores, construindo-se
assim, um olhar reflexivo, consciente e sensível sobre as questões que
emergem no cotidiano da sala de aula e do espaço escolar
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Cabe ressaltar que os currículos devem ser sempre revisados e atualizados
pelos docentes, ainda mais porque, com o passar do tempo, muitas mudanças
ocorrem em todos os setores da sociedade.

1.4 DIVERSIDADE, CULTURA E CURRÍCULO
A escola é o espaço da diversidade. Espaço carregado de diferenças sociais,
étnicas, raciais, de gênero, de espaços de origem, de saberes, isto é, de cultura.
A pluralidade cultural, tão expressa socialmente, é parte do cotidiano escolar
– em seus confrontos e conflitos – e por esse motivo torna-se central nas discussões
relacionadas ao currículo. Para Moreira e Candau (2007, p. 27),

[...] a palavra “culturas” (no plural) corresponde aos diversos modos de vida,
valores e significados compartilhados por diferentes grupos (nações,
classes sociais, grupos étnicos, culturas regionais, geracionais, de gênero
etc.) e períodos históricos. Trata-se de uma visão antropológica de cultura,
em que se enfatizam os significados que os grupos compartilham, ou seja,
os conteúdos culturais. Cultura identifica-se, assim, com a forma geral de
vida de um dado grupo social, com as representações da realidade e as
visões de mundo adotadas por esse grupo. [...] Concebe-se, assim, a
cultura como prática social, não como coisa (artes) ou estado de ser
(civilização).

E, ao analisar a relação entre currículo e cultura, complementam:

Nesse enfoque, coisas e eventos do mundo natural existem, mas não
apresentam sentidos intrínsecos: os significados são atribuídos a partir da
linguagem. Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um
conjunto de significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas
de utilização da linguagem. A palavra cultura implica, portanto, o conjunto
de práticas por meio das quais significados são produzidos e
compartilhados em um grupo. São os arranjos e as relações envolvidas em
um evento que passam, dominantemente, a despertar a atenção dos que
analisam a cultura com base nessa quinta perspectiva, passível de ser
resumida na ideia de que cultura representa um conjunto de práticas
significantes. Não será pertinente considerarmos também o currículo como
um conjunto de práticas em que significados são construídos, disputados,
rejeitados, compartilhados? (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27).

Ratificando essa ideia, Hall (1997) aponta que essa centralidade da cultura se
dá pelo fato de que ela tem relação com tudo o que acontece em nossa vida,
significando-a, e não por supostamente ser superior à outras dimensões (social,
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política, econômica, educacional), mas porque atravessa as diversas práticas
sociais.
A centralidade e importância da cultura no mundo contemporâneo atinge
diretamente o currículo e motiva-nos a repensá-lo considerando essa pluralidade.
Um currículo orientado culturalmente é um currículo que concebe o conhecimento de
diferentes perspectivas (diversidade), com diferentes abordagens e interpretações,
colocando em xeque perspectivas socialmente mais valorizadas e que precisam ser
reescritas.
Para reescrevê-las, será necessário ouvir vozes que foram silenciadas por
toda a história e expor as relações de poder que se estabeleceram historicamente.
Moreira e Candau (2007) apontam, sobre essa questão:

Hoje essa consciência de caráter monocultural da escola é cada vez mais
forte, assim como a da necessidade de romper com ela e construir práticas
educativas em que questões que dizem respeito à diferença e ao
multiculturalismo se façam cada vez mais presentes (MOREIRA; CANDAU,
2007, p. 28).

Romper com práticas homogeneizadoras faz-se necessário para que a escola
possa se tornar espaço de interação de identidades culturais distintas.
Todas essas questões convergem para a iminente necessidade da
organização de um currículo multiculturalmente estruturado e que possa apontar
caminhos e nortear as construções coletivas para enfrentar os desafios trazidos por
essa diversidade cultural.
Nesse ponto, retomamos a discussão sobre as escolhas que compõem o
currículo e o desafio imenso que está posto aos educadores: como garantir que
todas as diferenças culturais e étnicas estejam representadas no currículo? Quais
vozes estarão presentes e quais ainda continuam silenciadas? Como serão
trabalhadas as diferentes identidades e as relações de poder?
Uma perspectiva que ajuda a responder algumas dessas questões é a
intercultural que, segundo Candau (2011, p. 1),

[...] quer promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o
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diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a
negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de
poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é
capaz e favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as
diferenças sejam dialeticamente incluídas.

Está presente aqui o desafio para a escola, em torno dessa discussão que
ainda caminha a passos lentos e que merece, por sua complexidade, mais estudos,
análises e construções por parte de todos os envolvidos com a prática pedagógica.

1.5

PANORAMA

SOBRE

CURRÍCULO

EM

EDUCAÇÃO

MATEMÁTICA
Como já mencionado no início deste capítulo, os currículos sofrem mudanças
no decorrer da história, a partir de questionamentos e reflexões e para garantir, cada
vez mais, a aprendizagem de todos e de cada um dos estudantes.
Com o currículo de Matemática não é diferente. Há uma busca contínua de
formas mais significativas de se trabalhar a Matemática em sala de aula, com
escolhas metodológicas mais acertadas e interessantes. É possível verificar, no
entanto, que reformas curriculares não garantem prontamente uma mudança efetiva
na prática docente. Elas são mais lentas e complexas.
Desde a década de 50, as reformas na área de matemática são pauta de
discussões dos pesquisadores. Foi no final desta década que teve início o
movimento denominado Matemática Moderna, que objetivava aproximar o ensino
escolar da ciência e da técnica, com uma política de formação a serviço da
modernização econômica. Essa reforma provocou mudanças curriculares em muitos
países, como Inglaterra, Estados Unidos, França, Brasil, Nigéria, entre outros.
Os conceitos fundamentais da Matemática Moderna consideravam-na como
viva, profunda e constituinte de uma linguagem universal. No entanto, segundo Pires
(2008),

[...] nas etapas correspondentes à educação infantil e às séries iniciais do
ensino fundamental, a intenção de unificar a linguagem e de possibilitar ao
aluno a construção de suas noções matemáticas, o levava, na realidade, a
descrever, numa linguagem matemática mais ou menos confusa, situações
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pseudo-concretas e bastante mágicas. Nas séries finais do ensino
fundamental, o raciocínio sobre objetos matemáticos, dos quais o aluno
poderia inclusive ignorar o sentido, foi cultivado como uma virtude. Assim, o
que se colocou em prática estava distante de ser um ensino renovado e
democrático da Matemática, preparando o aluno para a compreensão da
ciência, mas um ensino formalizado ao extremo, decepado de todo suporte
intuitivo, apresentado a partir de situações artificiais e, além de tudo,
bastante seletivo (PIRES, 2008, p.14-15).

Para Pires (2008), no Brasil, a Matemática Moderna surgiu para substituir a
“velha Matemática”, e foi veiculada principalmente por meio dos livros didáticos. A
autora destaca que não houve uma discussão dos propósitos nem uma preparação
dos educadores para essa mudança. Segundo essa pesquisadora, o professor de
matemática Oswaldo Sangiorgi17 foi um dos responsáveis por divulgar o Movimento
da Matemática Moderna no país. O Grupo de Estudos do Ensino de Matemática
(GEEM)18 também se envolveu na disseminação das ideias desse movimento, na
década de 60.
Entretanto, a sua organização curricular de forma quase sempre linear
começou a incomodar alguns pesquisadores que buscavam um currículo mais rico e
contextualizado cultural e socialmente. Isso deu início ao declínio desse movimento
a partir da década de 80 na predominância das discussões realizadas pelas
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.
Esse período, marcado pela abertura democrática no Brasil, inspirou uma
nova caracterização do currículo, por meio da implementação das Propostas
Curriculares para os ensinos de 1º e 2º graus.

17

Professor da disciplina Matemática e autor de livros didáticos da época do Movimento da
Matemática Moderna no Brasil e um dos pioneiros na divulgação do MMM no Brasil. Ganhou o
prêmio Jabuti na categoria “Ciências Exatas” em 1964 pelo livro “Matemática Curso Moderno”.
18
Fundado em 1961, com sede na Universidade Mackenzie, o Grupo de Estudos do Ensino da
Matemática (GEEM), sob presidência do professor Sangiorgi e tendo como colaborador o docente
George Springer, que havia sido seu professor no Curso de Verão na Universidade de Kansas e seu
colega de trabalho no curso de Especialização na Universidade Mackenzie. A constituição e atuação
deste Grupo foram de extrema importância para a implantação e divulgação do Movimento da
Matemática Moderna no Brasil, por meio de cursos similares aos que o professor Sangiorgi participou
na Universidade de Kansas e organizou e ministrou na Universidade Mackenzie. Desde sua
constituição, o GEEM contou com o apoio da Secretaria do Estado de São Paulo, garantindo, assim,
viabilidade financeira para suas atividades, inclusive oferecendo bolsas de estudos aos docentes e a
outros Grupos com a mesma finalidade.
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Nessa proposta foi conferida à Matemática uma dupla função no currículo,
defendendo-se que “ela é necessária em atividades práticas que envolvem
aspectos quantitativos da realidade, como as que lidam com grandezas,
contagens, medidas, técnicas de cálculo” e que “ela desenvolve o raciocínio
lógico, a capacidade de abstrair, generalizar, transcender o que é
imediatamente sensível”. Uma das preocupações explicitadas era a de
apresentar o conteúdo, em diferentes níveis de abordagem, em que se
procura respeitar a integração dos temas a serem trabalhados, bem como
seu desenvolvimento “em espiral”, conforme preconiza Jerome Bruner
(PIRES, 2000, p. 50-51).

Por todo país reformas curriculares foram reelaboradas com aspectos
bastante similares aos da proposta das Secretarias Estaduais e Municipais do
Estado e da Cidade São Paulo.
Esse movimento de reorganização curricular teve a interdisciplinaridade como
organizadora da ação pedagógica da escola, buscando superar a fragmentação do
conhecimento. O uso de temas geradores foi escolhido por permitir o
estabelecimento de uma relação entre o currículo da escola e a realidade de seu
entorno. Essa perspectiva permitia o levantamento de um problema da comunidade
local e a busca de soluções para o mesmo.
A permanente reflexão sobre o currículo desencadeou, em 1995 19 , a
publicação – pelo Ministério da Educação – dos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental, que, após discussões com educadores de diferentes
níveis do sistema educativo, indicaram diretrizes curriculares comuns para o ensino
fundamental no Brasil. Pires (2008) destaca que os PCN,

[...] explicitaram o papel da Matemática pela proposição de objetivos que
evidenciam a importância de o aluno valorizá-la como instrumental para
compreender o mundo a sua volta e de vê-la como área do conhecimento
que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade de resolver problemas (PIRES, 2008, p.
26).

Os PCN trouxeram a Resolução de Problemas como ponto de partida para as
atividades matemáticas e a importância do trabalho integrado entre os blocos de
conteúdos e com as demais áreas do conhecimento.
19

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental
foram os primeiros a ser definidos pelo Ministério da Educação e a vir a público no final de 1995,
quando uma versão preliminar foi encaminhada para consulta e avaliação a professores e
acadêmicos de várias instituições do país.
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Outro aspecto que merece destaque é que os PCN ressaltam a necessidade
de explorar os conteúdos nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. A
todo o momento a relevância social dos conteúdos adotados e a ação efetiva dos
estudantes frente ao conhecimento são reiterados nessa proposta. Isso demonstra a
preocupação constante com a superação de concepções que organizavam o
currículo de maneira linear e sem uma efetiva preocupação com a (re)construção de
conhecimentos pelos estudantes, ao considerar todo capital cultural presente.
Houve um avanço considerável na organização curricular da Matemática a
partir de debates e reflexões, o que não significa, no entanto, que haja no país uma
tradição na comunidade de educadores de debates e pesquisas constantes acerca
do currículo e sua efetivação enquanto prática qualificada.
O quadro 2, organizado por Pires, resume as principais características
presentes em documentos curriculares, nos diferentes movimentos de reforma. Ele é
importante por permitir uma visualização elucidativa das diferenças entre os
movimentos de reestruturação curricular em seu contexto histórico.
As discussões culturais apresentadas no item anterior e no quadro de Pires
trazem ao debate aspectos que surgem para responder às novas demandas
educacionais.
Quadro 2: Resumo das principais referências na construção do currículo de Matemática

Epistemologia
Subjacente

Didática
Subjacente
Modelos
Pedagógicos
Dominantes

Influência do
MMM

Crítica ao MMM

Consolidação de novas
ideias

Anos 1950 - 1960

Anos 1970 - 1980

Anos 1990 - 2000

Foco no problema
lógico e na
estruturação do
conhecimento a
partir das
estruturas
matemáticas

Foco nas
experimentações e
nas explicações dos
porquês

Foco no construtivismo e
na construção de
conhecimentos pelos
alunos

Foco no ensino

Foco na
aprendizagem

Foco na aprendizagem e
no saber

Teoricismo e
Tecnicismo

Modernismo e
Procedimentalismo

Psicologismo e
Modelização
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Polya (Resolução de
Problemas)
Influências

Grupo Bourbaki
Piaget

Didática da
Matemática

Etnomatemática,
Modelagem

Francesa (Chevallard,
Brousseau, Vergaud e
outros)

Seleção de
Conteúdos

Em função da
estrutura da
Matemática e de
suas ideias centrais

Relevância social e
formação matemática
do aluno

Relação com constituição
de competências e
habilidades

Organização de
Conteúdos

Organização Linear

Início da quebra da
linearidade

Contextualização e
interdisciplinaridade

Modalidades
organizativas

Lições teóricas

Atividades e
experiências

Projetos e sequências
didáticas

Relação
Professor/Aluno

Centrada no
professor

Centrada no aluno

Centrada na relação
professor aluno

Fonte: (PIRES, 2008, p. 37)

Considerando que o conhecimento está inserido em um contexto de produção
e os indivíduos produtores de conhecimento o modificam e são modificados por ele,
tanto a Etnomatemática quanto a Educação Matemática Crítica passam pelo mesmo
percurso histórico (modificando e aprimorando-se) e podem ajudar a responder às
demandas sociais por uma aprendizagem mais significativa.
D’Ambrósio (1999), após diversos estudos e participações em congressos,
estabelece a Etnomatemática como campo de pesquisa que pretende compreender
a forma como o conhecimento é gerado e difundido social e intelectualmente. Para o
autor,

[...] cada cultura desenvolveu sua própria maneira, estilos e técnicas de
fazer, e respostas à procura por explicações, entendimentos e
aprendizagem. Estes são os sistemas de conhecimento. Todos esses
sistemas usam inferência, quantificação, comparação, classificação,
representação, medida. É claro que a matemática ocidental é um desses
sistemas de conhecimento, como nos mostra uma visão ampla de sua
história. Mas outras culturas desenvolveram, também, outros sistemas de
conhecimento com os mesmos objetivos. Isto é, são outras ‘matemáticas’,
usando diferentes maneiras de inferir, quantificar, comparar, classificar,
representar, medir. Todos esses sistemas de conhecimento poderiam ser
chamados etnomatemáticas. Eles são as ‘matemáticas’ de diferentes
ambientes naturais e culturais, todos motivados pela busca por
sobrevivência e transcendência (D’AMBRÓSIO, 1999, p. 52).
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De acordo com D’Ambrósio (2001, p. 76), a Etnomatemática relaciona-se com
a matemática praticada por diferentes grupos culturais “que se identificam por
objetos e tradições comuns aos grupos”.
Para Santos (2004), a etnomatemática possibilita a relação da matemática
escolar com os conhecimentos que fazem parte da sociedade. E pondera sobre sua
presença na escola:

A etnomatemática não como um método de ensino em si, mas sim como
detentora de relações inclusivas entre professores e alunos e das diversas
formas de conhecer presentes em contextos culturais/socioculturais
diferentes. [...] Dessa forma, entendemos o ‘diálogo’, a ‘contextualização’ e
a ‘comparação’, como pilares que alicerçam a pedagogia etnomatemática
podendo, ainda, ser entendidos como posturas necessárias ao professor
dentro dessa pedagogia (SANTOS, 2004, p. 211).

O cotidiano apresenta os saberes que foram historicamente construídos pelas
diferentes culturas. Por meio da Etnomatemática é possível compreender – porque
este é seu objeto de estudo – como o fazer matemático constituiu-se ao longo da
história da humanidade.

[...] contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos
e nações; e sua principal razão é o resultado de uma preocupação com as
tentativas de propor uma epistemologia, e, como tal, uma explicação final da
etnomatemática. Ao insistir na denominação ‘programa etnomatemática’,
D’Ambrósio procura evidenciar que não se trata de propor uma outra
epistemologia, mas de entender a aventura da espécie humana na busca do
conhecimento e na adoção de comportamentos (GODOY, 2015, p. 162).

É evidente na fala de D’Ambrósio (1996) a necessidade de pautar a ação em
um currículo no qual as questões multiculturais estejam presentes, porque é
evidente que

[...] o reconhecimento da subordinação dos conteúdos programáticos à
diversidade cultural que impera num país como o Brasil. Igualmente o
reconhecimento de uma variedade de estilos de aprendizagem, implícito no
apelo ao desenvolvimento de novas metodologias. Essencialmente, essas
considerações determinam uma enorme flexibilidade tanto na seleção de
conteúdos quanto na metodologia (D`AMBRÓSIO, 1996, p. 111).

Em sua dimensão educacional, a etnomatemática “incorpora valores da
humanidade para a condução da vida cotidiana do indivíduo, ponderando todos os
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aspectos inerentes: emocional, social, cultural, afetivo, político e econômico”
(GODOY, 2015, p. 165). Além disso, de acordo com o autor, é possível afirmar que
“a etnomatemática trouxe um caminho para uma educação renovada, capaz de
preparar gerações futuras para construir uma sociedade mais justa e igualitária
(GODOY, 2015, p. 165).
Borba (2001) aponta que os estudos produzidos que se relacionam com a
Etnomatemática – na década de 80 – foram decisivos para o surgimento da
educação matemática crítica, que tem como um de seus precursores Ole
Skovsmose, e que segundo Godoy (2015) esse “trabalho nos ajudará a entender
melhor como a matemática escolar pode tanto se aproximar de uma educação mais
democrática, igualitária e justa quanto contribuir para ela” (GODOY, 2015, p. 180).

A ideia mais geral e unificadora é: para que a educação, tanto como prática
quanto como pesquisa, seja crítica, ela deve discutir condições básicas para
a obtenção do conhecimento, deve estar a par dos problemas sociais, das
desigualdades, da supressão etc., e deve tentar fazer da educação uma
força social progressivamente ativa. Uma educação crítica não pode ser um
simples prolongamento da relação social existente. Não pode ser um
acessório das desigualdades que prevalecem na sociedade. Para ser
crítica, a educação deve reagir às contradições sociais (SKOVSMOSE,
2013, p. 101).

A reflexão do papel da matemática na sociedade e um posicionamento crítico
frente às situações cotidianas, por meio da formação matemática dos estudantes,
são alguns dos objetivos da educação matemática crítica. Ela pode tornar submissas
ou empoderar as pessoas.
À escola – e a seus professores – cabe cuidar para diminuir a exclusão dos
menos privilegiados e fazer da educação matemática instrumento de poder para a
transformação da sociedade.

A tese é que a educação matemática pode se tornar crítica, caso a
competência da alfabetização matemática seja desenvolvida como uma
competência composta, incluindo o conhecer reflexivo [...] na qual os
estudantes têm a possibilidade de desenvolver a competência reflexiva
como parte de sua alfabetização matemática (SKOVSMOSE, 2013, p. 119).

Este posicionamento, que diferencia o ensino da matemática tornando-o
muito mais significativo, em que situações do cotidiano, ou mesmo de outras áreas
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do conhecimento, são utilizadas, passa pela possibilidade de modelar o ensino. A
modelagem matemática, trabalhada tanto na perspectiva da matemática aplicada
quanto na educação matemática, tem como premissa a construção de situações
artificiais que articulam a matemática escolar com situações cotidianas.

Em um processo de educação matemática, ocorre uma transição entre
linguagens diferentes. [...] A matemática congela um algoritmo para o que
se tem a fazer e, nesse sentido, o modelo matemático (implícito) torna-se
diretriz para uma ação. O modelo manifesta normas para a distribuição e o
sistema é desenvolvido. Aspectos da realidade podem ser estruturados de
acordo com as diretrizes formais, e a “realidade” passa a ser a variável
dependente. Rearranjamos a “realidade” de acordo com a matemática. Por
meio da matemática, tornamos disponível a descrição de uma estrutura
mesmo antes da própria estrutura existir (SKOVSMOSE, 2013, p. 120).

A modelagem matemática serve à resolução de problemas, pois “é um
ambiente de aprendizagem no qual os estudantes são convidados a indagar e/ou
investigar, por meio da matemática, situações com referência na realidade”
(BARBOSA, 2009, p. 19).
Tem forte relação com a etnomatemática e com a educação matemática
crítica na medida em que

As ideias principais que orientam o projeto etnomatemático são: 1) é
possível identificar uma competência matemática escondida, mas
fundamental, em todos os diferentes ambientes culturais; essa competência
se manifesta de diferentes formas, por exemplo, em habilidades como as
dos artesãos; 2) essa competência matemática escondida poderia se tornar
explícita como etnomatemática; 3) é possível desenvolver uma educação
matemática baseada na competência etnomatemática preestabelecida
(SKOVSMOSE, 2013, p. 49).

Ainda sobre isso,

As atividades de modelagem incluídas na perspectiva sociocrítica são
consideradas um instrumento de indagação e questionamento das
situações reais por intermédio de métodos matemáticos, evidenciando,
assim, o caráter cultural e social da matemática. Barbosa (2003) afirma que
a ênfase está na compreensão do significado da matemática no contexto
geral da sociedade (GODOY, 2015, p. 196).

Como é possível perceber, as reflexões culminam em construções de novas
ideias e significações do currículo de Matemática. Essas reflexões têm como
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principal espaço de construção a escola e todos os professores nela inseridos. Esse
movimento para a mudança é fundamental.
No entanto, romper com a organização linear requer repensar a função da
escola como um todo, levando em consideração a sociedade na qual está inserida,
sua concepção de conhecimento, aprendizagem e autonomia intelectual. É nesse
viés que “a ideia de rede, utilizada com o propósito de articular disciplinas no
currículo, traz novas possibilidades para projetos interdisciplinares” (PIRES, 2000, p.
144). A autora afirma ainda:

O princípio da topologia das redes mostra que nas redes curriculares tudo
funciona por proximidade, por vizinhança. Nelas, o curso dos
acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos. Tudo que se
desloca deve utilizar-se da rede tal como ela se encontra, ou então será
obrigado a modifica-la. Essa ideia pode trazer contribuições no sentido de
eliminar a artificialidade de algumas propostas interdisciplinares, que na
tentativa de privilegiar determinados temas, colocam-nos no centro das
atenções e, de forma artificial, criam conexões para agrupar, em torno dele,
assuntos de todas as disciplinas, fazendo com que a interdisciplinaridade
pareça mais uma camisa-de-força do que uma forma atraente de
organização curricular (p. 145).

A proposta trazida por Pires evidencia a possibilidade da organização
curricular da Matemática por meio do enredamento dos projetos desta área em
projetos mais amplos da escola, em uma visão de totalidade, inserindo todo o
trabalho em uma grande teia educacional.

No campo cognitivo, a ideia de rede comparece cada vez que se pretende
demonstrar que a compreensão do tema é construída por meio de múltiplas
relações, que podem ser estabelecidas entre ele e outros temas, estejam ou
não as fontes de relação no âmbito de uma dada disciplina. Nesse contexto,
o conhecimento é apresentado como uma rede cujos pontos vão se
construindo em várias direções, em vários sentidos, cuja formação se altera
e se reestrutura praticamente a cada vez que um “ponto” é incorporado a
ela; é um sistema, enfim, que passa por momentos de caos e de alguma
estabilidade (PIRES, 2000, p. 117).

A reestruturação curricular serve a esse modelo à medida que permite a
construção de conhecimento de maneira bem mais significativa, diferentemente de
uma concepção linear e acumulativa.
É nessa mesma linha de pensamento que Bishop apresenta uma proposição
sobre o currículo denominada Enculturação Matemática. Para ele, as atividades
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desenvolvidas em sala de aula devem ser adequadas ao nível dos estudantes e
trazer problemas em contextos significativos, baseados no entorno físico e social.
“Portanto, a função dada ao professor é a de orientar os alunos por meio de
experiências Matemáticas interessantes” (BISHOP, 1999, p. 171).
Segundo o autor, organizar o currículo com esses princípios apodera o
professor, que deve ser também um enculturador, e transforma a educação, pois:

O outro papel importante dos educadores matemáticos é propiciar um
contexto social, para refletir sobre a enculturação Matemática e estimular a
crítica, a pesquisa, a análise e o desenvolvimento. O grande crescimento
das pesquisas na educação matemática nos últimos anos pode ser atribuído
ao crescente reconhecimento da importância dessa atitude crítica e o
desejo de buscar melhores formas de educar nossos filhos. (BISHOP, 1999,
p. 222)

Convergindo com as reflexões apontadas por Bishop (1999), estão as
contribuições de Rico sobre a importância da educação matemática.

Os objetivos para atender e justificar a presença da matemática na
educação respondem a três tipos de argumentos. Em primeiro lugar, a
matemática é considerada como tendo um valor educativo alto, pois ela
desenvolve capacidades de raciocínio lógico, simbolismo, abstração, rigor e
precisão que caracterizam o pensamento formal. Em segundo lugar, a
matemática tem interesse em sua utilidade. Matemática aparecem em
quase todas as formas de expressão humana, para codificar informações e
obter representação e é um ambiente social e natural, poderoso o suficiente
para novas ações. [...] Em terceiro lugar, a matemática fornece, juntamente
com a linguagem, um dos tópicos condutores da formação intelectual dos
estudantes. Matemática exige um desenvolvimento contínuo e progressivo
que, por sua vez, nos permite apreciar o desenvolvimento feito pelo aluno.
(RICO, 1998, p. 21)

Para que esse contexto ocorra, segundo Rico (1998), é necessário que o
currículo ofereça aos professores propostas concretas para o entendimento do
conhecimento e da interpretação da mensagem. Além disso, ao colocar em prática o
que há no currículo, é preciso demonstrar, em sala de aula, a utilidade dos
conteúdos apreendidos.
Dessa forma, ainda segundo Rico (1998, p. 22), será possível estabelecer
dimensões prioritárias na organização curricular, que são Culturais, Sociais,
Formativas ou Educativas e Políticas.
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Ao trabalhar com esses quatro temas no ensino, permite-se, finalmente, obter
a estruturação da Educação Matemática e seus fins, de maneira a poder elencar os
programas de inovação curricular, definindo as metas distintas para cada sociedade,
comunidade, ou país.
Ainda segundo Rico (1998), os tipos de reflexão diferentes são apresentados
quando são colocados em destaque o ponto de vista teórico, o que dificulta, para o
professor em sala de aula, a utilização do Currículo como um plano de ação. Logo,
quando o currículo é considerado como “planificação” para a administração
educativa, o sistema de atuação só poderá ser o educativo.
O quadro 3 apresenta as diferentes aproximações no estudo do currículo.
Segundo Rico (1998), o quadro mostra as quatro ordens de dimensões
permanentes, que podem ser utilizadas como base para a estruturação de um
currículo.
Dessa forma, de acordo com Rico (1998), quando se utiliza o currículo como
objeto de estudo, adentra-se a um nível de reflexão acadêmico; quando o currículo é
utilizado para fins gerais da educação, tem-se um nível de reflexão chamado de
teleológico.
Sabemos que, nos últimos trinta anos, os estudos sobre o currículo de
Matemática tem como foco a busca por componentes que possam permitir a
estrutura adequada do sistema curricular. Para Rico (1997), dependendo de qual
nível de reflexão é trabalhado, diferentes dimensões podem ser encontradas. Esses
estudos também apresentam teorias sobre os fins da Educação Matemática.
Quadro 3: Níveis e dimensões no estudo do currículo

Componentes
por Nível

Dimensão
Cultural

Dimensão
Cognitiva

Dimensão
Formativa

Dimensão
Social

Planificação
para os
professores

Conteúdos

Objetos

Metodologia

Avaliação

Sistema
Educativo

Conhecimentos

Alunos

Professor

Aula

Disciplinas
Acadêmicas

Epistemologia e
História da

Teorias da
aprendizagem

Aluno

Sociologia
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Matemática
Teleológico ou
de finalidades

Fins Culturais

Fins
formativos

Fins políticos

Fins Sociais

Fonte: (RICO, 1998, p. 24)

É possível perceber, então, que o debate sobre os fins da Educação
Matemática torna-se uma questão muito importante para a elaboração do currículo
de Matemática em um sistema educativo, principalmente quando pensamos em
educação obrigatória. Essas preocupações devem envolver os contextos políticos,
culturais, sociais e educativos.
A ideia trazida por Rico (1998) aponta, juntamente com autores como Pires
(2000) e Bishop (1999), para o ensino da matemática mais significativa para o
estudante e qualificada como parte integrante de uma cultura socialmente
construída.
Ambos retomam a importância do professor na implementação do currículo. É
esse profissional que, por meio de escolhas metodológicas e didáticas, significa os
conteúdos e os qualifica no processo ensino-aprendizagem. Rico (1998) aponta que
não basta dominar os conteúdos técnicos da matemática: ensinar requer
conhecimento profundo sobre o currículo, conhecimento didático e interdisciplinar.
Pires (2007) também relata o pouco conhecimento sobre o currículo da matemática
por alguns professores e suas falas apontadas para o senso comum.
Essa situação culmina, segundo Pires (2008),

[...] numa espécie de “convivência eterna” de currículos prescritivos (os dos
documentos oficiais) e os currículos reais (os da sala de aula, que os
professores realizam). Desse modo, um fenômeno comum a diferentes
níveis do sistema de ensino (federal, estadual, municipal) é a introdução,
em determinados períodos, de mudanças curriculares que não têm o apoio
de experiências concretas anteriores nem o envolvimento dos professores,
protagonistas de sua implementação (PIRES, 2008, p. 40).

Importante considerar que a coerência entre o currículo prescrito e o currículo
realizado poderia acontecer se a proximidade entre educadores e pesquisadores da
área do currículo efetivamente acontecesse. Há uma infinidade de caminhos que
podem estreitar essa reflexão conjunta que certamente qualificaria as práticas
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escolares. Segundo Rico (1995), os professores precisam assumir-se como
profissionais críticos e renovados, que, intimamente implicados na reflexão sobre o
currículo, garantiriam uma aprendizagem mais significativa, já que conheceriam
profundamente o que produziram enquanto proposta curricular.
Ainda segundo Rico (1997, p.11), um currículo de educação básica deve se
propor a responder aos seguintes questionamentos: “O que é e em que consiste o
conhecimento? O que é aprendizagem? O que é ensino? O que é e em que consiste
o conhecimento útil?”
Segundo o autor, o currículo deve oferecer propostas palpáveis sobre as
formas de entender e interpretar a aprendizagem e de colocar em prática o ensino,
valorizando o uso e o domínio dos conteúdos apreendidos.
Segundo Pires (2004, p. 59),

A perspectiva de construção de currículos de Matemática mais ricos,
contextualizados culturalmente e socialmente, com grandes possibilidades
de estabelecimento de relações intra e extra-matemática, com o rigor e a
conceituação matemáticos apropriados, acessíveis aos estudantes,
evidenciando o poder explicativo da Matemática, com estruturas mais
criativas que a tradicional organização linear [...] deve ser uma meta a ser
perseguida pelos educadores matemáticos em suas pesquisas e em suas
práticas.

Essas discussões e reflexões são fundamentais e podem servir como
suportes para apontar as potencialidades e os limites do currículo como caminho
para a conquista de uma educação a serviço da justiça social.

1.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO
Tendo

por

objetivo

fundamentar

nossas

reflexões,

neste

capítulo

apresentamos a trajetória das discussões e da produção de saberes sobre currículo
dentro de diferentes campos teóricos: tradicional, crítico e pós-crítico.
A decisão em trazer o processo histórico das teorias curriculares permitiu
compreender o que se construiu e as mudanças pelas quais passaram os currículos
em todas as suas caracterizações, concebidas aqui a partir das ideias de Sacristán
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(2000). O processo histórico tem forte influência na constituição e nas modificações
curriculares. As escolhas sobre o que, como, porquê e para quem ensinar estão
diretamente relacionadas à sociedade e à sua constituição: concepção de homem,
de cultura e da própria sociedade.
Essas mudanças, impulsionadas por diversos fatores políticos, sociais e
culturais, fazem com que possamos analisar de forma mais crítica e consciente o
que se apresenta enquanto estudo curricular nas teses e dissertações aqui
estudadas. Nos permite, inclusive, identificar o que está presente nas salas de aula,
acompanhar modificações pelas quais passaram as teorias curriculares e, no caso
desta pesquisa, a Educação Matemática.
Nas teorias tradicionais, há a preocupação com a formação de indivíduos com
habilidades para o trabalho e que acompanhem a modernização das fábricas. É um
ensino com vistas à vida adulta. A perspectiva técnica desta teoria implica em
processos de ensino e de aprendizagem, nos quais estudantes são concebidos
como sujeitos a serem formados para a mão de obra, que não requer, então,
reflexão sobre a prática e o cotidiano. Preparar para a mão de obra significa
instrumentalizar os estudantes para que estes tenham condições de desenvolver
determinadas tarefas e cumprir com as metas de produção das empresas.
Atualmente, é possível identificar em materiais escolares a expressão “preparar para
o mercado de trabalho”, sinônimo da máxima do currículo tradicional.
As teorias críticas, a partir da década de 60, começam a ganhar espaço
juntamente com mudanças sociais que cobram direitos civis a partir de movimentos
em prol da independência feminina, sexual, cultural etc. As discussões curriculares
passam a criticar a reprodução social e cultural presente nas escolas e a defender
processos de ensino que resultem em aprendizagens que levem os estudantes a
refletir sobre suas condições de existência como sujeitos de direitos a liberdade de
pensamento e de ação.
Nas teorias pós-críticas há uma preocupação com a emancipação. O
multiculturalismo ganha espaço nas discussões. A diversidade cultural não pode ser
mais negada. Por isso, essa perspectiva passa a questionar as duas anteriores e
propõe processos de ensino que levem os estudantes a construírem aprendizagens
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críticas e analíticas de sua realidade e que os emancipem de processos alienantes,
dentre eles, contextos políticos, econômicos, culturais e sociais.
No entanto, cada uma dessas três perspectivas não emerge de uma
discussão teórica. Elas são fruto dos contextos cultural, econômico e social pelos
quais cada sociedade passou e se constituiu. Assim, estudar cada uma dessas
perspectivas permite compreender contextos em que políticas e estruturas
educacionais foram elaboradas, bem como que objetivos e princípios nortearam, e
norteiam, a educação escolar em diferentes tempos e espaços nos variados grupos
sociais.
Esse processo também está presente quando se foca a Matemática, seu
ensino e sua aprendizagem. As mudanças sociais ampliam as discussões e
apresentam diferentes perspectivas nessa área do conhecimento. Os programas de
ensino, objetivos, pressupostos metodológicos, teorias subjacentes, aspectos
avaliativos e concepções de ensino e de aprendizagem da Matemática são questões
fortemente influenciadas pela perspectiva teórica sobre currículo. Assim, os
currículos de Matemática e seus propósitos em relação à formação dos sujeitos da
aprendizagem não são neutros às questões mais gerais sobre currículo.
Para a nossa tese, esse aspecto é relevante, pois ao se fazer o mapeamento
e análise das produções, o conhecimento sobre essas três perspectivas teóricas nos
ajudarão a identificar como as pesquisas sobre currículos de Matemática
perspectivam os processos de ensino e de aprendizagem. O que queremos afirmar
é que esses três modos de situar currículos – tradicional, crítico e pós-crítico – são
úteis para que possamos compreender as concepções sobre currículos de
Matemática, e, consequentemente, suas concepções de ensino e de aprendizagem.
Em relação a esse aspecto, no final da década de 50, ganhou espaço o
Movimento da Matemática Moderna que apontava ser necessário a aproximação do
ensino escolar com a técnica por conta da modernização da economia. Esse
Movimento teve forte influência no processo de reconfiguração curricular na época,
culminando na produção de livros, rol de conteúdos, objetivos de ensino e opções
metodológicas. Posteriormente, na década de 80, pelo contexto político pelo qual
passava o Brasil, outras perspectivas ganham espaço na discussão curricular:
interdisciplinaridade, temas geradores, projetos, uso de materiais manipulativos e
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ludicidade, entre outros, os quais possibilitaram avanços nas discussões sobre os
processos de ensino e de aprendizagem nas diferentes áreas do saber,
especialmente em Matemática.
A Educação Matemática traz para o centro das discussões o ensino
significativo e a ideia de rede (contrapondo-se ao ensino linear dos conteúdos). Com
isso,

passam

a

fazer

parte

das

discussões

questões

relacionadas

ao

multiculturalismo, etnomatemática, matemática crítica e modelagem matemática,
entre outras tendências, que ampliam os espaços e tempos da aprendizagem.
Assim, olhar para as pesquisas sobre currículos de Matemática, por meio das
dissertações e teses mapeadas, e analisá-las a partir destas perspectivas e das
fases de objetivação do currículo propostos por Sacristán (2000) nos ajuda a
identificar como a produção acadêmica em Educação Matemática tem tratado, ao
longo dos últimos 26 anos, temas relacionados ao currículo. Possibilita, ainda,
constar como se organiza essas produções em relação as diferentes fases do
desenvolvimento curricular.
Essa constatação é de fundamental relevância para a Educação Matemática,
uma vez que permite compreender em qual fase se concentra as pesquisas sobre
currículos de Matemática e qual delas requer mais estudo.
Nesse sentido, podemos destacar duas implicações. A primeira é o fomento
ao debate sobre aspectos do contexto político-educacional que influenciam a
elaboração e a implementação de currículos para a educação básica, especialmente
para a Matemática, uma vez que a produção de documentos curriculares não é
neutra, mas reflete as discussões nos cenários político, econômico e social. A
segunda é a discussão, no âmbito dos programas de pós-graduação, da pesquisa
sobre currículos de Matemática e as fases de objetivação do currículo propostos por
Sacristán (2000). Essa segunda indica a tendência da pesquisa nacional brasileira
sobre currículos de Matemática e qual fase do desenvolvimento curricular apresenta
maior frequência de investigação.

72

73

CAPÍTULO 2
A PESQUISA ESTADO DA ARTE

Neste capítulo, organizamos e apresentamos as ideias elaboradas a partir de
nossa aproximação do significado de pesquisa Estado da Arte, no caso relativo às
investigações brasileiras sobre currículos de Matemática.
Procuramos elementos e explicitações sobre a escolha do tema destas
investigações, assim como seu desenvolvimento, delimitações de trabalho e
estruturação do processo metodológico de análise.
Buscamos ainda apresentar referenciais utilizados nesses processos e a
verificação do reconhecimento do potencial do material bibliográfico para a ampla
cobertura desejada sobre o tema e a compreensão possibilitada pela análise Textual
Discursiva.
Iniciamos o capítulo caracterizando as pesquisas no modelo “Estado da Arte”,
por meio de pesquisa bibliográfica. Na sequência, buscamos aportes teóricos para
entendimento do Estado da Arte como metodologia de trabalho. Trazemos também
um descrição de uma das principais fontes de coleta para esse tipo de trabalho no
Brasil, ou seja, o Banco de Teses da Capes.
Apresentamos, ainda, os dados referentes às 149 pesquisas selecionadas
nos programas de pós-graduação stricto sensu, entre 1987 a 2012, que versam
sobre currículos de Matemática. A seguir, destacamos os critérios de agrupamento
em categorias que adotamos das 149 pesquisas selecionadas sobre as relações
curriculares na Educação Básica.
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2.1 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
2.1.1 As pesquisas no modelo “Estado da Arte”
As pesquisas sobre o Estado da Arte, definidas como de caráter bibliográfico,
trazem em comum o desafio de mapear e discutir certa produção acadêmica em
diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões
vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares e de que
formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado,
teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de
congressos e de seminários (FERREIRA, 2002, p. 258).
Podemos citar alguns pesquisadores brasileiros, entre outros tantos, como
por exemplo, Soares (1989), Megid (1999), Ferreira (1999) André (2002), Mazzotti
(2002), Angelucci (2004), Ventorin (2006), Ferreira (2002) Romanowski (2002),
Freitas e Palanch (2015) que escrevem sobre o Estado da Arte. Esses autores
afirmam que nos últimos anos tem se produzido um conjunto significativo de
pesquisas conhecidas pela denominação “Estado da Arte” ou “Estado do
Conhecimento”.
Para Soares (1999), as pesquisas de caráter bibliográfico, com o objetivo de
inventariar e sistematizar a produção em determinada área do conhecimento,
usualmente chamadas de “Estado da Arte”, são recentes no Brasil e são, sem
dúvida, de grande importância, pois pesquisas desse tipo é que podem conduzir à
plena compreensão do estado atingido pelo conhecimento a respeito de
determinado tema, sua amplitude, tendências teóricas e vertentes metodológicas.
Nesta mesma perspectiva, Pillão (2009) ressalta que:

Estado da Arte tem sido entendido como modalidade de pesquisa adotada e
adaptada/interpretada por diferentes pesquisadores de acordo com suas
questões investigativas. Algumas vezes utilizando diferentes denominações
– Estado da Arte, Estado do Conhecimento, mapeamento, tendências,
panorama entre outras – os trabalhos envolvidos nessa modalidade de
pesquisa apresentam em comum o foco central - a busca pela compreensão
do conhecimento acumulado em um determinado campo de estudos
delimitado no tempo e no espaço geográfico (PILLÃO, 2009, p. 45).
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Ferreira (2002) destaca que as pesquisas intituladas Estado da Arte devem
apresentar o que está sendo pesquisado em uma determinada área a partir de um
mapeamento. Contudo, reflexões podem ser feitas sobre os temas mais recorrentes
em períodos e lugares bens distintos. A autora pondera que as condições das
pesquisas produzidas constituem-se em papel primordial durante o processo de
análise documental, pois a formação do professor, o financiamento do projeto e
tantos outros aspectos irão influenciar no desenvolvimento da produção científica.
Um Estado da Arte pode constituir-se em levantamentos do que se conhece
sobre determinada área, no desenvolvimento de análises das pesquisas e na
avaliação da situação da produção do conhecimento da área focalizada.
Em o Estudo sobre o estado da arte dos resultados da pesquisa sobre a
formação de professores na década de noventa, Messina (1998) justifica a
relevância de trabalhos desta natureza:

Estado da Arte é um mapa que nos permite continuar caminhando; um
Estado da Arte é também uma possibilidade de perceber discursos que em
um primeiro exame se apresentam como descontínuos ou contraditórios.
Em um Estado da Arte está presente a possibilidade de contribuir com a
teoria e prática (MESSINA, 1998, p. 01).

Para a pesquisadora Ferreira (2002), a sensação de muitos pesquisadores é
a do não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em
determinada área de conhecimento que apresenta crescimento tanto quantitativo
quanto qualitativo, principalmente produções desenvolvidas em nível de pósgraduação. Produções estas distribuídas por inúmeros programas de pós e pouco
divulgada.
Assim, segundo Ferreira (2002), os pesquisadores são sustentados e
movidos pelo desafio de conhecer o já construído e produzido para depois buscar o
que ainda não foi feito; de dedicar cada vez mais atenção a um número considerável
de pesquisas realizadas de difícil acesso; de dar conta de determinado saber que
cresce cada vez mais rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade. Todos esses
pesquisadores trazem em comum esta opção metodológica, por se constituir como
pesquisa de levantamento e de avaliação do conhecimento sobre determinado tema.
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Os dados coletados em estudos do tipo Estado da Arte indicam a atenção que
os pesquisadores dão à temática. Além de apontar para que aspectos da área da
educação voltam-se a preocupação dos pesquisadores, apontam os temas,
subtemas e conteúdos priorizados em pesquisas e mostram a necessidade de
algumas pesquisas, ou seja, mostram que alguns temas são quase que totalmente
silenciados.
Os estudos do tipo de Estado da Arte chamam a atenção para aspectos
pontuais, como um curso ou uma área de formação, com proposta específica e
temas que têm preocupado os pesquisadores. Outro aspecto que esses estudos
mostram são os tipos de pesquisa utilizados nas investigações. Tais pesquisas
estão apoiadas na análise de depoimento, nos estudos de caso, nos estudos de
caso do tipo etnográfico e descritivos exploratórios, na pesquisa-ação, na pesquisa
ação-colaborativa, nos estudos que fazem a análise da prática pedagógica, na
história de vida, na autobiografia, na análise das práticas discursivas e na pesquisa
teórica e bibliográfica.
Para Brandão et al. (1986), é a partir do levantamento do que se conhece
sobre determinada área que é possível estabelecer relação com produções
anteriores, identificando temáticas recorrentes e apontando novas perspectivas,
consolidando uma área de conhecimento e constituindo-se orientações de práticas
pedagógicas para definição dos parâmetros de formação de profissionais para
atuarem na área.

2.1.2 O Estado da Arte como metodologia de trabalho
As pesquisas sobre o Estado da Arte também são reconhecidas por
realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção
acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias, temas
e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles,
sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. Apesar dessa técnica ser pouco
conhecida entre os pesquisadores do Brasil, ela é bem recebida e utilizada,
sobretudo, na área da educação.
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Para desencadear um processo de análise qualitativa dos estudos produzidos
nas diferentes áreas do conhecimento, um levantamento e uma revisão do
conhecimento produzido sobre o tema é um passo indispensável, pois este tipo de
estudo, de uma forma geral, caracteriza-se por ser descritivo e analítico.
Segundo Romanowski (2002), para se realizar uma pesquisa do tipo Estado
da Arte, são necessários alguns procedimentos:

(a) definição dos descritores para direcionar as buscas a serem realizadas;
(b) localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações, catálogos e
acervos de bibliotecas, biblioteca eletrônica que possam proporcionar
acesso a coleções de periódicos, assim como aos textos completos dos
artigos; (c) estabelecimento de critérios para a seleção do material que
compõe o corpus do Estado da Arte; (d) levantamento de teses e
dissertações catalogadas; (e) coleta do material de pesquisa, selecionado
20
junto às bibliotecas de sistema COMUT
ou disponibilizados
eletronicamente; (f) leitura das publicações com elaboração de síntese
preliminar, considerando o tema, os objetivos, as problemáticas,
metodologias, conclusões, e a relação entre o pesquisador e a área; (g)
organização do relatório do estudo compondo a sistematização das
sínteses, identificando as tendências dos temas abordados e as relações
indicadas nas teses e dissertações; (h) análise e elaboração das conclusões
preliminares (ROMANOWSKI, 2002, p. 15-16).

Romanowski e Ens (2006) citam alguns passos descritos nos trabalhos de
André (ANPEd, 2004), Ens e André et al. (ANPEd SUL, SUDESTE e CENTROOESTE, 2003 e 2004), Ens e André (AVEIRO-Portugal, 2005), referentes à
metodologia utilizada no Estado da Arte destes trabalhos:

(a) levantamento dos resumos junto a CAPES; (b) divisão por IES dos
resumos para leitura individual dos pesquisadores; (c) leitura dos resumos
para estabelecer temas de análise relativas ao tipo de formação, tipo de
estudo, técnicas de pesquisa, (nesta etapa, o processo de ida ao resumo e
volta ao resumo foi constante); (d) leitura do material para identificar o
descritor na palavra-chave formação de professores, formação docente,
formação inicial, formação continuada, formação em serviço; (e) discussão
20

O COMUT é um programa brasileiro de comutação bibliográfica. Para participar o usuário deve
cadastrar-se no programa via Internet. A partir daí o usuário pode solicitar cópia de periódicos, teses,
anais de congresso , relatórios técnicos e parte de documentos, que estão disponíveis nas principais
bibliotecas nacionais e também em serviços de informação internacionais, dirigindo-se a uma
biblioteca pertencente a rede COMUT, que funciona como intermediária, a qual realiza todos os
procedimentos de solicitação. Posteriormente, o usuário recebe o bônus COMUT, que é o mecanismo
de pagamento pelas cópias solicitadas, adquirido via Internet, em forma de boleto bancário. O
principal objetivo do COMUT é permitir a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos
(periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e parte de documentos) disponíveis nas
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacional.
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para esclarecimento de dúvidas e definição para que fossem selecionados
os resumos que apresentassem os descritores indicados, por considerar-se
que o pesquisador é o melhor credenciado para enquadrar seu trabalho; (f)
leitura dos resumos, novamente para selecionar aqueles que, mesmo não
contendo os descritores indicados nas palavras-chave, tratavam do tema
formação de professores; (g) análise do conteúdo dos resumos
selecionados e tabulação dos dados, conforme categorização realizada; (h)
organização e síntese dos dados em quadros e tabelas; (i) leitura analítica
das informações contidas nas tabelas; (j) síntese geral; (k) inferências,
considerações (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 43).

Essas pesquisadoras recomendam, ainda, que, na realização deste tipo de
estudo, as publicações objetos de análise sejam avaliadas por um Comitê Científico.
Análises que de certo modo constituem estudos referenciais. Desta maneira, os
estudos sobre Estado da Arte vão se configurando uma tendência na escolha do
material que poderá constituir-se como corpus de estudo. “Tratam-se de estudos
convalidados, como teses e dissertações, que são resultados de pesquisas
analisadas por bancas, publicações de periódicos de referência nacional e trabalhos
apresentados em congressos” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 45).
Além disso, durante a realização do estudo, principalmente para o
estabelecimento de categorias da tipologia de temas, é importante a realização de
consulta a outros estudos semelhantes, de modo a aproximar e harmonizar as novas
categorias com as anteriores. Segundo essas autoras, este procedimento assume
importância na medida em que contribui para indicar as tendências das pesquisas
de uma determinada área de conhecimento.
Diante do exposto, entendemos que nossa pesquisa sobre o Estado da Arte é
de natureza metodológica, exploratória e bibliográfica, de abordagens qualitativas.
Consideramos que seja exploratória, principalmente na fase inicial, devido ao
processo de coleta de informação e material, ou seja, resumos de teses e
dissertações acerca da temática de investigação. E bibliográfica, pelo processo de
constituição dos dados da pesquisa, que compreende o levantamento de teses e
dissertações e a elaboração de fichamentos baseados na leitura desse material
selecionado.
Em relação à definição de pesquisa exploratória, temos como sendo aquela
na qual “o pesquisador, diante de uma problemática ou temática ainda pouco
definida e conhecida, resolve realizar um estudo com o intuito de obter informações
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ou

dados

mais

esclarecedores

e

consistentes

sobre

ela”

(FIORENTINI;

LORENZATO, 2006, p. 70). Já a definição assumida para a pesquisa bibliográfica
refere-se como

[...] modalidade de estudo que se propõe a realizar análises históricas e/ou
revisão de estudos ou processos tendo como material de análise
documentos escritos e/ou produções culturais garimpados a partir de
arquivos e acervos. Essa modalidade de estudo compreende tantos os
estudos tipicamente históricos ou estudos analítico-descritivos de
documentos ou produções culturais, quando os do tipo “pesquisa do estadoda-arte” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 71).

E, por fim, consideramos nossa pesquisa como sendo qualitativa, pelas
características descritas por Bogdan e Biklen (1994), em que o pesquisador é o
principal instrumento, os dados coletados são predominantemente descritivos, a
preocupação com o processo é muito maior do que com o produto e a análise dos
dados tende a seguir um processo indutivo.

2.1.3 As pesquisas sobre o Estado da Arte e o Banco de Teses da
CAPES
Uma das justificativas para elaboração das pesquisas intituladas “Estado da
Arte”, segundo a pesquisadora Pillão (2009), é o significativo crescimento
quantitativo e a diversidade de enfoques abordados das produções científicas
desenvolvidas em torno de uma área em um determinado período.
Outra relevância apontada para a produção de trabalhos sobre o estado da
arte, destacado por Soares (1989, p. 4), é que:

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em
determinado momento, é necessária no processo de evolução da ciência,
afim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e
resultados já obtidos, ordenação que permita indicação das possibilidades
de integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a
identificação de duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas
e vieses.
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Para Romanowski e Ens (2006), essas análises possibilitam ao pesquisador
examinar o que tem se destacado e quais temas foram mais abordados nas
pesquisas.

Os referenciais teóricos que subsidiaram as investigações; a relação entre
pesquisador e a prática pedagógica; as sugestões e proposições
apresentadas pelos pesquisadores; as contribuições da pesquisa para
mudança e inovações da prática pedagógica; a contribuição dos
professores/pesquisadores na definição das tendências (p. 39).

Desta maneira, buscando compreender como as pesquisas sobre o Estado da
Arte têm sido desenvolvidas no Brasil, efetuamos, primeiramente, uma busca via
internet no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES)21, por meio dos descritores “Estado da Arte” e “Estado do
Conhecimento” (expressão exata) e contabilizamos um total de 1628 produções,
entre dissertações de mestrado e teses de doutorado, que apresentaram tais
expressões em seus títulos, nas palavras-chave ou no resumo, no período
compreendido entre 1987 a 2012 22 . A Tabela 2 apresenta as informações
quantitativas provenientes dessa consulta.
Tabela 2: Resultado da consulta ao Banco de Teses da CAPES das produções no período de 1987 a
2012 referente ao “Estado da Arte”

Ano

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
21

Nível

Expressão “exata” pesquisada
Estado da Arte

Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado

0
2
1
4
1
7
3
8
0
9
1
9
5

Total de
pesquisas
encontradas

2
5
8
11
9
10
20

Total de
pesquisas
encontradas
relativas à
área de
Educação e
Ensino
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Teses.do; acessado em 01.09.2013.
Esse período refere-se ao disponibilizado pelo Banco de Teses, até a data de 01 de setembro de
2013.
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado

15
4
7
1
12
6
20
3
22
7
27
10
31
11
50
10
37
15
44
19
61
17
51
16
70
23
78
26
74
42
92
29
84
48
123
45
126
66
156

11
13
26
25
34
41
61
47
59
80
68
86
101
100
134
113
171
171
222

1628
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados.

2
0
0
0
1
2
1
0
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
1
2
9
3
2
1
7
2
10
2
10
6
17
0
19
6
21
5
24
9
30
213

No que se diz respeito às pesquisas do tipo Estado da Arte, encontramos 46
teses e 167 dissertações nas áreas de educação e ensino levantadas a partir do
Banco de Teses e Dissertações da CAPES dos últimos vinte e seis anos de resumos
disponíveis, ou seja, de 1987 a 2012. E, se considerarmos as pesquisas do tipo
Estado da Arte apenas na área de Educação Matemática e ou Matemática,
encontramos 01 tese e 26 dissertações relacionadas com este tema entre o período
de 1987 a 2012, conforme levantamento feito no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES.
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Podemos tomar esses dados como um alerta de que alguns pesquisadores
apresentam em seus estudos a respeito das pesquisas sobre o Estado da Arte:
mesmo tendo verificado um grande crescimento nos últimos anos dessas pesquisas
em diferentes áreas do conhecimento, temos uma carência em nossa área de
pesquisa, Educação Matemática.
Desta maneira, concordamos com Freitas (2013), que nos chama a atenção
para o fato de que “mesmo tendo sido verificado um movimento de expansão
acentuada de sua construção e propagação, ainda temos diversas áreas que
carecem dessa atenção nas pesquisas que apontem o já elaborado, os enfoques e
as lacunas existentes” (p. 87-88).

2.2 COLETA E ORGANIZAÇÃO DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
2.2.1 A coleta de dados – 1ª parte
A pesquisa de produções científicas referente aos Currículos na Matemática,
que são o objeto deste nosso estudo, foi realizada por meio eletrônico no Banco de
Teses da CAPES no período de 1987 a 2012. Como salientado anteriormente, a
opção por 1987 como ano inicial se deu em função de ser o ano da realização do
primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, e é também desse ano que
datam as primeiras pesquisas identificadas no banco de dados da Capes. O ano de
2012 como ano final se deu por coincidir com o início de nossa pesquisa.
Inicialmente, optamos por uma busca mais abrangente, a partir do título da
produção acadêmica, resumo, palavras-chave, Grupo de Pesquisa e linhas de
pesquisa, na qual foi utilizado o descritor Currículos. Ao analisar os resultados,
verificamos que a palavra escolhida foi extremamente ampla, o que resultou numa
quantidade grande de trabalhos sobre currículos, oriundos das mais variadas
ciências e etapas de ensino, totalizando 10.496 trabalhos.
Constatamos nesse momento a necessidade de redefinir a palavra-chave
para a busca, a fim de localizarmos especificamente as produções voltadas a
currículos na Matemática e/ou Educação Matemática.
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Para isso, passamos a considerar as pesquisas selecionadas a partir das
seguintes expressões: Currículos na Educação, Currículos na Matemática,
Currículos na Educação Matemática, Currículos Educação Matemática e Currículos
Matemática. Por mais que essas palavras-chave pareçam iguais, não o são, pois o
Banco de Teses da CAPES considera as pesquisas que aparecem a palavra “na”,
como podemos notar na Tabela 3.
Tabela 3: Palavras-chave utilizadas e números de pesquisas encontradas
Total de pesquisas encontradas em
todas as áreas a partir de cada
palavra-chave
10.496

Palavras-chave utilizadas
Currículos
Currículos na Educação

7.846

Currículos Educação

6.941

Currículos na Matemática

862

Currículos Matemática

400

Currículos na Educação Matemática

535

Currículos Educação Matemática

427

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de
23
Teses da CAPES .

Como descrito anteriormente, por meio destas palavras-chave, identificamos
os trabalhos a partir do título da produção acadêmica, resumo, palavras-chave,
Grupo de Pesquisa e linhas de pesquisa. Como diversas pesquisas aparecem com
as diferentes palavras-chave, optamos pelos descritores Currículos Matemática e
Currículos

Educação

Matemática,

e,

assim,

eliminamos

as

repetições

e

identificamos, inicialmente, que um total de 366 pesquisas se encaixaram nos
nossos critérios, sendo 300 Dissertações e 66 Teses.
Durante esse processo de seleção das 366 pesquisas sobre currículos na
Matemática, encontramos pesquisas oriundas de diversos programas de pósgraduação stricto sensu e de diferentes áreas de pesquisa. Observamos que a
questão sobre currículos é pesquisada sob a ótica das diferentes áreas do
conhecimento, como, por exemplo, Educação nas Ciências, Tecnologia, Educação
Especial, Computação, Engenharia de Produção, Educação em Ciências e
Matemáticas, Educação e Contemporaneidade, Informática, Ensino de Ciências e
Matemática, Educação Cientifica e Tecnológica, Educação Administração e

23
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Comunicação, Ensino de Ciências, Educação Agrícola, Desenvolvimento Regional e
Meio Ambiente, Ensino das Ciências, Informática na Educação, História da Ciência,
Psicologia Educacional, Ensino de Matemática, Ensino de Física, Computação
Aplicada, Psicologia

Experimental, Análise

do

Comportamento, Matemática

Universitária, Letras, entre outras.
Tabela 4: Pesquisas encontradas sobre Currículo nas diferentes áreas de pesquisa

Ano

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
24

Nível

Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado

Pesquisas
com a
expressão
“exata”
pesquisada
Currículo
Matemática
+
Currículo
Educação
Matemática
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
5
3
3
0
5
1
6
1
8
0
15
1
9
5

Pesquisas
Relacionadas
Com Mestrado
ou Doutorado
em
“Educação”

Pesquisas
Relacionadas
Com Mestrado
ou Doutorado
em “Educação
Matemática”

Pesquisas
Relacionadas
Com Mestrado
ou Doutorado
em
“Matemática”

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
4
3
0
0
3
1
4
1
7
0
8
0
6
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0

Pesquisas
Relacionadas
Com Mestrado ou
Doutorado em
outras Áreas do
24
Conhecimento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
2
2

Educação nas Ciências, Tecnologia, Educação Especial, Computação, Engenharia de Produção,
Educação em Ciências e Matemáticas, Educação e Contemporaneidade, Informática, Ensino de
Ciências e Matemática, Educação Cientifica e Tecnológica, Educação Administração e Comunicação,
Ensino de Ciências, Educação Agrícola, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Ensino das
Ciências, Informática na Educação, História da Ciência, Psicologia Educacional, Ensino de
Matemática, Ensino de Física, Computação Aplicada, Psicologia Experimental Análise do
Comportamento, Matemática Universitária, Letras.
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Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

13
2
15
5
21
0
21
8
18
3
31
8
19
5
35
8
39
14
34
366

10
1
7
2
9
0
9
4
11
2
17
6
6
5
7
4
14
5
8
171

1
1
2
2
3
0
2
3
7
0
1
2
6
0
13
1
15
9
8
81

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

2
0
6
1
9
0
9
1
0
1
13
0
7
0
15
3
10
0
18
104

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de Teses da
25
CAPES .

2.2.2 A coleta de dados – 2ª parte
Para darmos continuidade ao processo de seleção dos dados de nossa
pesquisa, passamos a buscar os trabalhos que nos serviriam de base para a
elaboração do Estado da Arte sobre Currículos na Matemática. Das 366 pesquisas
encontradas, passamos a uma primeira leitura dos títulos e resumos para identificar,
agora, quais trabalhos se encaixavam na nossa pesquisa e, a partir disso, uma
distribuição das categorias emergentes dessas leituras. Lembrando que nossa
questão de pesquisa tem o foco de analisar as pesquisas que versam sobre
currículos de matemática na Educação Básica Brasileira (Ensino Fundamental e
Ensino Médio).
Por meio desse procedimento, acabamos por verificar que, dos 366 trabalhos
selecionados anteriormente, 217 deles não se enquadravam na nossa proposta de
pesquisa, embora pudessem envolver a palavra Curricular, Curriculares e/ou
Currículos. Essas pesquisas, ao nosso olhar, não versavam sobre estudos
curriculares26 ou não foram produzidas nem tiveram o Ensino Fundamental e Médio
como cenário. Esta leitura nos possibilitou construir a tabela 5.

25

Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br, acessado em 07.04.2014.
Tratavam de Formação de Professores, Tecnologias, Ensino e Aprendizagem, História e Didática
da Matemática, Processos Cognitivos e Linguísticos, Filosofia, entre outras.
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Tabela 5: Pesquisas que versam sobre Currículos no Ensino Básico do Brasil

Ano

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nível

Pesquisas
Encontradas

Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
5
4
3
0
5
1
6
1
8
0
13
1
9
5
13
2
15
5
21
0
21
7
19
3
31
8
19
5
35
8

Pesquisas
sobre
Currículos no
Ensino
Básico
Brasileiro
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
2
0
1
0
3
0
8
0
1
0
5
0
6
4
12
0
10
2
8
1
12
2
5
2
14
3
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Mestrado
Doutorado
Mestrado

39
20
14
5
2012
34
17
Total
366
149
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de
27
Teses da CAPES .

Após a análise dos resumos e títulos e seleção das Teses e Dissertações que
se enquadravam em nossa pesquisa, reduzimos o número de 366 trabalhos de
pesquisas nesta etapa para 149 trabalhos.

2.3 PESQUISAS SOBRE CURRÍCULOS DE MATEMÁTICA NOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO BRASIL
Este levantamento realizado no Banco de Teses da CAPES nos possibilitou
organizar um panorama dessas pesquisas, com algumas informações relevantes
sobre o crescimento dessas pesquisas nos últimos 10 anos, as instituições (públicas
ou privadas) que produziram esses trabalhos, os estados da federação, entre outros.
No que diz respeito ao crescimento, percebemos o salto de produção das
Dissertações e Teses sobre Currículos na Matemática e ou Educação Matemática
nos últimos 10 anos, nos programas de pós-graduação do País. Podemos notar
essa informação ao observar a Tabela 5, entre 1987 a 2002, e identificar 19
dissertações e 2 Teses sobre essa temática no Banco de Teses da CAPES,
totalizando 14,10% das produções pesquisadas produzidas na pós-graduação sobre
Currículos na Matemática.
Nos últimos 10 anos analisados – 2003 a 2012 – encontramos 85,90% dessas
produções, ou seja, 128 pesquisas versando sobre esta temática. De certa forma,
um reflexo do aumento das discussões sobre as questões curriculares,
principalmente na área da Matemática.
Em nosso levantamento, dos 149 trabalhos, identificamos 128 Dissertações
(85,90% do total) e 21 Teses (14,10% do total). Além disso, identificamos 47
universidades que produziram pesquisas sobre currículos na Matemática. Dentre
estas, podemos destacar a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (27
27
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pesquisas), a Universidade de São Paulo (12 pesquisas), a Universidade
Bandeirante de São Paulo – atual Universidade Anhanguera de São Paulo (11
pesquisas), a Universidade Luterana do Brasil (9 pesquisas), a Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (06 pesquisas), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (5
pesquisas), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (5 pesquisas) e a
Universidade Federal do Paraná (5 pesquisas).
Tabela 6: Distribuição das 149 pesquisas sobre Currículos por Instituições

Instituições

Número de
Pesquisas

1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

27

2

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

12

3

UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO

11

4

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

9

5

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

6

6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

5

7

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

5

8

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

5

9

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

4

10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

4

11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

4

12

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

4

13

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROF JOSE DE SOUZA
HERDY

4

14

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

3

15

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

3

16

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

3

17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

3

18

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

3

19

UNIV. REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

2

20

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

2

21

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

2

22

UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA

2

89

23

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

2

24

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

1

25
26

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO
SUL
UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO
CLARO

1
1

27

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

1

28

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

1

29

CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA

1

30

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO
SUL

1

31

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

1

32

UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA

1

33

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

1

34

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. DE MINAS GERAIS

1

35

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

1

36

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

1

37

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

1

38

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

1

39

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1

40

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

1

41

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

1

42

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

1

43

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA

1

44

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

1

45

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

1

46

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

1

47

UNIVERSIDADE SÃO MARCOS

1

TOTAL

149

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de Teses da
28
CAPES .

As dissertações e teses produzidas entre 1987 e 2012 que abordam o tema
Currículos
28

na

Matemática

estão

distribuídas

em

16

estados

Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/, acessado em 07.04.2014.

brasileiros,
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concentrando-se no estado de São Paulo (62 pesquisas – 41,61%), seguido por Rio
Grande do Sul ( 25 pesquisas – 16,78%), Rio de Janeiro (17 pesquisas – 11,40%),
Minas Gerais (14 pesquisas – 9,39%), Paraná (12 pesquisas – 8,05%), e outros 11
estados do Brasil (23 pesquisas – 12,77%). Como podemos observar no gráfico 1.
Gráfico 1: Distribuição das Dissertações e Teses produzidas entre 1987 e 2012 que abordam o tema
Currículos na Matemática nos estados brasileiros

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de Teses da
29
CAPES .

Das 149 pesquisas defendidas em 47 instituições, 64 pesquisas (42,95% do
total) foram desenvolvidas em instituições públicas, sendo 44 em instituições
federais e 20 pesquisas em instituições estaduais. As instituições privadas
produziram a maioria das pesquisas computando um total de 85 pesquisas ( 57,05%
do total), como podemos observar na tabela 7.
Tabela 7: Pesquisas por tipo de instituições
Instituições
PÚBLICA

FEDERAL

44

ESTADUAL

20

PRIVADA
TOTAL

85
149

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de
30
Teses da CAPES .
29
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2.4 A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD) NO AUXÍLIO DA
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DAS CATEGORIZAÇÕES
Segundo Chartier (2009), ao lermos um texto, produzimos significados plurais
e móveis, seja essa leitura coletiva, individual, inovadora, íntima ou pública. O autor
destaca que a leitura é sempre uma prática criadora, imaginativa e produtora, ou
seja, os significados dos textos, quaisquer que sejam, serão produzidos pelos
leitores de diferentes maneiras. Para o autor, os textos não mudam enquanto o
mundo muda. O que muda são os espaços onde os livros são lidos. Portanto, as
leituras e análises produzidas desses textos recebem novos significados dos
leitores.
Para a construção e nossa análise das categorias produzidas a partir de
leituras de trabalhos realizados em diferentes regiões do país, em épocas diferentes,
concordamos com Freitas (2013), que nos alerta sobre a influências dessas
produções, não somente dos referenciais teóricos, mas também das as questões
políticas, históricas e sociais que envolvem a produção dessas pesquisas. Desta
maneira, iremos nos apoiar nos estudos sobre a Análise Textual Discursiva (ATD),
pois ela envolve análises criteriosas de textos diversos, para uma posterior
compreensão dos fenômenos investigados, para, a partir daí, ser possível a
construção de metatextos, que descreveremos melhor no decorrer deste tópico.
Para alguns pesquisadores (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006,
2011), a ATD tem sido utilizada como metodologia para analisar informações obtidas
em pesquisas. De acordo com Moraes (2003), a análise textual discursiva

Pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção
de compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência
recursiva de três componentes: desconstrução do corpus, a unitarização, o
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização,
e o captar do novo emergente em que nova compreensão é comunicada e
validada (p. 92).

Esse processo é comparado a uma tempestade de luz, em que, a partir da
desconstrução da desordem e o estabelecimento de relações, surgem “raios de luz”
30
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iluminando os fenômenos investigados, expressando novos entendimentos, que são
atingidos durante as análises (MORAES, 2003). A seguir, descreveremos algumas
características da ATD, segundo as ideias de alguns pesquisadores (MORAES,
2003; MORAES; GALIAZZI, 2006, 2011).
Figura 3: Estruturação do Processo de Análise Textual Discursiva
Caos

Limite do Caos

Dissertação
1

Tese
1
Dissertação
2

Tese
N

Tese
2
Dissertação
N

Construção do Metatexto

A

B

C

D

E

F

G

H

I

...N
Desmontagem
Desconstrução e
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A desmontagem dos textos, primeira etapa da ATD, caracteriza-se por uma
leitura cuidadosa e aprofundada dos dados em um movimento de separação das
unidades significativas. Segundo Moraes e Galiazzi (2006), os dados são
“recortados, pulverizados, desconstruídos, sempre a partir das capacidades
interpretativas do pesquisador” (p. 132).
Segundo Moraes (2003), todo texto demanda uma multiplicidade de leituras,
muitas dessas leituras em função das intenções dos autores e dos referenciais
teóricos sobre determinado assunto. Sendo assim, a análise qualitativa opera com
significados construídos a partir de um conjunto de textos. Esses textos são escritos
com determinados significantes, os quais o pesquisador, a partir da leitura, atribui
sentidos e significados. Para o autor,

Sempre parte do pressuposto de que toda leitura já é uma interpretação e
que não existe uma leitura única e objetiva Ainda que, seguidamente, dentro
de determinados grupos, possam ocorrer interpretações semelhantes, um
texto sempre possibilita múltiplas significações. Diferentes sentidos podem
ser lidos em um mesmo texto (MORAES, 2003, p. 192).
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Essa fase, de acordo com Moraes (2003), aproxima-se do caos em um
processo de extrema desorganização. Condição necessária e fundamental

é o

estabelecimento de uma relação íntima e aprofundada do pesquisador com seus
dados. É o momento em que o pesquisador olha de várias maneiras para os dados,
descrevendo-os incessantemente; constrói várias interpretações para um mesmo
registro escrito; e, a partir desses procedimentos, surgem as unidades de
significados.
Entendemos, assim como o autor, que a multiplicidade de significados que
são possíveis de se construir a partir de um mesmo conjunto de significantes tem
sua explicação nos diferentes pressupostos teóricos que cada pesquisador utiliza
em suas leituras. Por mais que cada pesquisador tente executar sua pesquisa
imparcialmente, toda leitura é feita a partir de alguma perspectiva teórica, seja essa
consciente ou não. O autor reforça, ainda que se possa admitir o esforço em colocar
entre parênteses essas teorias, toda leitura implica ou exige algum tipo de teoria
para poder concretizar-se. E destaca que:

É impossível ver sem teoria; é impossível ler e interpretar sem ela.
Diferentes teorias possibilitam os diferentes sentidos de um texto. Como as
próprias teorias podem sempre modificar-se, um mesmo texto sempre pode
dar origem a novos sentidos. [...] as teorias estão sempre presentes em
qualquer leitura, também o estarão nas diferentes etapas da análise. Essas
teorias podem ser implícitas ou explícitas. O conhecimento das teorias que
fundamentam uma pesquisa pode facilitar o processo da análise textual.
Entretanto isso não é uma exigência, já que o pesquisador também pode ter
pretensões de construir teorias a partir do material que analisa (MORAES,
2003, p. 193).

Entendemos, assim como os autores citados até aqui, que a análise textual
parte de um conjunto de pressupostos em relação à leitura dos textos objetos de
análise. As dissertações e teses que iremos analisar nesta pesquisa constituem um
conjunto de significantes. Portanto, serão atribuídos a esse material de pesquisa
significados sobre seus conhecimentos e teorias. A formação de padrões complexos
surgidos da multiplicidade de interações e a comunicação dos novos sentidos e
significados despertados a partir das leituras feitas serão o objetivo da análise.
O corpus da análise textual, que é um conjunto de documentos (em nosso
caso, dissertações e teses), constitui-se de produções linguísticas referentes a
determinado fenômeno e originadas em um determinado tempo, correspondendo a
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uma multiplicidade de sentidos que a partir deles podem ser construídos (MORAES,
2003). Para esse autor, os textos que compõem o corpus da análise podem ter sido
produzidos especificamente para a pesquisa –

[...] “transcrições de entrevistas,

registros de observação, depoimentos produzidos por escrito, assim como
anotações e diários diversos” (p. 194) –, como podem ser documentos já existentes
previamente – [...] “relatórios diversos, publicações de variada natureza, tais como
editoriais de jornais e revistas, resultados de avaliações, atas de diversos tipos, além
de muitos outros” (p. 194).
Segundo o autor, os “dados” para a pesquisa, ou seja, o corpus textual da
análise, só se torna informação a partir de uma ou mais teorias. Sendo assim, nada
é realmente dado, mas, sim, construído. E descreve ainda:

Os textos não carregam um significado a ser apenas identificado; são
significantes exigindo que o leitor ou pesquisador construa significados com
base em suas teorias e pontos de vista. Isso exige que o pesquisador em
seu trabalho se assuma como autor das interpretações que constrói dos
textos que analisa. Naturalmente nesse exercício hermenêutico de
interpretação é preciso ter sempre em mente o outro pólo, o autor do texto
original (MORAES, 2003, p. 194).

Nessa perspectiva, a análise textual qualitativa, voltada para a produção de
entendimentos, requer do pesquisador um envolvimento intenso com as informações
do corpus textual. Moraes (2003) descreve que essa análise exige do pesquisador
uma impregnação aprofundada com os elementos desse processo. “Somente essa
impregnação intensa possibilita uma leitura válida e pertinente dos documentos
analisados”(p. 196), o que significa novas compreensões em relação aos dados
pesquisados. Essas novas compreensões devem levar em conta as diferentes
interpretações feitas a partir dos significantes implícitos nos textos.
A segunda fase da ATD, o estabelecimento de relações, caracteriza-se por
um “processo de comparação constante entre as unidades definidas no processo
inicial de análise, levando ao agrupamento de elementos semelhantes” (MORAES,
2003, p. 197).
De acordo com algum critério, em razão dos objetivos do trabalho, constroemse as categorias por meio dos elementos semelhantes, sendo que a todo momento
elas podem ser modificadas e reorganizadas num processo em espiral.
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De acordo com Moraes e Galiazzi (2006, p. 125), “[...] as categorias não saem
prontas, e exigem um retorno cíclico aos mesmos elementos para sua gradativa
qualificação. O pesquisador precisa avaliar constantemente suas categorias em
termos de sua validade e pertinência”. Os autores enfatizam ainda que, “a
unitarização representa um movimento para o caos, de uma desorganização de
verdades estabelecidas. A categorização é o movimento construtivo de uma ordem
diferente do original”.
Segundo Moraes (2003), as categorias constituem os elementos de
organização do metatexto que a análise pretende escrever. É a partir delas que o
pesquisador produzirá as descrições e interpretações que irão compor as novas
compreensões possibilitadas pela análise. O autor enfatiza que as categorias podem
ser produzidas por diferentes metodologias e que cada método apresenta resultados
caracterizados por diferentes propriedades.
O método dedutivo prevê a construção de categorias prévias antes de se
examinar os textos, objeto de análise. Já no método indutivo, as categorias são
construídas a partir das informações trazidas pelos textos analisados. O primeiro fica
marcado pelo processo de categorização a priori; e o segundo movimento, enquanto
categoria emergente.
É possível ainda combinar os dois métodos – indutivo e dedutivo – num
processo de análise misto. Partindo de categorias definidas a priori com base em
teorias

escolhidas

previamente,

“o

pesquisador

encaminha

transformações

gradativas no conjunto inicial de categorias, a partir do exame das informações do
corpus de análise” (MORAES, 2003, p. 198).
O autor descreve ainda um terceiro método de produção de categorias. O
denominado método intuitivo no qual o pesquisador pretende chegar a um conjunto
de categorias por meio da intuição. Esse método exige integrar-se num processo de
auto-organização em que, a partir de um conjunto complexo de elementos de
partida, emerge uma nova ordem. Segundo o autor,

O processo intuitivo pretende superar a racionalidade linear que está
implícita tanto no método dedutivo quanto no indutivo. Pretende que as
categorias tenham sentido a partir do fenômeno focalizado como um todo.
As categorias produzidas por intuição originam-se por meio de inspirações
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repentinas, insights de luz que se apresentam ao pesquisador, por uma
intensa impregnação nos dados relacionados aos fenômenos. Representam
aprendizagens auto-organizadas que são possibilitadas ao pesquisador a
partir de seu envolvimento intenso com o fenômeno que investiga
(MORAES, 2003, p. 198).

Entendemos, assim como o autor, que, de algum modo, tanto o método
dedutivo quanto o indutivo, requerem, em certa medida, a intuição e abdução. São
essas características que possibilitam as produções originais, representando novas
compreensões em relação aos fenômenos investigados. Porém, quando o
pesquisador opta por enfatizar um desses métodos, estabelece, antecipadamente,
alguns limites para suas análises. E por mais que seja imparcial e os fundamentos
fiquem implícitos, a escolha de métodos para a categorização sempre terá junto com
ela um conjunto de pressupostos teóricos que o pesquisador traz.
As categorias a priori, emergentes e o modelo misto (que parte de um
conjunto de categorias definido a priori, complementando-as ou reorganizando-as a
partir

da

análise), podem

ser

utilizadas

na

análise

textual

qualitativa,

proporcionando assim a construção de novas compreensões.
Para Moraes (2003), todos esses tipos de categorias podem ser válidos. O
importante no processo não é sua forma de produção, mas as possibilidades do
conjunto de categorias construído de representar as informações do corpus, ou seja,
de possibilitar ao leitor uma compreensão aprofundada dos textos-base da análise e,
em consequência, dos fenômenos investigados.
O processo de categorização das unidades de significados caracteriza-se por
três propriedades: a primeira propriedade está ligada à representatividade das
descrições e interpretações feitas dos dados por meio do conjunto de categorias
(MORAES, 2003). Estas precisam ser válidas e pertinentes aos objetivos da análise,
bem como representar os dados em relação à fundamentação teórica adotada pelo
pesquisador. A segunda propriedade diz respeito à homogeneidade, ou seja, “as
categorias de um mesmo conjunto precisam ser construídas a partir de um mesmo
princípio, de um mesmo contínuo conceitual” (MORAES, 2003, p. 199). Sobre essa
propriedade, o autor ressalta que, dependendo da complexidade dos dados,
podemos construir vários conjuntos de categorias e subcategorias. Entretanto, cada
conjunto deve ser homogêneo.
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A terceira propriedade apontada pelo autor diz respeito à “exclusão mútua”.
Contudo, esse autor não concorda que seja necessário acontecer uma exclusão
mútua entre as unidades de significado. Moraes (2003) afirma que:

Uma mesma unidade pode ser lida de diferentes perspectivas, resultando
em múltiplos sentidos, dependendo do foco ou da perspectiva em que seja
examinada. Por essa razão aceitamos que uma mesma unidade possa ser
classificada em mais de uma categoria, ainda que com sentidos diferentes
(MORAES, 2003, p. 199).

Nas considerações sobre essa característica, que não é consenso na
literatura, Moraes (2003) afirma que a obrigatoriedade da exclusão mútua para a
construção de categorias “não se sustenta frente às múltiplas leituras dos dados” (p.
199), e que “isso representa um movimento positivo no sentido da superação da
fragmentação, em direção a descrições e compreensões mais holísticas e
globalizadas” (p. 199).
Se relacionarmos esse critério, de exclusão mutua, com procedimentos da
Análise de Conteúdo, observaremos uma diferença. Enquanto na Análise de
Conteúdo as categorias precisam ser excludentes, na Análise Textual Discursiva,
elas não necessariamente precisam ser. Esse aspecto abre um leque de
possibilidades para o pesquisador e direciona suas análises para caminhos
diferentes. Por um lado, pode ampliar o olhar e não se restringir a possíveis
fragmentações, por outro, pode enfraquecer as categorias e denunciar critérios para
relacionar as unidades de significados pouco estruturados.
Na medida em que as categorias estão definidas, inicia-se um processo de
observação das relações entre as categorias e subcategorias no sentido da
construção da estrutura de um metatexto. E, na construção do metatexto,

[...] a pretensão não é o retorno aos textos originais, mas a construção de
um novo texto, um metatexto que tem sua origem nos textos originais,
expressando um olhar do pesquisador sobre os significados e sentidos
percebidos nesses textos. Esse metatexto constitui um conjunto de
argumentos descritivo-interpretativos capaz de expressar a compreensão
atingida pelo pesquisador em relação ao fenômeno pesquisado, sempre a
partir do corpus de análise (MORAES, 2003, p. 201-202).
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A terceira e última fase da análise textual discursiva diz respeito à captação
do novo emergente, ou seja, a construção de um metatexto pelo pesquisador que
vai tecendo considerações sobre as categorias que ele construiu. Para Moraes
(2003),

[...] os metatextos são constituídos de descrição e interpretação,
representando o conjunto um modo de compreensão e teorização dos
fenômenos investigados. A qualidade dos textos resultantes das análises
não depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas é, também,
consequência do pesquisador assumir-se como autor de seus argumentos
(MORAES, 2003, p. 202).

Segundo o autor, a ATD pode ser caracterizada como uma metodologia na
qual, a partir de um conjunto de textos ou documentos, produz-se um metatexto,
descrevendo e interpretando sentidos e significados que o pesquisador elabora a
partir do referido documento. Para o autor, diferentes tipos de textos podem ser
produzidos por meio dessa metodologia, com diversas valorizações nas descrições
e interpretações. A produção textual que a ATD propõe caracteriza-se por sua
permanente incompletude e uma constante necessidade de crítica no sentido de sua
melhor qualificação.
Nessa perspectiva, a ATD corresponde a um processo de renovação da
escrita, em que, aos poucos, atingem-se produções mais qualificadas.
Segundo Moraes (2003),

O processo de análise proposto volta-se à produção do referido metatexto.
A partir da unitarização e categorização do corpus, constrói-se a estrutura
básica do metatexto, objeto da análise. Uma vez construídas as categorias,
estabelecem-se pontes entre elas, investigam-se possíveis sequências em
que poderiam ser organizadas, sempre no sentido de expressar com maior
clareza as novas intuições e compreensões atingidas. Simultaneamente, o
pesquisador pode ir produzindo textos parciais para as diferentes categorias
que, gradativamente poderão ser integrados na estruturação do texto como
um todo (MORAES, 2003, p. 2002)

A elaboração de um metatexto descritivo-interpretativo faz parte de um
esforço em demonstrar intuições e novos entendimentos atingidos a partir da
impregnação intensa com o corpus da análise. “É, portanto, um esforço construtivo
no sentido de ampliar a compreensão dos fenômenos investigados” (MORAES,
2003, p. 205).
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Nessa fase, o pesquisador esforça-se em expressar suas intuições e novos
entendimentos a partir da sua rigorosa e ostensiva análise dos dados. A validade e
confiabilidade dos resultados de uma análise, para o autor, depende “do rigor com
que cada etapa da análise foi construída”, uma vez que “uma unitarização e uma
categorização rigorosas encaminham para metatextos válidos e representativos dos
fenômenos investigados” (MORAES, 2003, p.206).
Desta maneira, concordamos com Ariza et al. (2015), que descreve a ATD
como uma metodologia que também tem foco no que o pesquisador está
aprendendo, ou seja, ao analisar e colocar o seu conhecimento para a interpretação,
o pesquisador aprende. Desta maneira, ao ampliar os significados atribuídos às
palavras nos textos analisados, o pesquisador tem possibilidade de ampliar os
próprios significados que atribui aos textos e às palavras. Neste momento, o
pesquisador acaba por utilizar, no texto, teorias e interlocutores que não suspeitava
buscar para a análise, embora muitos fossem conhecidos.

2.4.1 A construção das categorias e a distribuição das pesquisas
Considerando que a ATD é uma metodologia qualitativa que tem como
característica a fonte natural de informação, o corpus de análise inicial deste
trabalho foi constituído de 149 resumos de dissertações e teses dos mais variados
Programas de Pós-Graduação do Brasil (já descrito anteriormente). Considerando
também o exposto por Moraes (2003) e Moraes e Galiazi (2006, 2011), em nossa
pesquisa as categorias de análises foram determinadas a priori e deduzidas de uma
das teorias que servem de fundamento para o nosso estudo, mais especificamente
Sacristán (2000). Sendo assim, temos cinco categorias a priori, que são elas:
categoria 1, formada pelas produções que têm como temática as pesquisas que
envolvem os currículos prescritos; na categoria 2, foram inseridos os trabalhos
que discutem as pesquisas sobre os currículos apresentados aos professores; na
categoria 3, foram inseridos os trabalhos que discutem as pesquisas sobre a
currículos modelados pelos professores; na categoria 4, foram inseridos os
trabalhos que discutem as pesquisas sobre os currículos em ação e realizados;
Por fim, na categoria 5,
currículos avaliados.

apresentamos as pesquisas que versam sobre os
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Chamamos a atenção para a categoria 4, na qual incluímos duas das etapas
descritas por Sacristán (2000), por entendermos que tanto o currículo em ação
quanto o currículo realizado, efetivamente ocorrem em situações de sala de aula ou
em situações de aprendizagem em espaços não escolares. Além disso, observamos
que os trabalhos analisados poderiam fazer parte de mais de uma categoria
analisada, mas decidimos deixá-lo na categoria que se mostrou mais expressiva.
Dando prosseguimento à nossa descrição do processo metodológico,
destacamos que, após releituras atentas dos resumos, títulos e palavras-chave dos
trabalhos selecionados, iniciamos a separação dos trabalhos em suas respectivas
categorias. Nessa fase de leitura dos resumos, podemos tecer algumas
considerações.
Ao ler os resumos das pesquisas sobre o assunto, verificamos um aspecto
que não está ligado diretamente à análise do tema, mas que nos chama a atenção
no que se refere à organização do registro escrito: os resumos das produções
escritas, em sua maioria, não apresentam o que há de mais relevante na pesquisa
nem os dados necessários para que os leitores saibam sobre o que trata o estudo
realizado. Dados estes que merecem maior investimento. Fato que nos obrigou, por
muitas vezes, abrir as Teses e Dissertações em busca de informações primarias –
Justificativas, Hipóteses, Objetivos, Metodologia e Pergunta de Pesquisa.
Outro aspecto, problemático, levantado neste momento de análise foi o fato
de que muitas das pesquisas na íntegra não puderam ser encontradas nos bancos
de dados das instituições. O que nos levou, por diversas vezes, a tentar entrar em
contato (via e-mail e/ou telefone) com as bibliotecas e autores de diversas
instituições do País. De um total de 149 pesquisas, só foram encontrados
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trabalhos na íntegra.
Após as categorizações, as 98 dissertações e teses (disponíveis na íntegra)
foram lidas e relidas para iniciar o processo de análise. Neste sentido, buscou-se
construir um metatexto descritivo-interpretativo, em cada uma das categorias
elencadas. Para além disso, e porque são temas de extrema relevância, optamos
por descrever os estudos de temas variados que emergiram nas categorias segundo
as teses e dissertações selecionadas para esta pesquisa.
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Na quadro 4, apresentamos a distribuição das produções acadêmicas
conforme as categorias definidas.
Quadro 4: Relação das 128 dissertações e 21 teses distribuídas nas categorias de análises
Categorias

Mestrado

Doutorado

1. Currículo Prescrito

34

10

Disponíveis na íntegra

23

10

2. Currículo Apresentado aos Professores

21

03

Disponíveis na íntegra

12

2

3. Currículo Modelado pelos Professores

09

02

Disponíveis na íntegra

04

01

4. Currículos em Ação e Realizado

53

06

Disponíveis na íntegra

36

03

5. Currículo Avaliado

11

00

Disponíveis na íntegra

07

00

Total

128

21

Total de teses e dissertações disponíveis na íntegra

82

16

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados no Banco de Teses da
31
CAPES

Esses

procedimentos

adotados

são

justificados

porque,

segundo

a

pesquisadora Romanowski (2002), uma das etapas significativas para as pesquisas
do tipo Estado da Arte é a leitura e a síntese das obras selecionadas, bem como as
análises que vão se orientando de acordo com o objetivo de cada trabalho
investigado.

2.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO
Neste capítulo, apresentamos as pesquisas do tipo Estado da Arte que
acontecem a partir de estudos bibliográficos, com o objetivo de mapear produções
acadêmicas em diferentes campos do conhecimento.
É uma modalidade importante de pesquisa, porque permite conhecer, a partir
de uma análise qualitativa, o que se produz em determinadas áreas e o que precisa
de maior atenção, porque ainda não há estudos suficientes.

31

Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/. acesso em 07.04.2014.
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Para conhecer o que foi produzido enquanto Estado da Arte no Brasil
realizamos uma pesquisa no Banco de Teses da CAPES por meio dos descritores
“Estado da Arte” e “Estado do Conhecimento”.
A partir dessa busca entramos em contato com as produções acadêmicas
que versam sore currículo em diferentes aspectos/modalidades. Para além do que
buscávamos sobre currículo há uma grande variedade de temas, como formação de
professores, tecnologias, ensino e aprendizagem, história e didática da Matemática,
processos cognitivos e linguísticos, filosofia, entre outras que não são objeto de
análise deste trabalho.
Em relação as pesquisas que versam sobre currículos na matemática, objeto
de nosso estudo, em uma primeira etapa deste trabalho, realizamos uma pesquisa
no Banco de Teses da CAPES no período de 1987 a 2012. Utilizando para a busca
a palavra chave Currículo, que apresentou 10.496 trabalhos. Para apurar a busca
optamos pelo descritor Currículo Educação Matemática, o que possibilitou um
refinamento de escolhas das teses e dissertações objeto de análise desta pesquisa.
A segunda parte da coleta teve como objetivo analisar as 149 pesquisas
oriundas desse refinamento sobre as pesquisa que tratam do Currículo na
Matemática.
Além do levantamento das teses, no mapeamento das pesquisas, utilizamos
a Análise Textual Discursiva. Esse procedimento permite conhecer de forma mais
abrangente as produções acadêmicas e seus focos. A ATD pode ser compreendida
como um processo auto-organizado de construção de compreensão, em que novos
entendimentos emergem de uma sequência recursiva a partir de três componentes:
a desconstrução do corpus, a unitarização e a categorização.
A leitura dos resumos permitiu agrupar as teses em 5 categorias diferentes
para configuração de um panorama sobre os estudos Curriculares na Matemática na
educação básica brasileira:
1. Currículo Prescrito;
2. Currículo Apresentado aos Professores;
3. Currículo Modelado pelos Professores;
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4. Currículos em Ação e Realizado;
5. Currículo Avaliado.
Posteriormente, realizamos o processo de separação dos trabalhos nas
categorias, com as leituras e releituras dos resumos, no intuito de estabelecer
relações entre as unidades de base, combinando-as e classificando-as, e agrupando
as teses e dissertações nas categorias que foram formadas a priori.
As pesquisas divididas nessas categorias serão esmiuçadas no próximo
capítulo.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISES DAS TESES E
DISSERTAÇÕES SELECIONADAS PARA
A PESQUISA

Primeiramente,

para

cada

categoria

de

análise,

realizamos

sua

caracterização, apresentamos os levantamentos de algumas informações sobre as
teses e dissertações: quantidades, estados brasileiros onde esses trabalhos se
concentram, gênero do pesquisador, tipo de pesquisa. Em seguida, realizamos uma
análise dos resultados encontrados nos estudos e tecemos considerações sobre
eles. Vale ressaltar que na elaboração deste capítulo, não fez parte dos nossos
objetivos uma análise das teorias e metodologias adotadas pelos autores das
produções mapeadas. No apêndice, disponibilizamos a identificação das teses e
dissertações com seus respectivos resumos, elaborados pelos autores, bem como
nossos comentários sobre esses estudos.

3.1 PESQUISAS CENTRADAS NOS CURRÍCULOS PRESCRITOS
[...] a prescrição de mínimos e de diretrizes curriculares para um sistema
educativo ou para um nível do mesmo supõe um projeto de cultura
comum para os membros de uma determinada comunidade, à medida
que afeta a escolaridade obrigatória pela qual passam todos os
cidadãos. A ideia do currículo comum na educação obrigatória é inerente
a um projeto unificado de educação nacional. Numa sociedade
autoritária expressa o modelo de cultura que o poder impõe. Numa
sociedade democrática tem que aglutinar os elementos de cultura
comum que formam o consenso democrático sobre as necessidades
culturais comuns e essenciais dessa comunidade (SACRISTÁN, 2000, p.
111).

Nesta categoria de análise, encontram-se as dissertações e teses
selecionadas que versam sobre a existência de uma prescrição ou orientação do
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que se entende por conteúdo e que pode ser caracterizado por um conjunto de
decisões e orientações normativas tomadas no interior das secretarias federais,
estaduais e municipais de educação. Essas decisões e normas se materializam em
diretrizes, resoluções, orientações e parâmetros curriculares, constituindo, estes,
documentos de referência na ordenação do sistema curricular que, no entender de
Sacristán (2010), podem ser denominamos de currículos prescritos.
Vale destacar que das 44 (quarenta e quatro) pesquisas discriminadas nesta
categoria, 11 (onze) não puderam ser encontradas nos bancos de dados das
instituições, nem obtivemos respostas dos autores no pedido de envio. A seguir,
apresentamos nosso olhar reflexivo sobre os 33 (trinta e três) trabalhos disponíveis
na íntegra.
As 33 produções analisadas nessa categoria envolveram um total de 10 (dez)
Teses de Doutorado e 23 (vinte e três) Dissertações de Mestrado de 7 (sete)
estados brasileiros: São Paulo (23), Minas Gerais (02), Paraná (02), Rio Grande do
Sul (02), Rio de Janeiro (02) Goiás (01) e Santa Catarina (01). Embora a questão de
gênero não seja objeto de discussão deste trabalho, dos 33 autores/pesquisadores
envolvidos no presente tema em análise, há 16 (dezesseis) homens e 17
(dezessete) mulheres.
As pesquisas são, na sua totalidade, qualitativas. Do total das 33 produções,
10 (dez) pesquisas estão relacionadas com o Ensino Fundamental, 11 (onze) com
Ensino Médio e 12 (doze) envolvem tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino
Médio.

3.1.1 O que revelam as pesquisas nesta categoria de análise?
O foco central desse grupo de pesquisas são os documentos oficiais que,
como já apresentado anteriormente, são conhecidos como currículos prescritos.
Destacam-se os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares
Nacionais e alguns documentos de referência estaduais e municipais na área de
Matemática. Além disso, podemos apontar duas abordagens principais de estudo
neste grupo: as implementações curriculares e a organização curricular.
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Os currículos prescritos pretendem, a partir do currículo oficial, direcionar e
organizar o que deve ser ensinado na escola. Apresenta, normalmente, os objetivos
de

ensino

da

área

específica,

conteúdos,

encaminhamentos

didáticos,

encaminhamentos metodológicos e avaliação, além de concepções dos processos
de ensino e de aprendizagem da área. Essa organização objetiva, de acordo com
Sacristán (2000), aponta possibilidades iguais para todos os estudantes que
frequentam a escola independente de sua condição social:

O debate curricular é parte da justificação social, cultural e educativa da
escolaridade obrigatória, completando e dando sentido à missão de
custódia que a escolarização nas sociedades modernas inexoravelmente
tem. [...] O currículo comum contido nas prescrições da política curricular
supõe a definição das aprendizagens exigidas a todos os estudantes e,
portanto, é homogêneo para todas as escolas. Implica a expressão de um
tipo de normalização cultural, de uma política cultural e de uma opção de
integração social em torno da cultura por ele definida (SACRISTÁN, 2000,
p. 111-112).

Por esse motivo, compreender o currículo é tão importante à prática educativa
e à qualidade da educação. Mas, o que efetivamente pensam os professores no que
se refere às implementações curriculares e a organização curricular? Qual o papel
das inovações curriculares? Essas são algumas das questões que os estudos desse
grupo buscaram responder. Como podemos perceber nas pesquisas de Pires
(1995), Dassie (2001), Godoy (2002, 2011), Nascimento (2004), Martins (2005),
Oliveira (2005), Costa (2006, 2011), Kobashigawa (2006), Kooro (2006), Souza
(2006), Keppke (2007), Camilo (2007), Wachholz (2008), Silva (2009), Neves (2010),
Rodrigues (2010), Silva (2010), Grenchi (2011), Brito (2012), Feliciano (2012),
Ramos (2012) e Reis (2012), ao tratarem em seus trabalhos sobre questões de
organização, implementação e reorganização curricular.
Se, de um lado, estão os documentos oficiais que referenciam o trabalho a
ser realizado, de outro lado estão os professores que apresentam ideias divergentes
em relação a esse currículo: parte deles são favoráveis às inovações. Outra parte
aponta empecilhos que, a partir de um olhar mais aproximado, mostra pouco
aprofundamento e conhecimento sobre o que é objeto de análise no currículo, como
mostra o estudo de Kobashigawa (2006), ao analisar como se dá a apropriação,
interpretação e implementação dos PCN:
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Embora os professores declarem que conhecem as orientações contidas
nos PCN, não as discutiram em profundidade e fazem muitas vezes um
discurso contraditório a respeito deles, ficando difícil levantar conjecturas
sobre sua implementação em sala de aula. Embora haja concordância com
princípios como resolução de problemas, conexões com temas de outras
disciplinas, com o cotidiano e articulações internas, na prática, os
professores revelam grandes dificuldades para a implementação dessas
ideias (KOBASHIGAWA, 2006, p. 109).

Os estudos realizados em campo apontam que para apropriação do currículo
oficial faz-se necessário um olhar crítico para o documento em comparação com a
prática. Essa relação, não é comumente vista, já que os professores apontam
sempre a hierarquização das mudanças curriculares. Essa situação culmina na
pouca mudança que chega à sala de aula, embora os documentos oficiais venham
acompanhados de orientações didáticas aos professores. Podemos verificar isso no
estudo de Rodrigues (2010), o qual identifica,

[...] pontos convergentes e divergentes entre os professores investigados.
Por um lado suas percepções convergem quando analisam tais inovações
como positivas por apresentar um currículo comum, a toda rede estadual de
ensino de São Paulo, e por favorecer momentos de estudo e reflexão. Por
outro lado percebem esse movimento de renovação de formas distintas, ou
porque o consideram favorável ao desenvolvimento profissional docente, ou
ao contrário, por perceberem-se distantes das principais decisões sobre o
currículo, sentindo-se apenas como executores (RODRIGUES, 2010, p.
173).

Alguns estudos desse grupo, descrevem que toda reorganização curricular
que traz consigo orientações didáticas claras, discutidas a partir de grupos de
formação, facilitam o planejamento do que pode ser ensinado aos estudantes. Essa
fala nos indica um dado importante: a formação continuada como ação importante
para que as mudanças curriculares cheguem à sala de aula. Sobre esse aspecto
afirmam Silva e Moreira (2001):

Em outro nível, enfim, a política curricular, agora já transformada em
currículo, tem efeitos na sala de aula. Ela define os papéis dos professores
e de alunos e suas relações, redistribuindo funções de autoridade e de
iniciativa. Ela determina o que passa por conhecimento válido e por formas
válidas de verificar sua aquisição. O currículo desloca certos procedimentos
e concepções epistemológicas, colocando outros em seu lugar. A política
curricular, metamorfoseada em currículo, efetua, enfim, um processo de
inclusão de certos saberes e de certos indivíduos, excluindo outros (SILVA;
MOREIRA, 2001, p. 11).
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Essa validação do que é ensinado nas escolas passa pelo conhecimento
efetivo dos professores sobre o currículo e as concepções nele apresentadas. Por
isso, discutir a organização curricular para qualificar os processos de ensino e de
aprendizagem é fundamental.
Essa reflexão culmina em pensar a organização curricular de modo a garantir
a aprendizagem efetiva, o que passa por olhar para o currículo de maneiras
diferenciadas e que podem se organizar, dentre outras formas, por meio das
disciplinas, pela transdisciplinaridade e pela interdisciplinaridade.
A transversalidade e a interdisciplinaridade são apresentadas como uma
crítica à concepção de conhecimento que toma a realidade com um conjunto de
dados estáveis sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado da realidade.
Ambas tratam da complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de
relações entre seus diferentes aspectos.

Mas diferem uma da outra, uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a
uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a
transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da didática. A
interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos
do conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a
inter-relação e a influência entre eles – questiona a visão compartimentada
(disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida,
historicamente se constituiu. A transversalidade diz respeito à possibilidade
de se estabelecer, na pratica educativa, uma relação entre aprender
conhecimentos teoricamente sistematizados e as questões da vida real e de
sua transformação (BRASIL, 1997, p. 29-30).

Embora essa discussão esteja há tempos permeando os espaços acadêmicos
e escolares, alguns problemas que se relacionam com a organização curricular, são
levantados pelas dissertações e teses deste grupo:
!

a preocupação dos professores centra-se na escolha de conteúdos e
não na relevância dos mesmos face as situações reais: o objetivo é
cumprir o conteúdo do ano ao invés de significá-lo;

!

o trabalho isolado muitas vezes leva os professores a desconsiderar a
organização

necessária

para

o

processo

de

construção

de

conhecimento. Faltam diálogo e trabalho conjunto para significar a
aprendizagem;

110

!

há práticas isoladas de implementação de propostas de melhoria nas
escolas, o que muitas vezes dificulta seu sucesso.

Essa situação distancia a teoria da prática na medida em que desconsidera
práticas sociais reais no planejamento dos conteúdos e organização didática a
serem trabalhados.
Em relação a isso, alguns pesquisadores, abordam a necessidade de que, em
cada área do conhecimento ou mesmo em uma organização diferenciada das
disciplinas, haja o cuidado com o estabelecimento de relações dos conteúdos e a
cidadania. Em relação à Educação Matemática, podemos destacar:

[...] se o ensino da matemática está em crise é porque ele já não se justifica
mais pela aplicação de fórmulas, pelo estímulo ao raciocínio ou pela
preparação do aluno para prestar vestibular. A matemática precisa ser
ensinada como instrumento para a interpretação do mundo em seus
diversos contextos. Isso é formar para a criticidade, para a indignação, para
a cidadania e não para a memorização, para alienação, para a exclusão
(ROCHA, 2001, p. 30).

E ainda,

A matemática escolar é o substrato formal de uma reunião de modelos do
mundo real, originados de situações e problemas concretos de antanho, e
que, ao longo da história, estruturam um sistema de códigos e um método
que são próprios da disciplina. Operar e interpretar esses códigos e
métodos é fundamental para propor modelos que serão utilizados para lidar
com situações novas. Por isso ainda se estuda matemática (D’AMBRÓSIO,
2001, p.76).

Corroborando em relação às práticas sociais,

[...] esses estilos de prática educativa tornaram-se hegemônicos não porque
refletissem fielmente o modo pelo qual a Matemática constituiu-se e
constitui-se na vida real, isto é, como um fazer humano baseado em
significações partilhadas, manifestas ou tácitas, mas, fundamentalmente,
por terem-se filiado, teimosamente, ao modo como formalismo filosófico e
suas variações concebem a Matemática, o qual, conscientemente ou não,
transcendentalizou e desfigurou essa prática social, remetendo-a para além
dos limites do mundo humano. Daí, as noções de ordem, uniformidade de
raciocínio, a lógica bivalente do tudo ou nada e a “lógica” do
descompromisso que têm sido introjetadas na mente de professores e
estudantes (MIGUEL, 1995, p. 10-11).

Para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade ajuda a sociedade a superar os
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problemas que são construídos a partir dos saberes disciplinados e fragmentados.
Essa visão possibilita a passagem de um conhecimento parcelado para uma visão
global, rompendo as barreiras que a formação acadêmica impõe.

Atuar na ambiguidade numa ação interdisciplinar, portanto, é uma questão
de abertura, de percepção frente à complexidade existente na construção
de conhecimento, numa perspectiva de inclusão, assumindo as alternativas
num processo interativo que se complementam, por superação. No
estabelecimento do conhecimento, navega-se da objetividade à
subjetividade e vice/versa, ou seja, no âmago da ambiguidade
interdisciplinar (SALVADOR, 2002, p. 44).

Embora esteja presente nos documentos oficiais, como já vimos, a
preocupação com a organização do ensino de maneira interdisciplinar, segundo as
dissertações e teses no âmbito da categoria currículos prescritos − isso não se
concretiza na prática dos professores −, talvez pela falta de debruçarem-se sobre
essa forma de organização do ensino ou de formação continuada que sustenta a
práxis. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (1998), a interdisciplinaridade é um dos
pressupostos apontados para uma “Pedagogia de qualidade”, concebida como eixo
integrador.
Podemos notar essa questão apontada acima no estudo de Gonçalves
(2012),

Um item importante para consolidar a prática pedagógica interdisciplinar
seria a organização do trabalho pedagógico coletivo e cooperativo na
comunidade escolar. Para tanto, nesta contextura, seriam necessárias
estratégias pedagógicas com equipes de especialistas que vislumbrem a
gestão do trabalho pedagógico a partir de uma perspectiva formativa do
professor atrelada ao seu desenvolvimento profissional. A ação pedagógica
centrada na interdisciplinaridade promove a construção de uma escola
participativa e decisiva na formação social do aluno incluso no mundo do
trabalho, bem como uma prática solidária e coletiva na organização da
escola. Acredita-se que quando a escola de EPTNM toma a
interdisciplinaridade como projeto de educação, norteadora de suas ações,
marca uma visão geral da educação, em um sentido de garantir a qualidade
na formação de cidadãos plenos inclusos no mundo do trabalho
(GONÇALVES, 2012, p. 155).

Um aspecto associado à interdisciplinaridade é a contextualização, pois
permite à organização curricular, a relação com a aprendizagem efetiva no momento
em que se estrutura por meio do estabelecimento de relações com o que se sabe e
o que se pretende aprender, considerando situações novas e concretas de seu
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entorno com o objetivo de ampliá-las e ressignificá-las no ambiente escolar. Fato
esse que podemos destacar no estudo de Maioli (2012),

A contextualização está fortemente relacionada à atribuição de significados
ao que se aprende, portanto, abrange um aspecto cognitivo que não pode
ser negligenciado. Além disso, para a perspectiva situada da aprendizagem
o conhecimento é produto da atividade, contexto e cultura na qual ele é
desenvolvido e usado, assim, não se pode ignorar a influência da cultura
escolar sobre o que nela se aprende (MAIOLI, 2012, p. 197).

Esse modo de conceber a organização do ensino requer do professor uma
reflexão constante sobre a prática pedagógica, na qual o currículo é um instrumento
de comunicação entre a teoria e a prática.
Constatamos isso na pesquisa de Reis (2012), quando a pesquisadora se
refere à questão sobre a contextualização considerada na reforma curricular
indicada pela Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

O conceito de contextualização, que é um dos princípios dessa reforma
curricular, é apontado pelos professores como uma mudança de postura na
ação pedagógica, no entanto tais ações são vistas como frágeis e
insuficientes para compreender um processo de reforma curricular. Dessa
forma, a escola ainda parece estar indiferente às orientações públicas,
primeiro porque os professores não se sentem questionados em seu
trabalho, devido ao fato de os processos seletivos nas instituições públicas
ainda permanecerem com maior regularidade com a cultura curricular da
escola; e segundo, os professores apresentam entendimentos superficiais e
limitados para efetivar mudanças no ensino, a ponto de comprometer o
processo de reforma curricular. O Ensino Médio está com dificuldades em
desenvolver a base curricular comum, no caso da Matemática, pela
diminuição na carga horária e a falta de conhecimento matemático do
Ensino Fundamental. Mesmo após 15 anos de orientações e políticas, o
currículo da escola e a ação pedagógica do professor parecem indiferentes
aos processos de reforma curricular (REIS, 2012, p. 102).

Isso nos leva à compreensão de que o currículo é uma construção cultural
que organiza uma série de práticas educativas e permite aos professores e
estudantes desempenharem um papel ativo importante na construção do saber.

[...] historicamente, uma das marcas das políticas públicas brasileiras no
que se refere a questões curriculares é, sem dúvida, a falta de ações de
implementação curricular, como as novas ideias se transformassem em
práticas num passe de mágica. Além da ausência de ações de
implementação, outra marca é a falta de acompanhamento/avaliação das
inovações propostas, o que não permite fazer um “julgamento” adequado,
contabilizando acertos e erros (PIRES, 2007, p. 9).
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Aponta-se que os estudantes tem dificuldade de, por si só, estabelecer
relações entre todos os conteúdos aprendidos na escola de forma fragmentada. Daí
a necessidade da organização diferenciada do conteúdo a ser ensinado.
Outra possibilidade apresentada é a organização curricular de maneira
transdisciplinar:

A transdisciplinaridade é fruto do paradigma da complexidade,
fundamentada por uma epistemologia da complexidade, também estando
presente em seu seio as interligações de Sujeito-Objeto-Ambiente. [...]
Nesse contexto, sempre devem ser refletidas e ampliadas as discussões
acerca da importância das relações entre os conteúdos de uma disciplina e
outra disciplina; entre as disciplinas e o curso, entre as disciplinas e a vida,
e assim sucessivamente, a fim de não se estimular a elaboração de
conhecimentos parcelados advindos do pensamento linear, mas
promovendo-se a construção de um saber uno, com visão conjunta e de um
todo composto por muitos (PETRAGLIA, 2001, p. 75).

Ao ler os trabalhos referentes a currículos prescritos, pode-se perceber que
um desafio emergente é a formação continuada de professores. Somente, por meio
desse movimento, é possível modificar uma organização linear dos conteúdos e, de
forma compartilhada, construir possibilidades de intervenção nas escolas que
efetivamente signifiquem os processos de ensino e de aprendizagem que
consideram os sujeitos desses processos ativos socialmente, transformando sua
realidade. Como mostra as considerações do estudo de Grenchi (2011):

[...] na percepção dos professores, há a necessidade de uma constante
reflexão sobre a própria prática, e de uma formação ampla que favoreça a
compreensão do docente como um profissional, o qual está em permanente
desenvolvimento.
Uma
formação
que
ofereça
verdadeiramente
oportunidades de romper suas concepções tanto sobre o ensino e a
aprendizagem da matemática, como sobre currículo e até mesmo acerca do
próprio conhecimento matemático (GRENCHI, 2011, p. 181).

Como apontado acima, somente um professor que pesquise a prática ao qual
participa e que faz parte de uma comunidade que não admite práticas fragmentadas
é capaz de mudar a realidade da sala de aula e da comunidade escolar.
No apêndice A, apresentamos os fichamentos dos trabalhos selecionados, as
referências, as palavras-chave e os resumos elaborados pelos autores, seguidos de
comentários a respeito dos principais destaques das pesquisas selecionadas nesta
categoria currículos prescritos.
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3.2 PESQUISAS CENTRADAS NOS CURRÍCULOS APRESENTADOS
AOS PROFESSORES
[...] Existe uma série de meios, elaborados por diferentes instâncias, que
costumam traduzir para os professores o significado e os conteúdos do
currículo prescrito, realizando uma interpretação deste. As prescrições
costumam ser muito genéricas e, nessa mesma medida, não são
suficientes para orientar a atividade educativa nas aulas. O próprio nível
de formação do professor e as condições de seu trabalho tornam muito
difícil a tarefa de configurar a prática a partir do currículo prescrito. O
papel mais decisivo neste sentido é desempenhado, por exemplo, pelos
livros-textos (SACRISTÁN, 2000, p. 105).

Nesta categoria de análise, encontram-se as pesquisas sobre o currículo
apresentado aos professores que de uma certa maneira traduzem as prescrições
oficiais. De modo geral, os autores de materiais didáticos ao produzirem em livros,
apostilas, ou recursos similares, traduzem para o professor os significados e os
conteúdos do currículo prescrito, a partir de seus modos de interpretar as diretrizes
oficiais. Para Sacristán (2000), por serem muito genéricas, as prescrições não são
suficientes para orientar o professor quanto ao conjunto de atividades a serem
desenvolvidas em situações de aprendizagem.
Das 24 (vinte e quatro) pesquisas discriminadas nesta categoria, 10 (dez) não
puderam ser encontradas nos bancos de dados das instituições, nem obtivemos
respostas dos autores no pedido de envio. A seguir, apresentamos nosso olhar
reflexivo sobre os 14 (quatorze) trabalhos disponíveis na íntegra.
As 14 produções analisadas nessa categoria envolveram um total de 2 Teses
de Doutorado e 12 Dissertações de Mestrado de 7 estados brasileiros: São Paulo
(07), Minas Gerais (02), Mato Grosso do Sul (01), Paraíba (01), Rio Grande do Sul
(01), Rio de Janeiro (01) e Santa Catarina (01).
Embora a questão de gêneros nas pesquisas não seja objeto de discussão
deste trabalho, destacamos que dos 14 autores/pesquisadores envolvidos no
presente tema em análise, há 5 (cinco) homens e 9 (nove) mulheres.
Na sua totalidade, as pesquisas são qualitativas. Do total das 14 produções, 6
(seis) pesquisas envolvem estudantes do Ensino Fundamental, 3 (três) do Ensino
Médio e 5 (cinco) envolvem tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio.
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3.2.1 O que revelam as pesquisas nesta categoria de análise?
O foco central desse conjunto de pesquisas são os materiais produzidos a
partir de orientações oficiais que dão significação às prescrições curriculares.
Podemos destacar dois grupos de pesquisas que emergem nesta categoria.
O primeiro refere-se as pesquisas que tem como foco o livro didático: Elesbão
(2004), Lima (2008), Beltrame (2009), Cavalcanti (2010), Raymundo (2010), Santos
(2010), Moura (2011), Pommer (2012), Lima (2012). O segundo diz respeito as
pesquisas que tem o olhar para os materiais produzidos pelas secretarias de
educação (municipais e estaduais): Miranda (2010), Piero (2011), Rodrigues (2011),
França (2012), Prado (2012), e que regulam, em linhas gerais, o que será ensinado
aos estudantes.
Tanto o livro didático quanto os materiais produzidos a partir das prescrições,
são documentos que organizam e aprimoram os projetos pedagógicos da escola e
contribuem para a reflexão e discussão sobre o que os estudantes precisam
aprender, foco dessas pesquisas também, atendendo às finalidades da formação
para a cidadania numa perspectiva multicultural. Fato esse que podemos notar no
estudo de Cavalcanti (2010),

Na interseção das trajetórias, chegamos aos livros didáticos de Matemática,
sendo estes entendidos não só como instrumentos que permitem registrar e
apresentar conhecimentos matemáticos construídos e elaborados no
decorrer das eras, mas como ferramentas que podem possibilitar a análise
e a reflexão sobre os acontecimentos remotos e, principalmente, dos fatos
atuais que podem ser trazidos à sala de aula de Matemática por meio dos
enunciados dos problemas neles contidos. Estes enunciados, por refletirem
situações, fatos, ocorrências, artefatos e mentefatos em contextos
diferenciados e relacionados a diversos campos do saber humano,
possibilitam-nos, também, compreender a trajetória do homem e do mundo
por ele construído (CAVALCANTI, 2010, p. 222).

Organizar didaticamente o ensino é uma tarefa complexa que requer
apropriação do currículo prescrito por meio das orientações contidas no currículo
apresentado e também a inserção de aspectos culturais – multiculturais – que
garantam ao estudante um ensino contextualizado e reflexivo.
Outra questão diz respeito ao fato de que planejar o ensino a partir de
orientações muito gerais pode culminar em um ensino enfraquecido e pouco
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representativo do que oficialmente deve conter o currículo. Segundo isso, Sacristán
(2000) afirma que,

A debilidade da profissionalização dos professores e as condições nas
quais desenvolvem seu trabalho fazem com que os meios elaboradores do
currículo sejam como dispositivos intermediários, essenciais e
indispensáveis no atual sistema escolar. Esta é a função capital que os
meios didáticos cumprem, mas sobretudo os guias didáticos e os livrostexto, que são os autênticos responsáveis da aproximação das prescrições
curriculares aos professores (SACRISTÁN, 2000, p. 149).

Esse papel mediador dos currículos apresentados se faz necessário para os
processos de ensino e de aprendizagem e também para o desenvolvimento
profissional

dos

professores

que

têm

em

mãos

diversas

possibilidades

(apresentadas) que lhe permitem adequar o ensino e as necessidades de
aprendizagens dos estudantes com os quais trabalha. Entenda-se nesse processo
todo conhecimento prévio (social, político, cultural) que o estudante traz para a sala
de aula e que também é parte desse currículo apresentado ao professor.
Outro aspecto fundamental refere-se à articulação dos documentos
considerados currículos apresentados com o projeto político pedagógico. Neste
documento, há a organização de princípios que a escola pretende seguir e os
compromissos que assume para garantir de forma qualificada a formação dos
estudantes. Um cuidado importante é não fazer do currículo apresentado uma
referência única para o planejamento. A ação reflexiva do professor é que confere
qualidade à ação didática.
Dentre os documentos apresentados, o que tem maior impacto na ação do
professor é o livro didático. Sobre essa afirmação, os PCN destacam:

Dentre os diferentes recursos, o livro didático é um dos materiais de mais
forte influência na prática de ensino brasileira. É preciso que os professores
estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que
apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além disso, é
importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a
ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá
para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento (BRASIL, 1998a, p. 96).
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Constatação essa que podemos perceber no estudo de Cavalcanti (2010)

Embora não seja o único recurso utilizado no sistema escolar para o ensinoaprendizagem, o livro didático continua a ser, para uma grande maioria dos
professores, o principal instrumento de trabalho. Muitas vezes, é o livro
didático que decide o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e formula
os exercícios e problemas a serem resolvidos, além de orientar o docente
por meio dos exemplares especialmente destinados à ele, os designados
manual do professor ou livro do professor, nos quais são encontradas
orientações e sugestões para as aulas e também as respostas e soluções
dos exercícios. [...] o livro didático é utilizado, em sua plenitude, como fonte
de textos, de ilustrações e de atividades e desenvolvido, quase
integralmente, na sequencia original. Apresenta-se como recurso auxiliar
para o ensino, e converte-se em elemento determinante da prática
pedagógica do professor (CAVALCANTI, 2010, p. 171-172).

Corroborando com este fato o estudo de Beltrame (2009) destaca que,

O livro didático é considerado um instrumento, se não o único, de grande
poder nas decisões que orientam as ações docentes e de fácil acesso tanto
para professores, quanto para alunos (BELTRAME, 2009, p. 25).

Para os processos de ensino e de aprendizagem, os materiais didáticos
desempenham

papel

importante.

Fato

importante

é

ter

consciência

das

possibilidades e limites de cada um com o objetivo de qualificar a ação didática,
tornando a proposta de trabalho e o planejamento, um instrumento poderoso para a
aprendizagem dos estudantes. Podemos notar este fato na pesquisa de Miranda
(2010),

Essas fichas de apoio metodológico, inicialmente, estruturam o trabalho do
professor, dando maior segurança em um primeiro contato com um material
didático diferenciado e contextualizado. Posteriormente, oportunizam a
criação de novas possibilidades de utilização e organização de novas
metodologias a partir do material já existente. Formulada a proposta deste
material didático, tornou-se fundamental passar à próxima etapa: o contato
dos estudantes com este novo recurso para o ensino da Matemática, a fim
de verificar a opinião dos estudantes sobre o mesmo e, consequentemente,
fazer as devidas sugestões (MIRANDA, 2010, p. 47).

O autor, ainda, diz que

As fichas “Conversando com o educador” consolidam o compromisso do
material em contribuir com o trabalho do professor de Matemática,
permitindo-lhe o conhecimento detalhado de cada unidade e, o que é
essencial, a reformulação da proposta ou criação de novas atividades.
Estas fichas proporcionam segurança e consistência ao trabalho do
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professor e, ao mesmo tempo, instigam-no a ultrapassar os limites do
material e até mesmo criar seu próprio (p. 83)

Um aspecto que garante essa qualidade é o trabalho coletivo dos
professores. Analisar em conjunto o material didático e manuais de orientação
potencializa seus aspectos positivos e permite selecionar dentre tantos modelos
(deste currículo apresentado) o que mais se adequa ao grupo de estudantes de
determinada escola e região. Essa constatação fica evidenciada no trabalho de
Elesbão (2004), quando a autora relata a dificuldade que os professores,
participantes da pesquisa, encontram de trabalhar coletivamente,

Constata-se que os professores possuem uma jornada de trabalho muito
intensa, o que acaba dificultando os encontros e trocas de ideias com os
colegas da área e das outras áreas. Muitos dos professores acabam
trabalhando sozinhos, sem oportunidades de conhecerem novas formas de
trabalhar com os conteúdos. Isso faz com que a interdisciplinaridade fique
fora dos currículos das escolas. Embora seja considerada importante pelos
professores entrevistados, não se consegue fazer interdisciplinaridade
porque não há um espaço na própria escola e porque os professores não
estão engajados nessa proposta. Percebe-se que não só os professores
não se engajaram nessa proposta, mas as escolas também não estão
preparadas (ELESBÃO, 2004, p. 104).

Para Pires (2000), o trabalho, na perspectiva interdisciplinar, supõe um
processo de interação com uma mudança na formação e atuação do professor,
colocando-o em situações de trabalho em equipe, no qual o discurso deixa de ser
monólogo e abre espaço para o diálogo.
Além disso, fazem parte do currículo apresentado recursos tecnológicos
(computador, TV, vídeos, documentários, internet) que permitem aos professores um
planejamento muito mais significativo da aula e do conteúdo a ser trabalhado. Mas,
todo cuidado deve-se ter com esses recursos tecnológicos a ser prestado como
materiais didáticos disponibilizados aos professores. Somente um planejamento bem
estruturado garante que seu uso alcance os objetivos pretendidos pela equipe
escolar. Fato esse que pode ser observado no estudo de Miranda (2010), o qual
analisa uma proposta de ensino pautada em um material chamado de Caderno
Temático “Saúde e Números” composto por 10 unidades e um projeto
interdisciplinar:
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Além do material do estudante, é proposto o Caderno do Professor,
apresentado em forma de CD. Neste, encontram-se, além das atividades
apresentadas no material dos alunos, fichas com orientações metodológicas
referentes a cada unidade. São também disponibilizados vídeos
selecionados para ampliação dos conhecimentos apresentados em cada
unidade e dois softwares livres para uso de docentes e discentes: o Winplot
e o Geogebra. Neste formato, permite-se ao professor reproduzir as
atividades para um maior número de turmas ou alunos, além de criar novas
atividades a partir das já existentes. Para auxiliar o trabalho do professor, ao
final de cada atividade, são apresentadas algumas orientações
metodológicas, por meio de uma ficha denominada “Conversando com o
educador”, a fim de contribuir para a organização e o desenvolvimento de
seu trabalho em sala de aula (MIRANDA, 2010, p. 45).

Embora seja evidente que o livro didático é o material de maior forte influência
no trabalho docente, é preciso que os professores estejam atentos à qualidade,
coerência e restrições que o mesmo tem, junto com todos os demais recursos
materiais.
Aliar este currículo apresentado ao projeto político pedagógico e aos aspectos
culturais de cada comunidade, é o que pode possibilitar experiências de
aprendizagem e do efetivo papel mediador do currículo prescrito entre o currículo
apresentado e o currículo moldado.

A diversidade de gêneros de linguagem do Caderno Temático chamou a
atenção de estudantes e professores. Os professores de disciplinas
parceiras à Matemática relataram a importância das atividades para a
consolidação
da
formação
integrada
proposta
pelo
curso.
[…]Consequentemente, almejamos, ainda, que, num futuro não muito
distante, os educadores do PROEJA construam interdisciplinarmente
materiais específicos para cada curso, reconhecendo, assim, a necessidade
da formação técnica, básica e social do profissional, fazendo das diferenças
a possibilidade para a criação de uma nova proposta de ensino e de uma
aprendizagem significativa para um cidadão crítico e transformador da
sociedade (MIRANDA, 2010, p. 84).

Por fim, é importante destacar que todos os materiais pedagógicos por si só
não garantem o sucesso das aprendizagens. A ação reflexiva e comprometida do
professor, aliada aos currículos prescrito e apresentado,

é que possibilita

efetivamente um ensino qualificado e que culmine em aprendizagem efetiva.
No apêndice B, apresentamos os fichamentos dos trabalhos selecionados, as
referências, as palavras-chave e os resumos elaborados pelos autores, seguidos de
comentários a respeito dos principais destaques das pesquisas selecionadas nesta
categoria currículos apresentados aos professores.
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3.3 PESQUISAS CENTRADAS NO CURRÍCULO MODELADO PELOS
PROFESSORES
[...] O professor é um agente ativo muito decisivo na concretização dos
conteúdos e significados dos currículos, moldando a partir de sua cultura
profissional qualquer proposta que lhe é feita, seja através da prescrição
administrativa, seja do currículo elaborado pelos materiais, guias, livrostexto, etc. Independente do papel que consideremos que ele há de ter
neste processo de planejar a prática, de fato é um “tradutor” que
intervém na configuração dos significados das propostas curriculares. O
plano que os professores fazem do ensino, ou o que entendemos por
programação, é um momento de especial significado nessa tradução
(SACRISTÁN, 2000, p. 105).

Nesta categoria de análise, encontram-se as pesquisas em que o currículo
prescrito ou apresentado é modelado pelo docente a partir de suas decisões
alicerçadas em sua cultura profissional e por meio de sua prática, que vai
construindo novas alternativas curriculares. Desta maneira, o currículo modelado se
materializa, por exemplo, em planos de aula, projetos de intervenção pedagógica,
sequências didáticas e/ou situações-problema. Sacristán (2000) expõe que o
professor modela o currículo sozinho ou em conjunto com seus pares e que “a
organização social do trabalho docente terá consequências importantes para a
prática” (p. 105).
Assim, o currículo modelado pelos professores é cercado pelo repertório
cultural docente, constituído pelas ideias teóricas de sua formação – inicial ou
continuada – pela experiência profissional; pelo entendimento que têm a respeito
das necessidades de aprendizagem dos estudantes; por suas concepções de
educação, as quais são influenciadas por crenças, valores e atitudes políticoeconômico-social-cultural.
Das 11 (onze) pesquisas discriminadas nesta categoria, 6 (seis) não puderam
ser encontradas nos bancos de dados das instituições, nem obtivemos respostas
dos autores no pedido de envio. A seguir, apresentamos nosso olhar reflexivo sobre
os cinco trabalhos disponíveis na íntegra.
Das 5 (cinco) produções analisadas nessa categoria, 1 (uma) é Tese de
Doutorado e 4 (quatro) são Dissertações de Mestrado de 3 (três) estados brasileiros:
Rio Grande do Sul (01), Rio de Janeiro (01) e São Paulo (03).
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Destacamos que dos 5 (cinco) autores/pesquisadores envolvidos no presente
tema em análise, há 2 (dois) homens e 3 (três) mulheres, embora a questão de
gêneros nas pesquisas não seja objeto de discussão deste trabalho.
As pesquisas são, na sua totalidade, qualitativas e do total das 5 (cinco)
produções, 3 (três) pesquisas envolvem estudantes do Ensino Fundamental e 2
(duas) do Ensino Médio.

3.3.1 O que revelam as pesquisas nesta categoria de análise?
O foco central desse conjunto de pesquisas são as análises dos
planejamentos anuais, planos de aula, seleção e abordagem dos conteúdos,
incluindo características escolares que estão associadas à seleção desses
conteúdos e as ênfases com que são abordados nas aulas de Matemática. É
possível perceber por meio das teses e dissertações que os manuais do professor,
que fazem parte de livros e materiais didáticos, auxiliam de forma significativa o
planejamento didático. Fica evidente nos trabalhos categorizados como currículos
modelados que esses materiais facilitam a relação existente entre o currículo e o
agente de ensino, que é o professor.
Esses manuais, que ao traduzir o currículo, orientam a prática docente,
apontam aspectos interessantes que se relacionam diretamente à aprendizagem dos
estudantes. Um primeiro aspecto bastante citado diz respeito à organização didática
que alia conteúdo e vivências reais de forma a promover as aprendizagens. Aspecto
esse, apontado nas pesquisas de Lobo (2004), Alves (2010) e Procópio (2011).
Alves (2010) observa a atuação de uma professora do Ensino Médio e
enfatiza este aspecto:

A professora que observamos sempre teve preocupação em dar significado
aos conteúdos que integravam o currículo de matemática, em especial do
Ensino Médio. Isto porque, na sua maneira de pensar, esses sempre
pareciam estar mais distante da realidade dos alunos, fato que atribuía à
dificuldade para a aprendizagem da matemática (ALVES, 2010, p. 33).
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Superar modelos tradicionais e pouco significativos é um objetivo presente no
planejamento da aula observado pelos pesquisadores deste conjunto de
dissertações e teses.
Outro aspecto observado nas produções é o uso da resolução de problemas
como metodologia para ensinar os conteúdos matemáticos. A resolução de
problemas é um tema central quando se discute qualidade no ensino de Matemática.
Percebe-se um aumento da organização didática a partir deste procedimento,
embora ainda encontremos planos de ensino que destacam a mecanização da
atividade discente porque acreditarem que aprender Matemática se dá pela
repetição de exercícios.

Com relação a automatização de procedimentos, observamos ser esta uma
preocupação presente em todas as aulas observadas. De maneira geral os
professores apoiam-se em estratégias que levam seus alunos à
automatização, fazendo-os repetir em voz alta as regras estudadas.
(ORTIGÃO, 2005, p. 95)

O trabalho colaborativo evidencia-se nas pesquisas em duas vertentes. Uma
delas diz respeito ao trabalho conjunto entre os professores, no momento do
planejamento, possibilitando que os estudantes de uma determinada série/ano
tenham as mesmas possibilidades de reflexão sobre os conteúdos apresentados.

Essas transformações podem sofrer interferências diversas, diferentes
escolas podem fazer diferentes tipos de interpretação. Os docentes podem
ter hierarquias de prioridades divergentes, mas todos os docentes e todas
as escolas fazem seleções de um tipo ou de outro no interior da cultura. Um
mesmo tópico pode ser moldado com destaque por um professor, ser
abordado com pouca ênfase por outro, ou mesmo sequer ser mencionado
por um terceiro docente. Esse tipo de seleção implica em que diferentes
alunos terão chances diversas de acesso a determinados tópicos de
Matemática (ORTIGÃO, 2005, p. 98).

A outra vertente faz referência à organização do trabalho conjunto entre os
estudantes: trabalhar colaborativamente em sala de aula garante a maior troca de
informações reflexões e construções relacionadas aos conteúdos. Planejar esses
agrupamentos produtivos é parte integrante do planejamento curricular.
Sobre essa questão da interação no currículo modelado pelos professores
Ortigão (2005) destaca que:
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O trabalho em grupo tem sido valorizado na literatura educacional pela
possibilidade de se descobrir preferencias, negociar soluções, diluir as
dificuldades. Essa estratégia possibilita evidenciar diferentes modos de
pensamento sobre as ideias surgidas nas discussões, o que permite o
desenvolvimento de habilidades de raciocínio, como investigação,
inferência, reflexão e argumentação (ORTIGÃO, 2005, p. 127).

O planejamento a partir de um currículo prescrito é mais ou menos qualificado
na medida em que se analisa a formação inicial e continuada do professor, sendo
evidenciado nos trabalhos analisados, especialmente quando diz respeito ao uso de
tecnologias na organização do currículo modelado. Segundo os PCN:

A utilização de recursos como computador e a calculadora podem contribuir
para que o processo de ensino e aprendizagem de Matemática se torne
uma atividade experimental mais rica, sem riscos de impedir o
desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos sejam encorajados a
desenvolver seus processos metacognitivos e sua capacidade crítica e o
professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que só ele
pode desempenhar na criação, condução e aperfeiçoamento das situações
de aprendizagem (BRASIL, 1998b, p. 45).

Como apresentado na pesquisa de Procópio (2011) que teve como proposta
de estudo analisar situações de aprendizagens encontradas no Caderno do
Professor de Matemática, produzido e implementado pela Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, moldadas por um professor do primeiro ano do Ensino
Médio,

O Geogebra é um software livre de Geometria Dinâmica e o mesmo permite
explorar e construir diferentes conceitos matemáticos, propiciar a
experimentação, testar hipóteses, esboçar conjecturas, criar estratégias
para resolver problemas, oferece diferentes representações para um
mesmo objeto matemático (numérica, algébrica e geométrica) e com a
opção de manipular os objetos que estão na tela do computador. O uso do
GeoGebra na articulação das quatro faces do conhecimento foi satisfatório,
pois proporcionou uma visão diferenciada do entrelaçamento da Geometria
com a Trigonometria, possibilitou a visualização de situações que no
ambiente estático não seria possível, enriqueceu a representação das
imagens mentais (PROCÓPIO, 2011, p. 174-175).

Pensar numa aprendizagem efetiva por meio do currículo modelado que
considere os conhecimentos prévios dos estudantes, a resolução de problemas, a
tecnologia entre outros aspectos que culminem em aprendizagem passa pela
seleção dos conteúdos que farão parte deste planejamento.
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Fundamental é garantir a permanente reflexão sobre os conteúdos presentes
na escola, para que o lado crítico do currículo nunca se perca, porque é a partir
deste documento que se promove um diálogo entre todos os sujeitos que dele fazem
parte e de todos os aspectos que se relacionam aos conhecimentos históricos e
culturalmente construídos. Ele é prática “antes que um objeto estático emanado de
um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias às
crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de
socialização cultural nas escolas” (SACRISTÁN, 2000, p. 15).
Parte dessa construção, está a diversidade e o multiculturalismo, entre outros
termos, elucidam as características singulares de diferentes grupos sociais que
precisam fazer parte desse currículo.

Analisar a diversidade sócio-étnico-cultural na sociedade e na escola
significa entender, em primeiro plano, que na situação de classe agregamse outras condições tais como: pertencimento étnico, diferenças etárias, de
gênero, geográficas, religiosas, de visões de mundo, projetos individuais,
desejos, valores, experiências vividas e ressignificadas etc. As diferenças
culturais encontram-se agregadas à condição de classe social, portanto não
se trata de categorias que se opõem nem de categorias que possam ser
substituídas uma pela outra (CAPELO, 2003, p. 108).

Considerar esses aspectos, que possibilite o reconhecimento de todos os
indivíduos presentes no espaço escolar (com sua cultura), faz do currículo um
processo que demanda reflexão, conhecimento e construção diária, considerando
todas as aprendizagens necessárias aos agentes presentes na instituição escolar.
Assim, é fato que, ao elaborar um determinado currículo, devem ser levadas
em consideração, para a escola, as práticas pedagógicas mais importantes dentro
de um processo educativo e as características de grupos diferentes que se
apresentam fora da escola. Os envolvidos nesse processo precisam ter
conhecimentos sobre questões curriculares, para que o currículo possa ser incluído
adequadamente na elaboração do projeto político pedagógico da instituição.
Trazer para a sala de aula aspectos multiculturais atrelados ao conteúdo
matemático pode favorecer a aprendizagem e aproximar os currículos prescritos,
apresentado e modelados pelos professores.
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Forquin (1992, p.28) afirma que “a elaboração curricular envolve tomada de
decisão em relação à seleção, organização e distribuição do conhecimento que toda
uma população estará sujeita na sua formação escolar”. Portanto, a compreensão
de aspectos relacionados à escolha dos conteúdos do ensino pode possibilitar um
olhar mais crítico para questões até então restritas apenas ao plano pedagógico.
Por fim, uma constatação dos estudos dessa categoria – Lobo (2004), Ortigão
(2005), Borges (1988), Procópio (2011) – é a de que o currículo modelado pelos
professores por diversas vezes se distancia daquilo que é oficialmente prescrito.
No apêndice C, apresentamos os fichamentos dos trabalhos selecionados, as
referências, as palavras-chave e os resumos elaborados pelos autores, seguidos de
comentários a respeito dos principais destaques das pesquisas selecionadas na
categoria currículo modelado pelos professores.

3.4 PESQUISAS CENTRADAS NOS CURRÍCULOS EM AÇÃO E
REALIZADOS
[...] O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é
na prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de
uma forma ou outra (SACRISTÁN, 2000, p. 201).
[...] O currículo realizado por diversas vezes se reflete em aprendizagens
dos alunos, mas também afetam os professores, na forma de
socialização profissional, e inclusive se projetam no ambiente social,
familiar, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 106).

Nesta categoria, encontram-se as pesquisas que versam sobre o processo de
desenvolvimento, ou seja, a concretização do currículo, que se dá em situações de
aula, a partir da prática do professor, denominando de currículo em ação. Esse
currículo é materializado pela ação do professor e sua postura na sala de aula em
momentos de ensino e de aprendizagem, é direcionado por ideais teóricas e práticas
do docente. Trata-se, então, do conjunto de aprendizagens vivenciadas pelos
estudantes em consequência dos atos docentes no decorrer da aula.
Como consequência do que é proposto ao estudante, seja em prescrições,
em materiais didáticos, em planos de ensino ou em ações do professor, tem-se o
currículo realizado, produto de efeitos cognitivo, afetivo, social, moral, cultural, entre
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outros. O currículo realizado, ou seja, aquele praticado, materializa-se no que, a
partir do que estava proposto, foi realmente trabalhado em situações de aula,
podendo ser identificado em seminários, diário de classe, cadernos de estudantes
ou relatórios docente.
Das 59 (cinquenta e nove) pesquisas discriminadas nesta categoria, 20 (vinte)
não puderam ser encontradas nos bancos de dados das instituições, nem obtivemos
respostas dos autores no pedido de envio. A seguir, apresentamos nosso olhar
reflexivo sobre os trabalhos disponíveis na íntegra.
Das 39 (trinta e nove) produções analisadas nessa categoria 3 (três) são
Teses de Doutorado e 36 (trinta e seis) Dissertações de Mestrado de 7 (sete)
estados brasileiros: São Paulo (17), Rio Grande do Sul (13), Minas Gerais (04),
Santa Catarina (02), Ceará (01), Pernambuco (01) e Rio de Janeiro (01).
Destacamos que dos 39 autores/pesquisadores envolvidos na presente
categoria de análise, há 16 (dezesseis) homens e 23 (vinte e três) mulheres, embora
a questão de gêneros nas pesquisas não seja objeto de discussão deste trabalho.
Das pesquisas analisadas 2 (duas) se denominam mistas e as outras 37
(trinta e sete) são qualitativas. Do total das 39 produções, 12 (doze) pesquisas estão
relacionadas com o Ensino Fundamental, 21 (vinte e uma) com o Ensino Médio e 6
(seis) com o Ensino Fundamental e com o Ensino Médio.

3.4.1 O que revelam as pesquisas nesta categoria de análise?
Grande parte das dissertações e teses deste conjunto focam as opções
metodológicas realizadas pelos professores para o ensino de determinado conteúdo
matemático (álgebra, geometria, funções, estatística, números e operações, etc.).
Como podemos perceber nas pesquisas de Alves (2005), Cerqueira (2005), Pinheiro
(2005), Seibert (2005), Berndt (2006), Britto (2006), Togni (2007), Jara (2208),
Mattos (2010), Ribeiro (2011), Ribeiro (2012). O objetivo destes trabalhos é observar
se determinadas escolhas fazem diferença na aprendizagem dos estudantes – para
mais ou para menos – e a relação destes com a aprendizagem matemática.

127

Os resultados apresentados indicam que efetivamente houve maior
aprendizagem quando o conteúdo foi abordado por meio de uma organização
articulada de atividades (projetos ou sequências didáticas) do que quando
trabalhado de forma esporádica ou desarticulada.
A resolução de problemas como desencadeadora da atividade matemática é
o foco de algumas das pesquisas aqui relacionadas. Pinheiro (2005), Togni (2007),
Malta (2008), Pereira (2011), Melo 92012), Ribeiro (2012). Assim, vai ao encontro
das teses, as quais a metodologia de ensino é discutida e desencadeia uma reflexão
sobre o ensino da matemática mecânico e a possibilidade de usar a resolução de
problemas para melhoria das aprendizagens, já que possibilita a compreensão
conceitual dos conteúdos trabalhados. Segundo Onuchic e Allevato (2011),

Na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através
da Resolução de problemas o problema é o ponto de partida e, na sala de
aula, através da resolução de problemas, os alunos devem fazer conexões
entre diferentes ramos da Matemática, gerando novos conceitos e novos
conteúdos (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 81).

Essa opção permite aos estudantes – por meio de um trabalho didaticamente
organizado pelos professores – realizarem diversas estratégias para a resolução do
problema e ampliar sua compreensão sobre as operações nela envolvidas,
resultando em aprendizagem mais efetiva e melhoria dos dados descritivos dessa
aprendizagem.
Notamos esses aspectos sobre o processo de aprendizagem no trabalho de
Pinheiro (2005),

Nesse sentido, percebi que trabalhar a disciplina de Matemática por
intermédio de atividades nas quais se apliquem os pressupostos da
Educação Matemática Crítica visando ao enfoque CTS, juntamente com a
Resolução de Problemas, Modelagem Matemática e a História da
Matemática, se constitui num campo fértil em possibilidades para o ensinoaprendizagem. Além de estar em sintonia com a proposta sugerida nos
PCNEM, tais possibilidades remontam cenários para investigação que
permitem abordar questões que levam os alunos a desenvolver seu senso
crítico, ao tomarem decisões diante das situações que o contexto científicotecnológico lhes apresenta (PINHEIRO, 2005, p. 232).

Constatamos que as pesquisas dessa categoria apontam a análise e a
reflexão das opções metodológicas feitas pelos professores como relevante na
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melhoria das aprendizagens dos estudantes, fato este encontrado no estudo de
Pereira (2011),

[...] esta pesquisa tornou muito evidente para nós que não basta ter em
mãos um planejamento de ensino com uma perspectiva construtivista, se o
professor que irá desenvolvê-la em sala de aula não atuar de maneira
adequada com essa perspectiva, se não for capaz de desafiar os alunos na
medida certa, de fazer intervenções adequadas, de dar informações quando
elas são necessárias, de não apenas socializar mas também sistematizar o
que foi aprendido (PEREIRA, 2011, p. 143).

Um dos assuntos que emergiu nesse conjunto de pesquisas foi a proposta de
inclusão de alguns conteúdos no currículo escolar. Como apontam as pesquisas de
Malta (2008) e Ferreira (2009) que apresentam uma proposta de inserção de Teoria
de Grafos no Ensino Médio; Krindges (2012), cujo o objetivo da pesquisa é a da
inserção da matemática contemporânea no Ensino Fundamental com a Geometria
Fractal; Melo (2012) que apresenta uma proposta de estudo sobre Programação
Linear no currículo do Ensino Médio na disciplina de Matemática. Fato esse que
observamos a seguir:

Teoria do Grafos é um assunto que pode ser inserido no Ensino Médio. É
preciso incluir no Currículo atual uma matemática com tópicos como este
que são aplicados no dia a dia da sociedade atual bem como apresentar
aos alunos uma matemática dinâmica, no sentido de ainda estar sendo
pesquisada. Em teoria dos Grafos, temos uma excelente oportunidade de
atingir tais objetivos (MALTA, 2008, p. 94).

Corroborando com essa ideia, Krindges, (2012) afirma que

A ideia de incluir o estudo da geometria fractal no ensino fundamental como
forma de inserir a matemática contemporânea aos conteúdos matemáticos
existentes no currículo escolar e relacionando com outras disciplinas,
mostrou-se clara e possível. Durante as atividades observou-se que é
possível estabelecer teias de relações entre esses conteúdos da
matemática e as demais disciplinas. É uma maneira de mostrar como tudo
no mundo está interligado e apresentar um estudo mais atual aos alunos
(KRINDGES, 2012, p. 87).

Destacamos que esses conteúdos, segundo os autores, Malta (2008),
Ferreira (2009) e Krindges (2012), são propostos conjuntamente com as
metodologia da resolução de problemas e modelagem matemática. Como podemos
constatar na afirmação de Ferreira (2009),
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Os grafos apresentam um grande número de aplicações – já mencionadas –
e a sua abordagem requer menos condições matemáticas. Além disso,
apresentar a teoria através de uma situação problema ficando a
formalização do mesmo como etapa final é essencial para a construção do
pensar matemático que deve ser desenvolvido pelo educando,
característica do processo de modelagem matemática que contribui para a
democratização da aprendizagem de um novo conteúdo (FERREIRA, 2009,
p. 74).

Outro aspecto apontado por esse grupo também diz respeito ao
conhecimento prévio como fundamental para a aprendizagem dos estudantes.
Atrelado à organização didática por meio de sequências de atividades, considerar o
que os estudantes já sabem sobre qualquer conteúdo, contribui de forma efetiva
para a aprendizagem, já que há relação com as vivências reais dos mesmos. Como
podemos evidenciar no trabalho de Ribeiro (2011) em que ele afirma:

Percebemos que, nessa perspectiva, é fundamental compreender como se
dá a aprendizagem, buscando conhecer na própria fonte, ou seja,
diretamente com os alunos, como ela se processa. [...] em uma perspectiva
construtivista, focando conhecimentos prévios desses estudantes em
relação ao conteúdo funções trigonométricas, identificando dificuldades que
podem surgir durante a execução dessas atividades e verificando as
necessidades de intervenções para a promoção de construção de
conhecimento relativo ao tema, visando a uma aprendizagem significativa.
(p. 101)

Considerando que a aprendizagem é o objetivo dos professores, essas
pesquisas contribuem para comprovar essa premissa, discutindo como efetivamente
as questões sobre currículos se podem acontecer na sala de aula.
O uso da tecnologia como recurso para a aprendizagem também foi abordado
por algumas pesquisas dessa categoria. Softwares com tecnologia digital apropriada
aos conteúdos matemáticos foram utilizados para comprovar que a aprendizagem
efetivamente acontece quando o professor utiliza o recurso na aula. Como apontam
as pesquisas de Bilhéo (2012), Melo (2012), Reis (2012), Fuck (2010), Mattos
(2010), Ferreira (2009), Togni (2007), Alves (2005).
Borba e Penteado (2010) argumentam sobre o uso das tecnologias voltados à
aprendizagem, indicando a ferramenta como parte das práticas sociais e, como
sendo fundamental à prática docente. Sobre esse aspecto os autores destacam que:

130

O acesso à informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas
escolas públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma
educação que no momento atual inclua, no mínimo, uma “alfabetização
tecnológica”. Tal alfabetização deve ser vista não como um Curso de
Informática, mas, sim, como um aprender a ler essa nova mídia. Assim, o
computador deve estar inserido em atividades essenciais, tais como
aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, contar,
desenvolver noções espaciais etc. E, nesse sentido, a informática na escola
passa a ser parte da resposta a questões ligadas à cidadania (BORBA;
PENTEADO, 2010, p. 17).

Além disso, os autores afirmam que:

As atividades, além de naturalmente trazer a visualização para o centro da
aprendizagem matemática, enfatizam um aspecto fundamental na proposta
pedagógica da disciplina: a experimentação. As novas mídias, como os
computadores com softwares gráficos e as calculadoras gráficas, permitem
que o aluno experimente bastante, de modo semelhante ao que faz em
aulas experimentais de biologia e física. Podem experimentar com gráficos
de funções quadráticas, por exemplo, antes de conhecerem uma
sistematização de função quadrática (BORBA; PENTEADO, 2010, p. 37)

Percebemos esses aspectos levantados por Borba e Penteado (2010), na
pesquisa de Bilhéo (2012), que ao trabalhar com o ensino de Funções propôs
atividades baseadas na Modelagem Matemática aplicada dentro da resolução de
problemas contextualizados e no uso da calculadora gráfica para construir tabelas,
gráficos e expressões por métodos de regressão. O autor destaca que:

Quanto às atividades inovadoras aplicadas no 1º semestre de 2011
verificamos através do questionário de avaliação que pelo menos 50% dos
alunos anseia por aulas dinâmicas com uso de tecnologia, de tal forma que
os ajude a entender os conceitos matemáticos. Este resultado ficou
evidenciado no 2º semestre em que alguns alunos pediram para ter mais
atividades inovadoras. [...] Como professor de matemática preocupado com
o resultado da aprendizagem de matemática no Ensino Médio, temos
procurado caminhos alternativos de metodologia de ensino, portanto
busquei neste trabalho, a metodologia de modelagem matemática aplicada
como resolução de problemas e auxiliada pela calculadora gráfica como
alternativa para melhorar este quadro (BILHÉO, 2012, p. 138).

A organização de situações de aprendizagem, utilizando o jogo ou atividades
lúdicas, está presente também nas pesquisas sobre currículos em ação e currículos
realizados, como podemos perceber na pesquisa de Mattos (2010) que tinha como
questão de pesquisa: “Um currículo de matemática para estudantes de uma sexta
série do ensino fundamental pode ser estruturado e desenvolvido a partir de Projetos
de aprendizagem? Como?” (p. 25)
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O trabalho com Projetos de Aprendizagem na escola, como exposto, exige
uma flexibilização curricular, a medida que a linearidade dos conteúdos é
rompida pelas aprendizagens complexas e em rede- podendo-se, inclusive,
fazer uma analogia com um hipertexto-, portanto, uma comparação entre
currículos tradicionalmente aceitos e os conceitos tratados em um conjunto
de Projetos de Aprendizagem não constitui uma prática necessária.
Lembremos que Projetos de Aprendizagem e currículos de matemática
tradicionalmente aceitos referem-se a diferentes paradigmas sobre a
atividade docente e a aprendizagem de matemática (MATTOS, 2010, p.
125) .

Segundo Pires (2012), há a valorização desse procedimento para o ensino da
Matemática porque propicia ao estudante pensar com motivação. A autora afirma
ainda que:

De modo geral, há uma defesa feita por alguns autores, pois ao aluno deve
ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” mecânico, repetitivo, de
fazer sem saber o que faz e porque faz. Muito menos um “aprender” que se
esvazia em brincadeiras, mas, antes, um aprender significativo, do qual ele
participe,
raciocinando,
compreendendo,
reelaborando
o
saber
historicamente produzido e superando assim, sua visão ingênua,
fragmentada e parcial da realidade. Nessa perspectiva, os materiais
didáticos ou os jogos podem desempenhar papel fundamental na
aprendizagem das crianças (PIRES, 2012, p. 159).

A Etnomatemática também é um tema tratado nas pesquisas analisadas:
Ribeiro (2012), Gionco (2008), Cherini (2007) e Medeiros (2005). De acordo com
D’Ambrósio (2006), a Etnomatemática é considerada uma subárea da História da
Matemática e da Educação Matemática, com uma relação muito natural com a
Antropologia e as Ciências da Cognição. É evidente a dimensão política da
Etnomatemática. O autor relata também que o Programa Etnomatemática

[...] tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de
fazer(es) e de saber(es) que lhes permitam sobreviver e transcender,
através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de
explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com (mátema)
a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, está inserido
(2005, p. 99).

Nesse grupo, temos trabalhos que analisam a pesquisa na educação
indígena. A educação do campo também é objeto de análise dos trabalhos desse
conjunto de dissertações e teses. Temas esses que evidenciam a ampliação de
pesquisas que têm como foco a etnomatemática em sua relação com o ensino da
Matemática. Sobre esse aspecto, Rico (2004), destacando Burton (1989), diz que:
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A Matemática que aparece nos livros textos em forma axiomatizada e que
se apresenta como paradigma de objetividade, rigor e convergência, não é
mais que uma opção cultural, entre outras igualmente legítimas, de
interpretar o conhecimento matemático. A consideração da matemática
como parte da cultura, de cada cultura em concreto, sustenta a forte
dimensão cultural que encontramos nas finalidades do ensino da
Matemática. A dimensão cultural é para nós, uma referência obrigatória no
estudo e determinação de suas finalidades. O caráter histórico e
contingente do conhecimento matemático; sua consideração como um
corpo de práticas e de realizações conceituais ligadas a um contexto social
e histórico concretos, e não como produtos intangíveis ou verdades
absolutas, reafirmam esta dimensão cultural que deve ser contemplada
entre as finalidades da Educação Matemática (RICO, 2004, p. 12).

Em relação a esse fato, um aspecto relevante trazido na pesquisa de
Medeiros (2005) que trata da tradição gaúcha e a confecção de bombachas é a
importância dada aos saberes matemáticos culturais que operam na prática de
confecções dessa peça de roupa típica da região sul do Brasil.

A matemática presente no currículo das escolas impõe formas de lidar
matematicamente com o mundo, ao mesmo tempo em que deixa de fora
dele muitos conhecimentos. Cito como exemplo as figuras geométricas que
formam os favos das bombachas. Além dos losangos que mais aparecem,
há como formar diversas outras figuras através dos bordados. Mas além
das comemorações que antecedem o feriado do 20 de setembro, as
bombachas, os vestidos de prenda, o chimarrão e muito daquilo que vem
sendo chamado de “tradição” gaúcha, fica relegado da sala de aula. Só em
momentos “permitidos” podem aparecer no currículo escolar, muito
raramente, nas aulas de matemática. [...] Dar visibilidade aos saberes
matemáticos com os quais operam ao produzir tal artefato cultural pode
propiciar elementos interessantes para as reflexões que hoje ocorrem no
âmbito da Educação Matemática (MEDEIROS, 2005, p. 102-103).

O programa Etnomatemática e a educação multicultural descrita por
D’Ambrósio (2001, 2005, 2006), em sua essência, é uma educação universal que
atinge toda a população, proporcionando a todos o espaço adequado para o
desenvolvimento que tem como foco a diversidade e a eliminação das inequidades,
levando a novas formas de relações intra e interculturais, criando assim, outras
relações sociais, tendo implícita uma ética chamada pelo autor de ética da
diversidade.
E para terminar a análise dessa categoria, destacamos as pesquisas que
versam sobre as trajetórias hipotéticas de aprendizagem (THA), presentes em 11
(onze) delas: Angiolin (2011), Pereira (2011), Freitas (2010), Rosenbaum (2010),
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Tonneti (2010), Vitolo (2010), Barbosa (2009), Cabral Junior (2009), Lima (2009),
Luna (2009) e Mesquita (2009).
Uma questão evidenciada nos trabalhos citados é a que, baseados em
Simon (1995), não adianta apenas o professor ter conhecimento do conteúdo para
desenvolver uma aprendizagem em uma concepção construtivista; é preciso
também ter um repertório de estratégias e/ou instrumentos. Além disso, o professor
é central para o desenvolvimento e funcionamento das THA, pois são eles os
responsáveis por motivarem e/ou direcionarem os rumos que a aprendizagem do
estudante pode tomar.

O professor deve conhecer os objetivos de aprendizagem que espera
alcançar, para que possa modificar a THA quando perceber que os alunos
se distanciaram de suas metas ou quando uma determinada atividade não
for adequada aos seus alunos. Para o bom desenvolvimento das atividades
planejadas os professores devem “comunicar-se” com as observações dos
alunos, não apenas as dúvidas apresentadas, mas principalmente as
conjecturas que fizeram. Um ambiente de aprendizagem, em que ocorre a
interação entre professor e alunos, propicia o empenho de todos na
construção dos conhecimentos (ROSEMBAUM, 2010, p. 232).

Podemos notar no trecho acima o que Pires (2009) destaca em seu estudo,
que quando um tema é desenvolvido em sala de aula, as atividades elaboradas,
anteriormente, podem sofrer ajustes em consequência das observações dos
estudantes. A autora ainda destaca que, para o desenvolvimento de uma THA,
Simon (1995) enfatiza a prioridade da forma pela qual o professor desenvolve seu
planejamento em atividades de sala de aula. Porém, não descarta a forma como
ocorre a interação entre o professor e as observações dos estudantes,
coletivamente, construindo novos conhecimentos.
Para Simon (1995), a modificação da THA não ocorre apenas durante sua
elaboração e seu planejamento entre aulas. O professor deve estar constantemente
comprometido em fazer ajustes na THA para um melhor aproveitamento da
aprendizagem. O professor precisa notar as modificações ou transformações que
podem ser construídas nos elementos que compõem a aula baseada na THA.
No apêndice D, apresentamos os fichamentos dos trabalhos selecionados, as
referências, as palavras-chave e os resumos elaborados pelos autores, seguidos de
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comentários a respeito dos principais destaques das pesquisas selecionadas na
categoria currículos em ação e realizados.

3.5 PESQUISAS CENTRADAS NOS CURRÍCULOS AVALIADOS
[...] Avaliar se refere a qualquer processo por meio do qual alguma ou
várias características de um aluno(a), de um grupo de estudantes, de um
ambiente educativo, de objetos educativos, de materiais, de
professores(as), programas, etc., recebem a atenção de quem avalia,
analisam-se e valorizam-se suas características e condições em função
de alguns critérios ou pontos de referência para emitir um julgamento
que seja relevante para a educação (SACRISTÁN, 2000, p. 298).

Nesta categoria, apresentamos os trabalhos que versam sobre o modo de
verificar o que da prescrição foi efetivamente praticado no interior da escola. Para
Sacristán (2000), o currículo avaliado se dá em meio a pressões externas à sala de
aula que ressaltam aspectos do currículo; enquanto se avalia o que das prescrições
foi praticado – ensinado ou aprendido – o currículo avaliado “acaba impondo critérios
para o ensino do professor e para a aprendizagem dos alunos” (p. 106). Trata-se,
portanto, de um interveniente curricular que direciona novas ações sobre os
processos de ensino e aprendizagem.
O currículo avaliado também pode ser concebido a partir das atividades
avaliativas realizadas em sala de aula como, por exemplo, provas e exames, os
quais podem informar ao docente o quanto o estudante se apropriou dos saberes
ensinados ou a defasagem existente em relação ao conteúdo trabalhado.
Vale destacar que das 11 (onze) pesquisas discriminadas nesta categoria, 4
(quatro) não puderam ser encontradas nos bancos de dados das universidades, nem
obtivemos respostas dos autores no pedido de envio. A seguir, apresentamos nosso
olhar reflexivo sobre os 7 (sete) trabalhos disponíveis na íntegra.
Das 7 produções analisadas nesse tema, todas são Dissertações de
Mestrado de 3 (três) estados brasileiros: Rio de Janeiro (03), São Paulo (02) e
Paraná (02).
Destacamos que dos 7 autores/pesquisadores envolvidos na presente
categoria em análise, há 2 (dois) homens e 5 (cinco) mulheres, embora a questão de
gêneros nas pesquisas não seja objeto de discussão deste trabalho.
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Das pesquisas analisadas todas são qualitativas. Do total das 7 produções, 4
(quatro) pesquisas envolvem estudantes do Ensino Fundamental, 2 (dois) do Ensino
Médio e 1 (um) envolvem tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio.

3.5.1 O que revelam as pesquisas nesta categoria de análise?
O foco central desse conjunto de pesquisas são as avaliações externas e as
transformações que essas avaliações implicam nas avaliações internas e nas
práticas curriculares.
A avaliação é parte integrante do processo de aprendizagem, que
compreende todos os sujeitos nele envolvidos e, mais importante, revela
concepções. A prática pedagógica, imbuída dessas concepções, representações e
sentidos, expressa o modo de ver o mundo e reflete nossas crenças, cultura e a
lógica da classificação e seleção por trás da avaliação escolar. Como podemos
perceber no estudo de Ortigão (1999),

Na elaboração de um currículo, estão presentes importantes decisões sobre
o que significa educar, sobre quais valores e tradições culturais devem ser
incluídos e sobre quais formas de conhecer e aprender devem ser
privilegiadas ou renegadas. Em uma sociedade tão diversa como a nossa,
em que as desigualdades sociais, culturais e étnicas crescem a cada dia, é
duvidoso que o consenso da equipe de elaboração da prova de matemática
possa ser representativo e extensivo ao território nacional (ORTIGÃO, 1999,
p. 84).

No senso comum, avaliar pode estar ligado à medição ou valoração. O
compromisso de todos nós profissionais da Educação é ir além do senso comum e
analisar todos os aspectos que efetivamente se apresentam para avaliar tudo que
está envolvido no processo educativo, não só o estudante. Segundo Silva (1996),

Depois das teorias críticas e pós-críticas não podemos mais olhar para o
currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem significados que
vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram.
O currículo é trajetória viajem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa
vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é
texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA,
1996, p. 150).

O currículo, conjunto de todas as experiências que culminam na
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aprendizagem dos estudantes, é o centro da atividade educacional. Assim, pensar
sobre avaliação, é retomar os conceitos e concepções presentes no currículo.
Avaliar refere-se à reflexão com vistas a planejar o futuro. Ela é parte de um
processo maior − ensino e aprendizagem − estruturado de acordo com as
concepções trazidas no currículo. É um processo de reflexão permanente do
professor:

Aprender a avaliar é aprender a modificar o planejamento. No processo de
avaliação contínua o educador agiliza sua leitura de realidade podendo
assim criar encaminhamentos adequados para seu constante replanejar.
Observando, analisando e planejando seu cotidiano, o educador alicerça
sua disciplina intelectual para a apropriação de seu pensamento teórico.
Armas de luta indissociáveis no dia-a-dia, na prática de ensinar (FREIRE
1997, p. 37).

Uma cultura avaliativa precisa ser instaurada nas escolas, no sentido de
entendê-la como parte inerente ao processo. Um aspecto fundamental que precisa
ser objeto de reflexão do coletivo escolar é: qual conhecimento a escola construiu
sobre a concepção de educação e de avaliação? Ela efetivamente privilegia a
aprendizagem?
Sobre esse aspecto, podemos destacar os estudos de Clemente (2011), que
procurou identificar como os professores concebem a relação entre avaliação interna
e externa, analisando se uma dada avaliação externa provoca mudanças na
avaliação interna e na prática curricular e o de Santos (2010), que verificou as
influências que as avaliações externas têm produzido nas práticas das salas de aula,
bem como as relações que estabelecem com as avaliações internas aplicadas pelos
professores.

Ao analisarmos todo material percebemos que os participantes deixam
transparecer que os resultados das avaliações externas interferem no
currículo da escola, pois tanto nas entrevistas semi-estruturadas, quanto
nos diários de classes das professoras participantes, nos cadernos dos
alunos e nas avaliações internas, há registros de que as professoras
trabalham conteúdos e questões semelhantes aos aplicados pelo SARESP
em aulas, durante o 2º semestre, e preparando simulados para que os
resultados alcançados nas avaliações externas sejam os ideais, ou seja, um
índice de aprendizagem satisfatório (CLEMENTE, 2011, p. 80).

Corroborando com essa ideia, o estudo de Santos (2010) destaca:
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Ficou evidente nos discursos dos professores uma grande preocupação
presente em relação à avaliação externa, ou seja, com os resultados dessa
avaliação. [...] os professores não medem esforços para preparar seus
alunos para o grande dia, o esforço não é só dos professores, mas de toda
equipe escolar. Num jogo de vale tudo, algumas delas mudam a rotina
escolar, alguns meses antes que antecedem à avaliação externa, outras já
se preparam com uma antecedência maior. Ao se prepararem, treinam seus
alunos numa busca por questões que se aproximam daquelas cobradas nas
avaliações externas, preparam simulados e lista de exercícios que precisam
estar de acordo também com conteúdos presentes nos descritores
(SANTOS, 2010, p. 137).

Os autores complementam ainda que,

Sobre avaliação interna, externa e currículo, podemos dizer que o SARESP
influencia diretamente as práticas avaliativas utilizadas na escola
empobrecendo o currículo, uma vez que na busca por melhores resultados
os professores lançam mão de instrumentos avaliativos de treino junto aos
alunos, os quais são aplicados por meio de simulados (CLEMENTE, 2011,
p. 81).

Um dos professores entrevistado por Santos (2010) deixa evidente essa
questão da avaliação externa ser indutora dos currículos desenvolvidos em sala de
aula,

Ficou muito forte a questão da cobrança e pressão vividas pelos
professores, o tempo todo eles revelam essa inquietude. Um dos
professores lembrou o quanto era desconfortável saber as médias de suas
escolas, pois nas primeiras avaliações externas os resultados eram
divulgados e “ranqueados”. Dessa forma, as escolas podem até solicitar o
não comparecimento dos alunos que possuem muitas dificuldades no dia da
aplicação da avaliação externa, para que os resultados não fiquem abaixo
do esperado. A preocupação com o desenvolvimento e todos conteúdos
presentes nas “expectativas de ensino e aprendizagem” também é muito
forte (SANTOS, 2010, p. 138).

Santos (2010) completa ainda que,

Percebe-se que na verdade a avaliação externa limita o trabalho do
professor, e ela quem está direcionando o currículo a ser seguido, há de se
tomar cuidado para que isso não ocorra (SANTOS, 2010, p. 141).

Para a referida autora, muitos professores parecem não compreender a real
função das avaliações externas, que surge para direcionar o trabalho de todos que
estão envolvidos nos processos educativos, na expectativa de contribuir para
melhorar a qualidade do ensino. Ela não pode ser entendida como algo que vai
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controlar, ranquear e simplesmente fazer comparações ou até mesmo como bônus
no salário. Os resultados das avaliações externas são importantes, porque
exprimem valores que precisam ser estudados, esmiuçados e analisados, para, a
partir daí, buscar ações com objetivo de melhorar a qualidade do ensino.
Pacheco (2001), aponta duas principais funções da avaliação:

[...] uma de controle dos resultados, de validação dos objetos, de detecção
das deficiências, de classificação; outra de interpretação, de proposta de
melhorias, de análise crítica. Para a avaliação curricular [...] a função mais
essencial e menos utilizada é a de outorgar validez às hipóteses sobre as
quais se baseia o currículo” (PACHECO, 2001, p. 130).

Isso torna clara a função primeira da avaliação: saber o que sabem os
estudantes para (re)significar e ampliar seus conhecimentos. Baseia também a
(re)construção do currículo, documento orientador do percurso educativo, do sujeito
que pretende formar para aquele realmente formado. É importante ressaltar que o
processo avaliativo não se resume aos dados dos estudantes, mas engloba um
conjunto de outras avaliações fundamentais ao aprimoramento da escola como um
todo. Entre elas, estão a avaliação da prática educativa, a avaliação da instituição e
a avaliação do sistema educativo. O conjunto desses aspectos é que resulta num
aperfeiçoamento da práxis e da melhoria da educação numa perspectiva mais
ampla. Destaca-se entre esses itens:

A avaliação dos programas é, sem dúvida, a questão fulcral do sistema
curricular já que os conteúdos de ensino, organizados por disciplinas, são a
substância do próprio currículo. Avalia-se não só o seu processo de
elaboração, com referência às etapas seguidas, mas também os seguintes
aspectos: adequação dos conteúdos às necessidades e capacidades dos
alunos e às exigências sociais e profissionais; relação conteúdos/objetivos;
exequibilidade; atividades propostas; valores explícitos ou implícitos;
sequencialização temática; coerência disciplinar; adequação didática;
linguagem utilizada (PACHECO, 2001, p. 131).

O protagonismo decorrente dessa prática se evidencia, segundo Pacheco
(2001, p.132), porque “a qualidade de uma escola não se obtém somente pela
eficácia e eficiência, mas, essencialmente, pela capacidade de inovação e reflexão”.
O autor nos ajuda a pensar também sobre currículo e avaliação, como:
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Sendo o currículo ao mesmo tempo “produtor e produto da cultura”, e sendo
a cultura um espaço de reconstrução de um sistema de significados, que
são partilhados num espaço de possibilidades marcadas pelo tempo e
espaço, qualquer proposta pedagógica necessita de ser questionada
através dos compromissos e lutas que estão na base da construção
(PACHECO, 2005, p. 150).

Evidencia-se que avaliar é um processo que culmina para além da escola.
Tem a ver com o homem e a sociedade que se pretende construir, com o que
almejamos para os estudantes e ao mesmo tempo nós mesmos, educadores, como
parte desse grande projeto que é a educação. “As consequências do currículo se
refletem em aprendizagens dos estudantes, mas também afetam os professores, na
forma de socialização profissional, e inclusive se projetam no ambiente social,
familiar, etc.”(SACRISTÁN, 2000, p.106).
Esse processo de avaliação, além de propiciar a reflexão sobre a prática,
permite, segundo Arroyo (2013), uma inovação educativa:

A educação acontece em uma trama de continuidade de práticas, valores,
procedimentos, rituais, saberes e culturas. É ai que a inovação educativa vai
sendo tecida. Há educação construindo-se nesse tecido escolar. Aí está o
cerne de qualquer renovação: ter a sensibilidade e respeito para com essa
dinâmica educativa que está acontecendo nas escolas e no tecido social e
cultural (ARROYO, 2013, p. 155).

E afirma ainda:

Situada a inovação nessa dinâmica mais total, poderemos avançar de uma
relação fecunda entre currículo, escola, poder, ideologia, seleção e
organização social do conhecimento para irmos ao cerne, à complexidade
de toda ação formadora, socializadora e cultural, na qual a educação
escolar se situa, na qual os mestres reinventam seu ofício, a escola e o
currículo (ARROYO, 2013, p. 164).

No apêndice E, apresentamos os fichamentos dos trabalhos selecionados as
referências, as palavras-chave e os resumos elaborados pelos autores, seguidos de
comentários a respeito dos principais destaques das pesquisas selecionadas na
categoria currículo avaliado.
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3.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO
Para a elaboração deste capítulo, as teses e dissertações foram organizadas
e analisadas a partir de categorias baseadas no que Sacristán (2000) denomina de
objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento. Assim, foram levados
em consideração, para além das palavras-chave utilizadas no Banco de Teses da
CAPES, as produções que efetivamente se caracterizam enquanto currículo, em
qualquer uma de suas representações: currículo prescrito, currículo apresentado ao
professor, currículo modelado pelo professor, currículo em ação e realizado e
currículo avaliado.
As redações foram lidas e relidas para iniciar o primeiro processo de análise
que consiste na desconstrução dos textos com posterior unitarização. Com esta
fragmentação, surgiram as unidades de análise, sendo que cada redação foi
codificada para saber a origem de cada unidade.
Essas categorias extraídas possibilitam a emergência de uma nova
compreensão renovada do todo, que é comunicada e validada, resultando no
metatexto, que se apresenta como produto de uma nova combinação dos elementos
construídos ao longo dessas etapas.
Segundo Moraes (2003), a análise qualitativa opera com significados
construídos a partir de um conjunto de textos e o material analisado constitui um
conjunto de significantes, na qual a emergência e comunicação desses novos
sentidos e significados é o objetivo da análise.
Fazer as categorizações aqui propostas teve a intencionalidade de poder
compreender o que, nas cinco regiões do país, tem-se pesquisado sobre currículo, e
especificamente currículos de Matemática, para verificar as aproximações e os
distanciamentos do currículo prescrito ao currículo avaliado.
Em termos dos resultados, na categoria currículos prescritos, o foco central
desse conjunto de pesquisas são os documentos oficiais, destacando-se os
Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais e alguns
documentos estaduais e municipais na área de Matemática. No currículo
apresentado aos professores, o objetivo central são os materiais produzidos a partir
de orientações oficiais que acabam por traduzir as prescrições curriculares, que são
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os livros didáticos, materiais produzidos pelas secretarias municipais e estaduais,
além dos manuais didáticos.
Como resultado referente aos currículos modelados pelos professores, as
pesquisas tiveram como propósito as análises dos planejamentos anuais, planos de
aula, seleção e abordagem dos conteúdos, incluindo características escolares
associadas à seleção de conteúdos e as ênfases com que são abordados nas aulas
de Matemática. Nos currículos em ação e realizados, o foco das pesquisas são as
opções metodológicas dos professores para o ensino de determinado conteúdo
matemático. Por fim, as pesquisas sobre os currículos avaliados têm como objeto de
estudo as avaliações, externas e internas, e a influência que promovem nas práticas
curriculares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De nossa trajetória como professor e como formador de professores que
ensinam Matemática emergiram questionamentos e reflexões que nos levaram a
leituras

sobre

currículos

e

nos

aproximaram

do

Grupo

de

Pesquisa

“Desenvolvimento curricular em Matemática e formação de professores”.
Os estudos e as discussões realizadas pelos integrantes do Grupo, liderado
pela professora Célia Maria Carolino Pires, indicavam que embora houvesse uma
produção significativa de pesquisas sobre currículos de Matemática, pouco se
conhecia dessas investigações e das concepções, significados e sentidos atribuídos
a currículos no âmbito da Educação Matemática.
Disso, entendemos ser importante conhecer essas produções, o que nos
motivou a desenvolver uma pesquisa com o propósito de mapear estudos já
realizados, direcionados pela questão: O que revelam as pesquisas produzidas
no período de 1987 a 2012 em relação a currículos de Matemática na Educação
Básica brasileira?
A partir desse questionamento, elaboramos os seguintes objetivos:
! mapear pesquisas sobre currículos de Matemática, a partir de estado da arte
de teses e dissertações, publicadas no Brasil no período de 1987 a 2012;
! identificar os principais enfoques/assuntos das pesquisas analisadas.
Ressaltamos, mais uma vez, que o nosso estudo não teve a intencionalidade
de olhar para os aspectos teórico e metodológico utilizados pelas pesquisas aqui
mapeadas. Assim sendo, uma das possibilidades de estudos futuros seria olhar para
essas questões.
A tese expõe o estado da arte das dissertações e teses que abordam
Matemática e currículo entre o período de 1987 e 2012 na Educação Básica
brasileira – especificamente, Ensino Fundamental e Ensino Médio –, indicando
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demandas, abordagens, lacunas ainda existentes para o desenvolvimento de novas
pesquisas.
Nesse processo, percebemos que o conhecimento encontrado nas produções
analisadas não se esgota e permeia diversos discursos, valores, princípios,
compreensões e perspectivas teóricas e diferentes concepções dos processos de
ensino e de aprendizagem da Matemática.
Foi fundamental, inicialmente, realizar o levantamento das dissertações e
teses a partir das palavras-chave. Com isso, percebemos a dificuldade em encontrar
todas as produções científicas em um mesmo banco de dados. Uma delas é que no
Banco de Teses da CAPES, principal banco de dados para a produção acadêmica
brasileira, são disponibilizados apenas resumos, o que requer a busca pelo trabalho
nas bibliotecas virtuais das universidades onde são produzidas, sendo que muitas
delas não disponibilizam os trabalhos na íntegra.
Assim, entendemos a necessidade de divulgação pelos programas de pósgraduação das pesquisas produzidas em seus respectivos programas, seja no
Banco de Teses da CAPES ou na própria biblioteca virtual das universidades,
possibilitando assim o acesso às produções sobre os mais diferentes temas de
pesquisa.
Em relação aos resumos, estes devem receber maior atenção dos
pesquisadores. Muitos dos resumos, tanto de teses de doutorado como de
dissertações de mestrado, foram elaborados de maneira sucinta, com escassas
informações ou, muitas vezes, seu conteúdo não abordava os objetivos ou o objeto
de estudo de maneira explícita. Além destes últimos, os resumos das produções
acadêmicas devem conter metodologia utilizada e aportes teóricos, bem como
alguns resultados e contribuições da pesquisa. Dessa maneira, o resumo
efetivamente cumpre o seu papel indicando a síntese da pesquisa a partir das
informações necessárias.
Quanto às palavras-chave, identificamos que em boa parte das produções
analisadas elas não expressam o que realmente abordam as dissertações e teses.
Sobre isso, Pinto apud Gonçalves (2008, p. 1) argumenta que
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representar apropriadamente informações contidas em um determinado
documento é de fundamental importância para a recuperação informacional,
e os termos de indexação, somados aos resumos, são os principais
produtos dessa atividade. Juntos, eles descrevem o conteúdo de um
registro, indicando seus pontos principais. Nesse sentido, são elementos
que facilitam a comunicação do conhecimento, já que funcionam como
“ferramentas de representação”, necessárias em um processo inicial de
filtragem, permitindo assim que a informação flua entre o universo dos
documentos originais e o dos usuários de informação.

Em relação a metodologia adotada no estudo, foi utilizada o Estado da Arte,
definida como de caráter bibliográfico, que possibilitou o mapeamento dos trabalhos
já realizados sobre currículos de Matemática no período mencionado, apontando
demandas e lacunas que ainda precisam ser consideradas para um maior
aprofundamento do tema em estudo. Para as análises provenientes de ampla fonte
de dados, foi empregada a Análise Textual Discursiva (ATD) que proporcionou a
percepção da não linearidade da produção e difusão do conhecimento, a
constatação de convergências, divergências e lacunas dos trabalhos pesquisados
nesta tese. A associação entre o Estado da Arte e ATD permitiu trazermos
compreensões sobre o objeto de estudo por meio de um levantamento de trabalhos
sobre o tema, os quais nos possibilitou identificar os principais enfoques/assuntos
abordados pelas investigações.
O mapeamento realizado na presente tese nos fornece um panorama das
principais questões discutidas nas dissertações e teses produzidas nos últimos vinte
e seis anos nas áreas de Ensino de Ciências e Matemática, de Educação, de
Matemática e de Educação Matemática, nos mais variados programas de pósgraduação no Brasil, em uma interface da Matemática com o currículo, a saber:
− O que efetivamente pensam os professores no que se refere às
implementações curriculares e a organização curricular?
− Qual o papel das inovações curriculares?
− Como se dá a abordagem dos conteúdos nos livros didáticos?
− Qual significado que o professor dá aos materiais produzidos pelas
secretarias de educação?
− Como o professor planeja seus conteúdos?
− Que materiais o professor utiliza na construção de um planejamento?
− Quais os recursos utilizados pelos professores nas aulas de Matemática?
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− Que metodologias de ensino são utilizadas nas aulas de Matemática?
− Qual o impacto das avaliações nos currículos escolares?
− Qual a influência que as avaliações externas e internas têm nas aulas de
Matemática?
Articular aspectos do currículo e de Matemática é um dos primeiros passos
para que os conhecimentos já produzidos em favor da Educação e dos processos de
ensino e de aprendizagem possam ser utilizados e significados nas práticas
pedagógicas, além de impulsionar novas pesquisas e nova produção de
conhecimentos.
Com a definição do tema da pesquisa e do objeto de estudo, as diversas
etapas para a elaboração do trabalho foram organizadas de maneira a possibilitar a
investigação. Com isso, categorizamos as teses e dissertações por aproximação de
temas. As categorias foram expostas a partir do que Sacristán (2000) denomina de
objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento, sendo possível,
assim, delimitar alguns temas e/ou assuntos e revelar o que “dizem” os autores das
dissertações e teses sobre as diferentes temáticas que envolvem o campo do
currículo: currículos prescritos; currículos apresentados aos professores; currículos
modelados pelos professores; currículos em ação e realizados e currículos
avaliados.
Em relação aos currículos prescritos, percebe-se que há estudos sobre a
organização da prática docente, que se dividem em duas grandes abordagens nessa
categoria: as implementações curriculares e as organizações curriculares. Podemos
destacar como resultados: (a) os documentos oficiais, que referenciam o trabalho a
ser realizado, dependem dos professores para a sua implementação, mas ao
mesmo tempo, há professores que apresentam ideias divergentes em relação a
essas implementações curriculares, pois parte deles são favoráveis às inovações e,
outra parte, aponta que essas implementações e/ou organizações curriculares são
impostas a eles sem uma consulta prévia e até mesmo formações e/ou orientações
didáticas; (b) a reorganização curricular atrelada à formação continuada é vista
como uma ação importante para que as mudanças curriculares cheguem à sala de
aula, pois serão discutidas a partir de grupos de formação, facilitando o
planejamento do que pode ser ensinado aos estudantes; (c) a preocupação dos
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professores centra-se na escolha de conteúdos e não na relevância dos mesmos
face às situações dos diversos contextos de vida dos estudantes; (d) o objetivo é
cumprir o conteúdo do ano ao invés de significá-lo; (e) há práticas isoladas de
implementação de propostas de melhoria nas escolas, o que muitas vezes dificulta
seu sucesso.
A questão que se coloca é até que ponto as prescrições efetivamente se
transformam em situações e práticas que promovem à aprendizagem, já que a
necessidade de conhecimento maior sobre esses documentos é apontada como
necessária aos professores e equipes escolares.
Diante do que foi mapeado nessa categoria, podemos destacar que a
formação continuada de professores para a apropriação, interpretação e
implementação do currículo são demandas de estudos futuros, pois essa foi uma
constatação apontada na maioria dos trabalhos analisados. Assim, notamos nos
estudos pesquisados um distanciamento entre o que os documentos oficiais traçam
com o que efetivamente acontece na sala de aula.
Na categoria currículos apresentados aos professores, as pesquisas
mapeadas destacam que os livros didáticos e materiais produzidos por secretarias
de educação têm bastante destaque como facilitadores do planejamento elaborado
pelos docentes. Esses são considerados elos de ligação entre as proposições
oficiais e planejamento docente, o que favorecem a organização didática dos
conteúdos a serem ensinados. O que é preciso considerar são as possibilidades e
limites de cada tipo de material com o objetivo de qualificar a ação didática, tornando
a proposta de trabalho e o planejamento instrumentos favoráveis para que ocorram
as aprendizagens dos estudantes.
Nesta categoria, podemos apontar algumas demandas futuras de estudos,
tais como: a articulação feita entre os currículos apresentados com o projeto-político
pedagógico; a potencialidade do trabalho coletivo dos professores em analisar em
conjunto o material didático e manuais de orientação que mais se adequam ao grupo
de estudantes de determinada escola e região; o impacto que tem ao se aliar o
currículo apresentado ao projeto político-pedagógico e aos aspectos culturais de
cada comunidade.
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As pesquisas que têm como foco os currículos modelados pelos professores
privilegiam a análise de planos de aula, planejamentos anuais e a abordagem dada
aos conteúdos a serem ensinados. Nesse conjunto de estudos, há uma
preocupação em aproximar a prática social da Matemática – prescrita em
documentos oficiais – com as demandas do cotidiano vivenciado pelos estudantes, a
fim de significar o conteúdo a ser ensinado. Portanto, ganham espaços nessas teses
e dissertações aspectos como o multiculturalismo, etnomatemática, diversidade
cultural, entre outros, que aproximam os conteúdos de sua função social,
considerando toda sua construção política, histórica e cultural.
Como demandas futuras, podemos apontar nessa categoria: estudos que
analisem o que motiva as escolhas do professor e como elas farão parte do
planejamento visando à aprendizagem efetiva que considere os conhecimentos
prévios dos estudantes, utilizando resolução de problemas e tecnologia, entre outros
aspectos; estudos sobre o que justifica a opção pelos conteúdos e como eles
contribuem para desenvolver o aspecto crítico do currículo, pois é a partir desse
documento que se promove um diálogo entre os sujeitos que dele fazem parte e de
todos os aspectos que se relacionam aos conhecimentos históricos e culturalmente
construídos; e estudos que se debrucem sobre a elaboração de um determinado
currículo e sobre como são consideradas as práticas pedagógicas e as
características de grupos diferentes que se apresentam fora da escola.
As pesquisas sobre currículos em ação e realizados pelos professores
indicam caminhos para a efetivação das aprendizagens dos estudantes. Os autores
desse conjunto de estudos sinalizam que organizar didaticamente a ação a partir de
projetos e sequências didáticas, utilizando a resolução de problemas e a modelagem
matemática como opções metodológicas permite que haja uma mudança do ensino
considerado tradicional e “mecânico” da Matemática para uma prática e um fazer
reflexivo sobre a abordagem dos conteúdos.
Também ganha espaço nessa organização o uso da tecnologia da informação
e comunicação enquanto ferramenta importante nos processos de ensino e de
aprendizagem. Podemos destacar que nessa categoria os estudos analisam a
prática docente ao desenvolver o currículo de Matemática procurando constatar e
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compreender como ocorrem as aprendizagens dos estudantes, e como elas podem
mover, e movem, mudanças na própria organização curricular
Da prática em desenvolver o currículo resulta os currículos avaliados. A
avaliação é fundamental para os demais níveis do desenvolvimento curricular,
porque promove mudanças nos currículos oficiais; amplia ou modifica aspectos dos
livros didáticos e outros materiais curriculares. Ao mensurar o que os estudantes já
sabem e o que precisam aprender, pode promover mudanças nos projetos políticopedagógicos das escolas e no planejamento do professor e, consequentemente,
como mostram alguns estudos dessa categoria, as avaliações externas e internas
acabam sendo indutoras dos currículos a serem praticados em situações de aula.
Assim, podemos destacar algumas demandas levantadas a partir das
pesquisas estudadas nesta categoria: estudos sobre a dimensão dada para a
avaliação dentro do contexto escolar; estudos voltados para o entendimento dado
para a avaliação nas escolas; estudos sobre o conhecimento que a escola constrói
sobre a concepção de educação e de avaliação; e de que modo as avaliações
efetivamente privilegiam a aprendizagem.
Portanto, é importante ressaltar que esse mapeamento nos leva a pensar nas
implicações sobre essas pesquisas para a prática docente e também o que ainda
precisa de aprofundamento, que pode ser realizado em pesquisas futuras.
Sobre essas implicações, podemos dizer que, além do aspecto comum
defendido pelos autores das dissertações e teses, de haver estratégias de ensino
que atendam a todos os estudantes, as produções revelam outros fatores, a saber:
ensino qualificado; possibilidades de igualdade de ensino; relevância dos conteúdos
ensinados; trabalho colaborativo favorecendo as práticas coletivas; qualificação das
ações didáticas; ação reflexiva e comprometida dos professores; organização
didática aliada aos conteúdos e vivências; e as implicações que as avaliações
externas e internas têm sobre o ensino e a aprendizagem.
Olhar para cada tese e dissertação nos permitiu significar os processos que
culminam em aprendizagens, inclusive percebendo que a emergência de temas
como a diversidade, multiculturalismo, etnomatemática, educação matemática
crítica, entre outros, pode promover uma educação mais qualificada e com melhores
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resultados, por compreenderem cada estudante como sujeito de direitos, constituído
de crenças, valores e saberes que, na interação com o meio e com o outro,
estabelece

relações,

atribui

sentidos

e

significados,

construindo

novas

aprendizagens e ampliando o que já sabe.
Da leitura das produções selecionadas foi possível perceber que o currículo
efetiva-se em práticas e ações pedagógicas quando há um conjunto de fatores como
materiais qualificados, formação inicial e permanente, reflexões constantes,
pesquisas, ação-reflexão, uso de tecnologias, trabalho colaborativo e planejamento,
entre tantos outros, possibilitando que as prescrições se configurem em situações de
aprendizagens, porque é apresentado, transformado, se tornando ação e avaliação
para assim se efetivar.
Somente com o apoio e com uma política que integre os âmbitos econômico,
social, político e educacional, pode-se vislumbrar uma educação democrática, isto é,
que envolva diferentes recursos físicos e humanos para atender às diversas
necessidades e especificidades que compreendem os processos de ensino e de
aprendizagem. No entanto, é preciso focar a atenção de que cada estudante tem um
modo próprio de aprender; é preciso haver abertura para a reflexão, para a pesquisa
e para formação; o campo educacional precisa de um amplo campo de estratégias
pedagógicas que possibilitem o acesso à informação para todos os estudantes em
quaisquer que sejam os espaços educacionais.
Embora o foco de nossa investigação não tenha sido sobre a formação de
professores, identificamos sua abordagem em algumas dissertações e teses
analisadas. Assim, constatamos a importância e necessidade de melhores
condições para a profissionalização de professores que trabalham com a educação
básica, a relevância da reflexão constante sobre as práticas pedagógicas e a falta de
recursos financeiros que dificultam as especializações dos profissionais.
A formação do professor deveria ser um dos primeiros requisitos a ser
trabalhado pelos órgãos públicos. De nada adianta implementar políticas
curriculares, oferecimento de atividades no contra turno do trabalho, estratégias e
adaptações metodológicas se o principal responsável pela implementação do
currículo não tiver formação adequada, valorização e incentivo à permanência na
carreira do Magistério.
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Este estudo possibilitou perceber uma minoria do número de dissertações e
teses que articula o currículo prescrito daquele que realmente acontece nos espaços
educacionais. O mapeamento nos aponta uma carência no âmbito das produções de
teses de doutorado e dissertações de mestrado que abordam a relação que os
professores estabelecem com os materiais curriculares, sendo necessário ainda
verificar os reais motivos dessa defasagem por meio de estudos específicos nos
programas de pós-graduação. Assim como os livros didáticos, os materiais
curriculares desenvolvidos pelas secretarias de educação (estaduais e municipais)
também são referências importantes aos professores, porque apresentam os
conteúdos de forma mais regionalizada, atendendo possivelmente às demandas das
escolas nas quais se aplicam.
Em relação a isso, Pires (2012) considera que os currículos apresentados,
incluindo livros didáticos e outros materiais curriculares, parecem ter mais impacto
nas salas de aula do que os currículos prescritos. Deste modo, se faz necessário
olhar para as relações que os professores estabelecem com estes materiais.
Stein e Kim (2009), em um dos capítulos que compõe a publicação de
Remillard et al. (2009), relatam que os materiais curriculares têm sido vistos
historicamente como instrumentos essenciais para a implementação de novas ideias
curriculares em larga escala. Os autores ainda complementam que, embora seja
relativamente fácil implementar um material para um grande número de professores,
é mais difícil garantir que sejam bem utilizados na prática docente.
Assim, considerando que os professores são os principais atores na
implementação de inovações curriculares, Remillard et al. (2009) relatam a
complexidade da relação entre eles e os materiais curriculares. Esta relação sofre
influências de diversos fatores, como das concepções e identidades profissionais
dos professores, do contexto institucional e também dos recursos, características e
implementação de materiais curriculares.
Consideramos como um dos desafios da política educacional curricular, a
realização de ações que contribuam para a profissionalização dos educadores. Para
isso, deve ser tomada como ponto de partida a realidade do professor perante seus
estudantes, que não seja como uma “receita” aplicável a qualquer contexto escolar,
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isto é, que as ações sejam flexíveis e que contemplem o grupo cultural que constitui
cada escola.
Mesmo a Matemática e as questões curriculares sendo utilizadas em
diferentes campos e por pesquisadores que apresentam formações distintas,
averiguamos a importância da Matemática como uma área que favorece a formação
do sujeito como um ser social e o desenvolvimento educacional. Por proporcionar ao
estudante expor seus pensamentos e repertórios, respeitando o repertório de cada
indivíduo, ela permite apreender novos conhecimentos, valorizando a diversidade,
pois é justamente esta última que enriquece o seu campo.
No entanto, para que a Matemática acompanhe a perspectiva contemporânea
do currículo deve existir maior incentivo das políticas públicas e educacionais na
formação de professores. Os idealizadores de cursos devem ter a compreensão da
realidade de cada escola em relação ao plano pedagógico e tomá-la como objeto de
problematização e reflexão.
Com uma formação de professores adequada, os níveis de escolarização
poderão apresentar um maior sucesso, possibilitando a existência, nas aulas de
Matemática, de recursos didáticos que favoreçam a aprendizagem de todos os
estudantes em um mesmo espaço de aprendizagem.
Um aspecto fundamental para a materialização do currículo – tanto prescrito
quanto em ação – é a implicação das equipes e professores que atuam na escola
para que efetivamente todo processo de aprendizagem se caracterize significativo
para os estudantes e para a comunidade escolar.
É possível perceber, então, que o currículo pode ser considerado como o
cerne de uma proposta pedagógica, pois dele partem as ações e projetos propostos
para a melhoria da qualidade do ensino e o plano de formação crítico-cidadã dos
estudantes.
Assim, é fato que, ao elaborar um determinado currículo, devem ser levadas
em consideração, para a escola, as práticas pedagógicas mais importantes dentro
de um processo educativo. Todos os envolvidos nesse processo precisam ter
conhecimentos sobre questões curriculares, para que o currículo possa ser incluído
adequadamente na elaboração do projeto político-pedagógico de uma instituição.
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Por fim, esta investigação não termina nesta tese, mas foi e é ponto de
partida para estudos em nossa trajetória como professor e formador de professores
que ensinam Matemática. Disso, afirmo que do processo da pesquisa, emergiram
questões não respondidas aqui, mas que nos auxiliarão como pesquisador do
campo do currículo em Educação Matemática, a saber:
− Como os formadores podem contribuir para que professores se apropriem de
documentos curriculares e das teorias e concepções de ensino e de
aprendizagem subjacentes?
− Como os professores identificam e interpretam teorias e concepções de
ensino e de aprendizagem subjacentes nos currículos de Matemática?
− No que o conhecimento sobre currículos contribui para o desenvolvimento
profissional docente?
− Por que o desenvolvimento curricular deve ser estudado na formação inicial?
− Que

concepções

de

currículo

tem

a

comunidade

de

educadores

matemáticos?
− Como promover/potencializar a autoria docente no processo de elaboração e
desenvolvimento curricular?
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APÊNDICE A
Referência, Palavras-Chave, Resumos32, Comentários e
Algumas Considerações33 das Dissertações e Teses da
Categoria Currículos Prescritos

Pesquisa 1:
Referência: MÁXIMA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA. ARGUMENTOS SOBRE O 'POR
QUE ENSINAR MATEMÁTICA NA ESCOLA' NA CONCEPÇÃO DE DIFERENTES
ATORES DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 2005; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP. ORIENTADORA: CÉLIA MARIA
CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Matemática, Ensino/Aprendizagem, Educação, Currículo
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo pesquisar como diferentes atores da
educação Matemática pensam sobre as motivações para a presença da Matemática nos
currículos da Educação Básica. Utiliza pesquisa documental e bibliográfica e entrevistas
semi-estruturadas. As questões de pesquisa que orientam nosso trabalho são as seguintes:
Em relação ao conhecimento matemático quais as características relevantes que o
diferenciam de outros conhecimentos? A Matemática é uma disciplina obrigatória e com
carga horária considerável em todos os currículos do ensino fundamental e médio em todos
os sistemas escolares. Por quê? O que é um conhecimento matemático útil? Como justificar
a importância dos conteúdos listados nos programas oficiais de ensino? Que argumentos
justificam o ensino da Matemática na escola? A análise do conjunto dos dados coletados
evidencia que a Matemática é uma forma de expressão do ser humano e uma ferramenta
em potencial para a leitura do mundo que o cerca, mas fica evidente também que muitas
são as abordagens possíveis para justificar o seu ensino na escola. Não há dúvidas quanto
a essa importância, mas é preciso buscar nos currículos a relevância social daquilo que se
pretende ensinar.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Ao buscar explicações sobre o motivo pelo qual a Matemática faz parte do
currículo, a pesquisadora se depara com sua função utilitária, de caráter social, para
dar conta das demandas do dia a dia, já que possibilita a resolução de problemas.
Mas, ao estudar dados de avaliações externas depara-se com o fracasso dos
estudantes. Se há a premissa apresentada acima, por que os estudantes vão tão
mal em tais avaliações? Porque ainda há um distanciamento entre a metodologia
32
33

Elaborado pelos autores das pesquisas selecionadas.
Realizada a partir da nossa leitura das pesquisas selecionadas.
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utilizada na escola que dá significado aos conteúdos escolares, incutindo relevância
social em seus estudos. O estudo aponta a necessidade de efetivamente ensinar
Matemática como ferramenta em potencial para a vida em sociedade.
Pesquisa 2:
Referência: MARCIA MAIOLI. A CONTEXTUALIZAÇÃO NA MATEMÁTICA DO ENSINO
MÉDIO. 2012; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
PUC/SP. ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Contextualização, Educação Matemática, Matemática no Ensino Médio
Resumo: Trata-se de uma pesquisa teórica que tem por alvo a contextualização
estabelecida em documentos curriculares nacionais como um dos princípios pedagógicos
estruturadores dos currículos do Ensino Médio. O estudo defende que a contextualização é
um princípio pedagógico potencialmente rico para melhorar a aprendizagem matemática
dos alunos, mas precisa ser compreendida em seus propósitos e usos pelos diferentes
atores do processo de ensino e aprendizagem. Partindo desse ponto, delinearam-se os
objetivos: investigar a contextualização como princípio pedagógico e construir
conhecimentos que permitam a compreensão de seus propósitos e usos. Para tanto, a
investigação foi desenvolvida com base em fontes bibliográficas envolvendo estudos sobre
aprendizagem, aferição de significados e linguagem; documentos curriculares voltados ao
Ensino Médio; pesquisas sobre contextualização no ensino de matemática e, visando
investigar como se desenvolvem atividades inspiradas na contextualização nos currículos
praticados em sala de aula, considerou-se também o conjunto de dissertações envolvendo
Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem desenvolvidas no projeto de pesquisa em que este
trabalho se insere. Constata-se que a implementação da contextualização não é uma ação
simples, nem mesmo para profissionais que estão em contato com pesquisas ou teorias
sobre Educação Matemática. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio
destacam que contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar,
assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. A ideia de
conhecimento como rede de significações defendidas por Machado e Pires; o processo por
meio do qual conceitos mais relevantes e inclusivos, presentes na estrutura cognitiva do
aprendiz, interagem com um novo material apresentado a ele, conforme defende Ausubel; o
papel dos instrumentos e signos como mediadores na conversão de relações sociais em
funções mentais superiores, considerados pelos estudos de Vygotsky; as diferentes
concepções de linguagem exploradas por Koch, fornecem pistas importantes sobre a forma
como se processa a relação entre sujeito que aprende e objeto de estudo.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para a autora os documentos curriculares considerados na pesquisa indicam
que estão entre os propósitos da contextualização no ensino: tornar a aprendizagem
significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou com os
conhecimentos adquiridos espontaneamente; retirar o estudante da condição de
espectador passivo; provocar aprendizagens significativas que mobilizem o
estudante e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de
reciprocidade; facilitar a aplicação da experiência escolar para a compreensão da
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experiência pessoal em níveis mais sistemáticos e abstratos e o aproveitamento da
experiência pessoal para facilitar o processo de concreção dos conhecimentos
abstratos que a escola trabalha; constituição de conhecimentos como um processo
permanente de formação de capacidades intelectuais que permitam transitar
inteligentemente do mundo da experiência imediata e espontânea para o plano das
abstrações e, deste, para a reorganização da experiência imediata, de forma a
aprender que situações particulares e concretas podem ter uma estrutura geral;
adaptar um desenho de currículo às características de seus estudantes e de seu
ambiente socioeconômico.
Pesquisa 3:
Referência: JOSE CARLOS OLIVEIRA COSTA. O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO
ENSINO MÉDIO DO BRASIL E A DIVERSIDADE DE PERCURSOS FORMATIVOS. 2011;
DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: USP. ORIENTADOR:
VINICIO DE MACEDO SANTOS.
Palavras-chave: Currículo; Currículo de Matemática no Ensino Médio.
Resumo: Esta tese tem por objetivo investigar, refletir a respeito e analisar criticamente a
produção curricular oficial para o Ensino Médio no Brasil, procurando identificar e discutir
significados, limites e possibilidades de um currículo de Matemática que tenha como
pressuposto responder às necessidades objetivas, socioeconômicas e culturais do
estudante. Por hipótese, considera inadequado o fato de o Ensino Médio ser igual para todo
estudante, em especial os conteúdos curriculares para o ensino de Matemática,
considerando que, ao final deste ciclo, o egresso poderá prosseguir ou não seus estudos,
seja em cursos profissionalizantes ou no Ensino Superior. Para realizar esta pesquisa
utilizaram-se, como suporte teórico, estudos do campo da educação e da educação
matemática, em particular os que tratam da temática do currículo, além de documentos
emitidos por organismos oficiais da educação, considerando-se os conceitos de reforma
educacional e de currículo como artefatos históricos de construção social a partir de
disputas e de relações de poder para o estabelecimento de regimes de verdades. A análise
documental objetivou a obtenção de dados qualitativos referentes à formulação,
implementação e comparação de currículos, com o intuito de verificar o modo de
equacionamento do Ensino Médio nos países estudados Brasil, Portugal, Espanha, França,
Inglaterra e Estados Unidos da América. Dentre as conclusões desta tese, destaca-se que,
exceto o Brasil, todos os demais países analisados apresentam ao menos três percursos
formativos diferentes, de modo a aumentar o interesse dos jovens nos estudos secundários
superiores, elevar o número de concluintes e evitar a evasão escolar. Em relação ao
currículo de Matemática, verifica-se uma variedade significativa de opções, e uma forte
ênfase no uso de tecnologias da informação e da comunicação.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Após a apresentação do percurso histórico do currículo para o Ensino Médio,
o autor relata a quantidade mínima de avanço em relação a esse currículo,
considerando principalmente o público alvo a que se destina: jovens que pretendem
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continuar seus estudos, bem como entrar para o mercado de trabalho. Para além
dessa dualidade de percursos, o Ensino Médio deve garantir uma aprendizagem
significativa qual quer que seja o objetivo dos estudantes ali presente (continuar
seus estudos ou ir para o mercado de trabalho, ou os dois). Aponta a necessidade
do currículo do Ensino Médio, principalmente em Matemática, considerar as
especificidades e peculiaridades do público jovem a que se destina de forma
qualitativa e minimizando desigualdades sociais.
Pesquisa 4:
Referência: ERMELINA GENEROSA BONTORIN THOMACHESKI. A TRAJETÓRIA DA
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA: DO
CURRÍCULO PENSADO AO VIVIDO, OS OLHARES DOS SUJEITOS. 2003; MESTRADO
EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/PR. ORIENTADORA: NEUZA
BERTONI PINTO.
Palavras-chave: Políticas Curriculares, Educação Matemática
Resumo: O presente estudo trata da percepção dos sujeitos da pesquisa acerca do ensino
e da aprendizagem da matemática. Procurou analisar os percursos das Propostas
Curriculares de Matemática, no período de 1988 a 2000, desde o contexto de sua produção
até a realidade de sua implantação nas escolas, discutindo-se o impacto que elas tiveram
nas práticas pedagógicas dos professores. Buscou-se, inicialmente, situar os princípios que
fundamentaram a organização dos currículos de matemática da Rede Municipal de Ensino
de Curitiba, no contexto das políticas públicas e da legislação vigente nos respectivos
períodos. Ao estabelecer marcos teóricos para a formação do Educador Matemático, foram
estudados os autores que tratam dos Fundamentos da Educação, da Gestão Educacional e
da Educação Matemática. Por se tratar de um Estudo de Caso Etnográfico, buscou-se nos
documentos que registraram a História da Educação desta rede de ensino, elementos que
permitissem traçar o perfil dos Currículos de Educação Matemática do período estudado.
Para registrar a percepção dos sujeitos, fez-se uso da técnica de entrevistas semiestruturadas, conduzidas com dezesseis sujeitos, sendo oito professores e oito pedagogos.
A análise e discussão dos dados representaram as etapas mais ricas e difíceis do estudo
pelo cuidado com o registro de detalhes significativos, verdadeiras preciosidades, expressar
com fidedignidade, através do discurso dos sujeitos, um pouco da atuação destes
verdadeiros heróis que, anonimamente, ajudaram a construir a história da educação desta
cidade. Os dados expressaram a preocupação dos educadores quanto à qualidade do
ensino e da aprendizagem, destacando tanto práticas bem fundamentadas, como práticas
que centram na exercitação. Apontaram, também, para a problemática da formação do
professor, especificamente, sobre as formas de realização da formação continuada e para a
capacidade de gestão do processo pedagógico pelo coletivo da escola, fatores
considerados pelos sujeitos, como elementos fundamentais na passagem do currículo
pensado ao currículo vivido. Ao desvelarem experiências bem sucedidas na
operacionalização curricular de matemática, os depoimentos dos sujeitos permitiram
localizar a existência de fragilidades operacionais em projetos de formação continuada que
não têm resultado em mudanças significativas das práticas pedagógicas. A pesquisa
levantou pistas para a proposição de uma educação matemática crítica e reflexiva, dentre
elas, a realização de trabalho colaborativo entre instâncias formadoras e Rede Municipal de
Ensino, centrado em atividades de reflexão e pesquisa que envolva professor e pedagogo
em busca de melhor qualidade do processo de ensinar e aprender matemática.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO
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Sobre o trabalho:
A autora analisa os percursos das Propostas Curriculares de Matemática no
estado do Paraná, no período de 1988 a 2000. A pesquisa mostra que as
possibilidades de intervenção poderão ser indicadas pelo desenvolvimento de uma
Educação Matemática em que educadores e estudantes tenham possibilidades de
desenvolver o conhecimento reflexivo como parte da sua alfabetização matemática.
O estudo aponta como prioridade: ampliar debate sobre o papel da Matemática na
formação do cidadão, discutir o conceito de aprendizagem significativa, intensificar o
espaço da formação continuada possibilitando ao professor um diálogo entre a
prática pedagógica e os fundamentos teóricos do ensino da Matemática, projetos de
formação continuada com ação colaborativa entre pesquisador e professor que
permitam a ação-reflexão-ação.
Pesquisa 5:
Referência: LEYLA CHISTE FIETTA. DIENES E OS GUIAS CURRICULARES DE
MATEMÁTICA DE SÃO PAULO NA DÉCADA DE 1970: UM ESTUDO SOBRE AS
INFLUÊNCIAS. 2010; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: UNIBAN. ORIENTADOR: RUY CÉSAR PIETROPAOLO.
Palavras-chave: Zoltan Paul Dienes, Guias Curriculares, Movimento da Matemática
Moderna
Resumo: Este trabalho, de natureza histórica, tem como objetivo central investigar a
apropriação das ideias de Zoltan Paul Dienes pelos currículos prescritos de Matemática
para as séries iniciais do Ensino Fundamental no Estado de São Paulo, na década de 1970
– época em que vigorava nas escolas a Matemática Moderna. Com base em pressupostos
metodológicos da História Cultural (Chartier e Le Goff), a pesquisa desenvolvida implicou a
realização de um estudo das obras de Dienes, dos Guias Curriculares de Matemática
publicados em 1975 pela SEE-SP e dos Subsídios para implementar esse currículo.
Tomaram-se também como fontes, os depoimentos de duas professoras que vivenciaram
experiências profissionais intensas e significativas nessa época: autoras de livros didáticos
de sucesso nas décadas de 1960 e 1970, docentes de cursos para professores primários,
cuja finalidade era a divulgação do ideário da Matemática Moderna e alunas dos cursos de
Dienes em suas visitas ao Brasil. As análises realizadas levam à conclusão de que nos
Guias Curriculares para as séries iniciais há uma forte presença da metodologia e materiais
concretos de Dienes, como o uso dos Blocos Lógicos para o estudo dos conjuntos e do
Multibase para estudar características do sistema de numeração posicional. Este estudo
conclui que a explicação mais provável para essa apropriação pelos Guias envolve uma das
finalidades desses documentos: a "oficialização" da Matemática Moderna nas escolas e
provavelmente uma correção de rumos na implementação desse movimento, tendo em vista
que ele estava presente nas escolas desde meados da década de 1960. Corrobora essa
afirmação a ênfase que esses documentos também imprimem ao estudo de conceitos
lógicos como a negação, a conjunção, a implicação e o emprego de diagramas como os de
Venn e de Carroll, além do trabalho com o Espaço envolvendo noções topológicas e
transformações geométricas (simetria e rotação) – conceitos bastante enfatizados nos
textos de Dienes. Desse modo, os Guias de Matemática apresentam uma preocupação com
a utilização de uma linguagem formal desde as séries iniciais. A partir desses resultados
pode-se conjecturar que no processo de implementação da Matemática Moderna no Brasil
houve a apropriação de muitas das ideias de Dienes, tendo em vista que os Guias podem
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ser considerados como uma tradução desse movimento para o curso primário.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este trabalho mostra as influências do pensamento de Dienes sobre algumas
produções para o ensino de Matemática, mais especificamente os Guias
Curriculares. Ainda que esse autor, segundo as entrevistas realizadas pela
pesquisadora, tenha se manifestado contrariamente ao Movimento da Matemática
Moderna, a pesquisadora relata que não podemos deixar de considerar que seus
textos foram profundamente influenciados por esse movimento. Possivelmente, essa
afirmação contrária ao MMM se deva ao fato de que ele esteve no Brasil em meados
dos anos setenta, quando esse movimento estaria em forte refluxo na Europa,
devido aos resultados negativos obtidos.
No Brasil, como em outros países, esse movimento teve grande repercussão,
embora houvesse problemas em relação à preparação dos professores. Apesar
disso, o movimento modificou a prática pedagógica de professores, especialmente,
no tocante à ênfase na formalização dos conceitos.
A inserção dos matemáticos brasileiros e professores no Movimento da
Matemática Moderna é facilmente verificável: praticamente todos os livros
publicados no período sobre Matemática – didáticos ou não – estavam totalmente
imbuídos na proposta desse movimento.
Os Guias Curriculares foram elaborados no contexto da Lei 5692/71 que
instituiu uma escola de oito anos para eliminar, pelo menos legalmente, a barreira
entre as etapas primária e ginasial. Assim, os Guias Curriculares de Matemática
tiveram a função de orientar os processos de ensino e de aprendizagem no período
escolar de oito anos. Eles têm uma presença muito marcante do Movimento
Matemática Moderna uma vez que sua identidade com a Lei 5692/71 é patente, pois
considera a Matemática como a base de uma sociedade que pretende se organizar
pela tecnologia.
As análises realizadas pela pesquisadora levam à conclusão de que nos
Guias Curriculares para as séries iniciais há uma forte presença da metodologia e
materiais concretos de Dienes, como o uso dos Blocos Lógicos para o estudo dos
conjuntos e do Multibase para estudar características do sistema de numeração
posicional.
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Pesquisa 6:
Referência: DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANÇA. A PRODUÇÃO OFICIAL DO
MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA PARA O ENSINO PRIMÁRIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO (1960-1980). 2007; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP. ORIENTADOR: WAGNER RODRIGUES VALENTE.
Palavras-chave: Educação Matemática, História da Educação Matemática Educação
Resumo: Esta dissertação tem como objetivo analisar as alterações curriculares e a
legislação de ensino que lhes deu origem, por meio dos documentos oficiais de orientação
curricular, direcionados para o ensino de matemática na escola primária paulista no período
de 1960 a 1980, pois queremos saber de que modo, foi oficializado o Movimento para esse
nível de ensino, a fim de compreender os processos de apropriação realizados pela equipe
da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo do ideário do MMM. Para isso,
estudamos teses, dissertações, e coletamos documentos relacionados ao tema.
Selecionamos O Programa da Escola Primária do Estado de São Paulo, de 1969; os Guias
Curriculares para o Ensino de 1º Grau, de 1975; e os Subsídios para a Implementação dos
Guias Curriculares de Matemática; Álgebra e Geometria; de 1981 para aprofundamento de
nossa análise. O processo também englobou o cotejamento dos documentos escolhidos
com as LDB/61 e a LDB/71. Complementando essas informações, consideramos nas
entrevistas realizadas com protagonistas do MMM, suas memórias como fontes, e por isso
tratada como um conhecimento produzido, reconstruído através da crítica e da
reinterpretação do passado, sob o olhar do hoje. Na articulação das questões, fizemos uso
da abordagem da história cultural e nos apoiamos nos conceitos de representação,
apropriação e estratégias postas por Chartier (1991) e De Certeau (1982). As considerações
teórico-metodológicas também foram apoiadas em Le Goff (1992), que nos auxiliou nas
análises; e em Faria Filho (1998) que nos amparou na análise da Legislação educacional.
Concluímos que, no período estudado, os documentos oficiais foram utilizados como
estratégia, produzida pelo Estado, de reformulação curricular e divulgação, para
implementar as novas diretivas para o ensino de matemática, na escola primária paulista.
Comprovamos também a oficialização do ideário do MMM no Ensino Primário por meio
desses documentos, relacionando-os com as transformações na estrutura do currículo de
matemática com as normativas impostas pela LDB 4.024/61 e LDB 5.672/71.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O estudo analisa as alterações curriculares e a legislação de ensino que lhes
deram origem por meio dos documentos oficiais de orientação curricular
direcionados para o ensino de Matemática na escola primária paulista, no período de
1960 a 1980. Neste período, todos os esforços da Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, visavam à expansão da rede pública de ensino, com
racionalização e eficácia, controle e repressão, obedecendo as regras determinadas,
conforme as orientações dos técnicos indicados pelos acordos MEC-USAID, e seus
princípios tecnicistas.
Pesquisa 7:
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Referência: MUTSU-KO KOBASHIGAWA. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: DAS PRESCRIÇÕES AO
CURRÍCULO PRATICADO PELOS PROFESSORES. 2006; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP. ORIENTADORA: CÉLIA MARIA
CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Currículos prescritos, Currículos Praticados, Matemática
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar como as diretrizes veiculadas por
currículos prescritos, no caso os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino
Fundamental - área de Matemática - estão sendo apropriadas, interpretadas e aplicadas
pelos professores. Por meio de pesquisa documental fizemos uma análise da trajetória
histórica de reformas curriculares de Matemática no Brasil, da relação existente entre
implementação de inovações curriculares e formação de professores. A pesquisa de campo
foi realizada em duas etapas, sendo que na primeira etapa, questionários foram elaborados
e utilizados, para coleta de dados mais gerais sobre a relação dos professores com os PCN,
envolvendo 67 professores de Matemática da rede estadual, pertencentes à Diretoria de
Ensino-Região São Vicente, com representação de todos os municípios dessa região. Na
segunda etapa, 33 desses professores, distribuídos em três grupos de 11 professores,
participaram de reuniões em que foram coletados dados por meio de procedimentos dos
chamados grupos focais. Para uma análise mais detalhada selecionamos apenas um
desses grupos. Os resultados, revelam que os professores tem grande interesse por buscar
novos conhecimentos mas, ao mesmo tempo, um certo desencanto com as formações que
têm sido oferecidas.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Os dados coletados na pesquisa apontam que os professores concordam
com o documento PCN em diferentes aspectos. A mais relevante diz respeito em
aproximar o ensino com as práticas sociais, com o objetivo de significar a
aprendizagem.
Ao analisar as práticas de sala de aula é possível verificar práticas arraigadas
nos processos vivenciados enquanto estudante. Outra questão está relacionada à
necessidade de formação continuada para mudança da práxis, que quando
oferecida, nem sempre é frequentada por inúmeras razões.
Pesquisa 8:
Referência: ELENILTON VIEIRA GODOY. MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO:
PRESCRIÇÕES DAS PROPOSTAS CURRICULARES E CONCEPÇÕES DOS
PROFESSORES. 2002; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP. ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Currículos, Ensino Médio, Contextualização, Interdisciplinar
Resumo: O presente estudo insere-se no grupo de pesquisa “A Matemática na organização
curricular: história e perspectivas atuais” e analisa a trajetória histórica dos cursos de nível
médio no Brasil, destacando suas finalidades ao longo do tempo. Focaliza particularmente o
papel da Matemática nos currículos do ensino médio: por meio de pesquisa bibliográfica e
documental, estuda propostas de diferentes períodos, com destaque à proposta curricular
do Estado de São Paulo, da década de 80. Na década de 90, analisa os Parâmetros
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Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM, da Secretaria de Ensino Médio e
Tecnológico, do Ministério da Educação e faz comparações com documentos da França,
Espanha e Portugal. Na sequência, busca identificar o que pensam professores em atuação
no ensino médio sobre ideias como as de contextualização e interdisciplinaridade e os
caminhos que os professores consideram interessantes para isso. Repertoria estudos
teóricos na área de educação matemática que podem sustentar essas propostas, a partir
das principais concepções norteadoras dos PCNEM, em particular no que se refere à ideia
de contextualização e à interdisciplinaridade.
Área Conhecimento : ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esse trabalho evidencia o necessário investimento na formação inicial dos
professores, principalmente no que se refere à organização curricular e Educação
Matemática.
Outro aspecto fundamental é a formação continuada que permite aos
professores reflexões sobre o currículo e a práxis, o que culmina na qualificação da
prática pedagógica e na efetiva aprendizagem dos estudantes, possibilitando que
façam parte das práticas sociais usando de forma competente os conhecimentos
matemáticos.
Pesquisa 9:
Referência: CELIA MARIA CAROLINO PIRES. CURRICULOS DE MATEMATICA: DA
ORGANIZACAO LINEAR A IDEIA DE REDE. 1995; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: USP. ORIENTADOR: NILSON JOSE MACHADO.
Palavras-chave: Currículo de Matemática Linear, Rede, Planejamento, Interdisciplinar.
Resumo: O trabalho analisa as organizações curriculares mais recentes para o ensino da
matemática formuladas em diferentes Países e, em particular no Brasil, buscando pontos
comuns e comparando-as com as anteriores, que foram influenciadas pelo Movimento
Matemática Moderna. Identifica nas orientações mais recentes, a prevalência de mitos como
o da acumulação e o da linearidade do saber. Explora a ideia de rede, emergente em vários
campos de investigação (Biologia, Física, Psicologia, Pedagogia) e, em particular, nos
campos da tecnologia e da comunicação (hipertexto, informática). Investiga questões
relativas a própria evolução e textos, propostos por Pierre Levy, aponta novos e possíveis
caminhos para as discussões sobre a proposta educacional da escola, sobre planejamento
e avaliação e, em particular, para a organização dos currículos de matemática.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Por meio da análise da organização curricular e suas mudanças históricas,
esta tese amplia a discussão sobre o ensino de Matemática por meio da
organização linear – apontando suas falhas – e da organização em rede, que
garante uma aprendizagem muito mais contextualizada e significativa aos
estudantes.
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Pesquisa 10:
Referência: ROSINEIDE MONTEIRO RODRIGUES. OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO
EM UM CENÁRIO DE REORGANIZAÇÃO CURRICULAR. 2010; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIBAN; ORIENTADORA:
ANGÉLICA DA FONTOURA GARCIA SILVA.
Palavras-chave: Educação Matemática, Formação continuada de professores
Resumo: Este trabalho, de natureza qualitativa, tem como objetivo central analisar as
percepções que professores de matemática no ensino médio têm acerca dos processos de
ensino e aprendizagem, em um cenário de implementação curricular, e também investigar
as implicações que esta traz ao processo de formação docente continuada. Teoricamente,
está fundamentado em estudos sobre formação de professores em processos de mudança.
Para a coleta de dados foram utilizadas várias fontes: a pesquisa documental, questionários
e a realização de entrevistas com professores que participaram da primeira edição do curso
“A Rede Aprende com a Rede”, na turma Matemática/Ensino Médio/Santo André, em 2008,
promovido pela Secretária de Estado da Educação de São Paulo. A análise dos dados foi
feita por intermédio da leitura dos depoimentos dos participantes, obtidos por meio nas
entrevistas e no ambiente coletivo do curso, que permitiu identificar o que recebeu o nome
de unidades de significado para discussão e busca de respostas às questões de pesquisa.
Concluiu-se que, na percepção dos professores, há a necessidade de uma constante
reflexão sobre a própria prática, e de uma formação ampla que favoreça a compreensão do
docente como um profissional, o qual está em permanente desenvolvimento. Uma formação
que ofereça verdadeiramente oportunidades de romper suas concepções tanto sobre o
ensino e a aprendizagem da matemática, como sobre currículo e até mesmo acerca do
próprio conhecimento matemático.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A pesquisadora aponta que apesar dos professores de Ensino Médio,
participantes da pesquisa, frequentarem a formação continuada no momento de
mudança e implementação curricular, estes não se sentem agentes de mudança e
por esse motivo a transposição didática tenha ainda muito o que melhorar.
O final do trabalho é permeado por questões inquietantes que ainda buscam
respostas.
Pesquisa 11:
Referência: MARCIO ANTONIO DA SILVA. CURRÍCULOS DE MATEMÁTICA NO ENSINO
MÉDIO: EM BUSCA DE CRITÉRIOS PARA ESCOLHA E ORGANIZAÇÃO DE
CONTEÚDOS. 2009; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Educação matemática, Ensino médio, Currículos de Matemática
Resumo: Essa tese trata dos Currículos de Matemática no Ensino Médio brasileiro
buscando reflexões sobre critérios para escolha e organização de conteúdos, pois as
orientações oficiais e grande parte das pesquisas já realizadas em nosso país não enfocam

185

explicitamente quais seriam os fundamentos norteadores para selecionar temas
matemáticos. A pesquisa é metodologicamente caracterizada como um ensaio teórico, pois
buscamos com a argumentação, através do aporte teórico apresentado, a defesa da
asserção de que é necessário buscar critérios para escolha e organização de conteúdos
matemáticos para o Ensino Médio e que estes devem levar em conta características
culturais e os objetivos próprios de cada comunidade, para atender aos objetivos de uma
escola comprometida com a busca pela igualdade, por meio da transformação social e, ao
mesmo tempo, valorizando os conhecimentos científicos construídos por várias civilizações,
ao longo da história da humanidade. Para isso, olhamos para a Filosofia da Matemática com
a intenção de compreendermos como certas tendências e concepções sobre conceitos e
sobre a própria Matemática podem ser explicadas, refletimos sobre o trabalho de William
Doll Jr. e seus critérios curriculares em uma perspectiva pós-moderna, nos apropriamos do
conceito de Educação Matemática Crítica, segundo Skovsmose e analisamos os fatores
sociais e culturais de um currículo. No aspecto organizacional, enfatizamos a importância de
quebrar o paradigma linear, ainda presente nos currículos de Matemática, construindo uma
disposição pautada na ideia de rede. Sintetizamos nossas reflexões por meio de oito
proposições a respeito de quais seriam os critérios para escolha e organização de um
currículo crítico e pós-moderno: riqueza, recursão, relações, rigor, reflexão, realidade,
responsabilidade e ressignificação. Finalmente, em decorrência dos nossos estudos,
concluímos que os Currículos de Matemática para o Ensino Médio devem apresentar esta
ciência na sua plenitude, com todos os seus campos de pesquisa e variedade de eixos
articuladores, mostrando que a inaplicabilidade de alguns conteúdos em situações reais não
diminui a importância dos mesmos, diferente do que atualmente é feito, ao nosso ver,
seccionando a Matemática e apresentando-a de maneira incompleta, proporcionando,
apenas aos alunos que seguirão seus estudos na Educação Superior, a oportunidade de vêla e estudá-la na riqueza de suas interconexões
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A preocupação com a organização curricular do Ensino Médio é o foco desta
tese e aponta a necessidade de quebrar o percurso linear do ensino de Matemática:
ensino de conteúdos fragmentados que não permite aos estudantes enxergarem as
relações entre o que aprendem e sua funcionalidade.
Para a escolha e organização dos conteúdos do Ensino Médio, o autor
propõe oito critérios que são: riqueza, reflexão, realidade, responsabilidade,
recursão, relações, rigor e ressignificação.
Desta maneira, para o autor a mudança de paradigma dá significado à ação
docente, ao aprendizado e à avaliação, culminando em um processo de ensinoaprendizado qualificado.

Pesquisa 12:
Referência: CHARSTON LIMA KEPPKE. ÁLGEBRA NOS CURRÍCULOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL. 2007; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Currículos, Álgebra, Ensino Fundamental, Práticas Docentes

186

Resumo: O presente trabalho, que se insere no grupo de pesquisa “Inovações Curriculares
nos Ensinos Fundamental e Médio”, composto por alunos de mestrado e de doutorado do
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, tem como objetivo
identificar como a Álgebra aparece nos currículos do ensino fundamental nos últimos 50
anos e realizar uma análise comparativa entre os documentos oficiais que guiam a
composição curricular de Matemática no Ensino Fundamental nas últimas décadas e o
depoimento de professores que atuam na rede pública e particular. Inicialmente, para o
embasamento teórico, apresentamos, por meio de revisão bibliográfica, as proposições de
alguns autores que discutem o ensino de Álgebra. Em seguida, investigamos quais as
recomendações curriculares relativas ao ensino da Álgebra, por meio de pesquisa
documental, relatando e comparando as indicações dos Guias Curriculares, das Propostas
Curriculares e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Finalmente, por meio de aplicação
de questionários a um grupo de professores que atuam na rede pública municipal e estadual
de São Paulo, em turmas dos três últimos anos do Ensino Fundamental, buscamos
identificar a visão dos professores sobre o tema Álgebra e o que revelam em relação à
Álgebra que ensinam a seus alunos. Os resultados apontam que os professores
consideram, em sua maioria, a Álgebra como um elemento importante para o
desenvolvimento de habilidades de generalização, abstração, interpretação, mas que
encontram severas dificuldades justamente no desenvolvimento dessas habilidades. Os
problemas mais frequentes apontados são: incompreensão no uso de letras e barreiras para
generalizar e abstrair. Corroboram essas dificuldades aspectos como a forte crença no valor
cultural dos conteúdos como o aspecto da aprendizagem mais valorizado pelos professores;
a visão estruturalista da Álgebra e a mecanização como a técnica mais presente nas
respostas. Os PCN são apontados como os materiais mais utilizados na preparação das
aulas, embora haja aspectos altamente enfatizados nesse documento que pouco são
citados pelos professores, o que denota, historicamente, a falta de um maior envolvimento
dos professores em questões curriculares, bem como a necessidade de existir um maior
preparo dos docentes para que haja um envolvimento consciente e uma reflexão crítica na
construção do currículo.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O estudo faz uma análise de 50 anos (1957-2007) de como a álgebra aparece
nos documentos oficiais que guiam a composição curricular de Matemática no
Ensino Fundamental com o depoimento de professores. Em relação às orientações
curriculares mais recentes, o autor descreve que nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) existe a presença acentuada da visão resultante das experiências
e das investigações realizadas na área de Educação Matemática, aplicáveis não
somente à Álgebra, mas ao currículo como um todo.
O estudo apresenta um domínio de uma concepção de Álgebra conhecida
como fundamentalista-estrutural, na qual o currículo é construído tendo a Álgebra
como fundamentadora de vários campos da Matemática.
Em relação aos professores do estudo, em sua maioria apresentam uma
aderência à proposição de muitos autores, de ser a Álgebra um elemento importante
para construção das capacidades de generalizar, criar, interpretar dados, bem como,
em menor número de respostas, o desenvolvimento do raciocínio lógico e autonomia
na aquisição de conhecimentos. No entanto, ao observar as respostas relativas às
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dificuldades enfrentadas pelos estudantes, itens como a incompreensão no uso de
letras, os problemas com generalização e abstração leva o autor a considerar que
este resultado pode ser devido à presença marcante, por décadas, da visão
estruturalista da Álgebra, bem como a mecanização como técnica muita evidente
nas metodologias encontradas nos Guias e nas Propostas.
Pesquisa 13:
Referência: CHRISTIANE MOLINA CAMILO. GEOMETRIA NOS CURRÍCULOS DOS
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE À LUZ DOS MODELOS
TEÓRICOS DE JOSEP GASCÓN. 2007; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Geometria, Espaço e Forma, Prescrições Curriculares e Matemática
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a trajetória das prescrições
curriculares para o ensino de Geometria tomando por base os modelos teóricos
denominados Euclidianista, Quase-empirista e Construtivista apresentados pelo professor e
pesquisador Josep Gascón. Com esse estudo pretendemos responder as seguintes
questões: Como os modelos teóricos denominados Euclidianista, Quase-empirista e
Construtivista são identificados na trajetória particular do ensino de Geometria e qual a
implicação disso para a organização curricular na Educação Básica? Analisando as
prescrições curriculares para o ensino de Geometria hoje, qual a sua base e como estão
sendo colocadas em prática na sala de aula? Para desenvolvermos este trabalho,
inicialmente analisamos documentos curriculares e atividades geométricas propostas em
alguns livros didáticos das décadas de 1930 até 1970 e atuais. Num segundo momento
realizamos um estudo sobre como os currículos atuais estão sendo desenvolvidos em sala
de aula, em turmas dos quatro anos finais do Ensino Fundamental, de duas escolas
localizadas em São Bernardo do Campo e Guarulhos. Seis professores responderam a um
questionário em que relataram o trabalho com Geometria que desenvolveram no ano de
2005. Complementamos esse estudo com a análise dos planos de ensino desses docentes,
elaborados e desenvolvidos por eles no mesmo ano. Os resultados mostram que os
modelos teóricos de Gascón podem ser identificados e provavelmente influenciaram o
ensino da Geometria nas diferentes décadas analisadas. Nos documentos e livros
constatamos a forte presença do Euclidianismo antes do Movimento Matemática Moderna; o
surgimento de uma perspectiva Quase-empirista como a protagonizada pelo projeto
“Geometria Experimental”, na década de 70 e que até hoje permanece nos currículos e a
presença pouco perceptível de uma concepção Construtivista de ensino-aprendizagem de
Geometria. Embora nos Parâmetros Curriculares Nacionais existam indicações que
permitem identificar uma perspectiva Construtivista, elas não estão explicitadas.
Observamos que os docentes pesquisados ainda que façam referências a esse documento,
adotam uma perspectiva Quase-empirista de ensino de Geometria.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O trabalho teve como objetivo a preocupação com a ausência ou abandono
da Geometria e para isso analisou as prescrições curriculares para o ensino de
Geometria, verificando a elaboração da estrutura do documento, procurando
delinear um perfil matemático no ensino fundamental destacando essa área da
Matemática.

188

O estudo identificou características direcionadas para o modelo construtivista
de Gascón; que a base do documento ampara-se na discussão sobre o papel da
Matemática na construção de cidadãos, dando ênfase na participação crítica e
autônoma do estudante.
A pesquisadora conclui que embora nos PCN existam indicações que
permitem identificar uma perspectiva construtivista, elas não estão explicitadas e
que apesar dos docentes pesquisados nesta investigação utilizarem os PCN,
adotam uma perspectiva quase-empirista de ensino de Geometria.
Pesquisa 14:
Referência: TALITA DE LOURDES ROSSO DE SOUZA. ESTATÍSTICA E O ENSINO
MÉDIO: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL. 2006; MESTRADO EM:
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ULBRA;
ORIENTADORA: MARILAINE DE FRAGA SANT´ANA.
Palavras-chave: Ensino Médio, Estatística, Transposição Didática
Resumo: Nesta dissertação, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo, buscando
investigar a presença da Estatística nas escolas de Ensino Médio da cidade de Cachoeira
do Sul. Para tanto, elaboramos uma sequência de etapas que julgamos importantes: análise
dos currículos das escolas de Ensino Médio, tomando como referência o currículo do PEIES
(Programa de Ingresso ao Ensino Superior), elaborado pela UFSM (Universidade Federal
de Santa Maria), verificando a presença ou não da Estatística; análise de livros didáticos de
Matemática, com relação à abordagem desse conteúdo; aplicação de um instrumento de
coleta de dados para conhecer a posição dos professores com relação ao tratamento a ela
dispensado; e a investigação da viabilidade da aplicação de um projeto que permitisse ao
aluno vivenciar a Estatística em seu ambiente. Pautamos nossas análises pelas referencias
que nos proporcionaram Hernandez e Chevallard. Nas questões que encaminhamos aos
professores percebemos, de forma clara e objetiva, que os alunos das Escolas de Ensino
Médio da cidade, até 2003, não estavam recebendo as importantes experiências que a
Estatística proporciona. Somente em 2004, pela ação da noosfera, ela passa a fazer parte
do currículo do PEIES e, portanto, do currículo das escolas. Verificamos por fim, que a
transposição didática da Estatística através do desenvolvimento de projetos, pode ser muito
importante para viabilizar o ensino dessa disciplina, por trazer novas experiências e
conhecimentos para todos os envolvidos, auxiliando num processo conjunto de construção
do saber.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O estudo analisa as escolas do Município de Cachoeira do Sul que adotam o
currículo do PEIES (Programa de Ingresso ao Ensino Superior) e entrevista alguns
professores, que relatam que o desenvolvimento do trabalho com projetos proposto
pelo Programa representa a verdadeira alma da escola, além de ser uma ferramenta
importantíssima para o trabalho com a Estatística. Relatam ainda que a investigação
direta por meio de textos, visitas, entrevistas, relatos, pesquisas, permite que os
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estudantes possam construir suas conclusões tomando por base suas observações,
refletindo sobre os procedimentos com que atuarão sobre a mesma, exercitando
suas habilidades, construindo modelos nos quais possam discutir, explicar,
dramatizar e expor seus novos conhecimentos.
Para a autora, este trabalho analisa todo um caminho que percorre um saber,
desde a sua concepção (saber científico) até chegar ao restrito ambiente da sala de
aula (saber a ser ensinado).
Pesquisa 15:
Referência: REGINALDO RAMOS DE BRITTO. EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA
PESQUISA DOCUMENTAL CRÍTICA. 2012; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA;
ORIENTADOR: MARCO AURÉLIO KISTEMANN JR.
Palavras-chave: Matemática, Estudo e ensino, Matemática financeira
Resumo: Sobre a forma de Educação Financeira, a temática em exame neste trabalho tem
se mostrado como “necessária” aos indivíduos, diante da complexidade que os produtos
financeiros assumiram no presente. Contudo, acreditamos que, como está proposta,
estimula atitudes e desenvolve competências próprias do pensamento liberal individualista
ao qual somos contrários. Este trabalho de pesquisa tem dois propósitos que se aproximam,
representando em verdade duas expressões de uma mesma iniciativa. Por um lado,
assume como estratégia estabelecer reflexão crítica às propostas atuais sobre Educação
Financeira as quais qualificamos como dirigidas ao Mercado e à domesticação dos
indivíduos. Por outro lado, e, ao mesmo tempo, pretende contribuir para que propostas
alternativas possam emergir no campo de investigação em Educação Matemática como um
todo, mas principalmente, a Educação Matemática Crítica. Trata-se de investigação
qualitativa com opção por pesquisa documental, que objetiva traçar um quadro teórico da
Educação Financeira no mundo* e no Brasil. Além disso, pretende, ao olhar
cuidadosamente para inserção dessa proposta nos currículos no Brasil, refletir criticamente
sobre o que chamamos de “Processo de Legitimação da Educação Financeira”. Este
consiste num conjunto de asserções, não des - intencionadas, sobre a necessidade que os
indivíduos dominem, na modernidade liquida, competências que lhes permitam dentre
outras coisas, utilizar “melhor” produtos financeiros, transformando-se, em melhores
consumidores. De modo específico servirá a professores de matemática – e a outros
professores e gestores escolares, também preocupados com essa questão, mas
principalmente se dirige a Educadores Matemáticos visto que este processo de legitimação
ocorre pela (via) matemática valendo-se de seu “poder formatador” e de sua característica
“linguagem de poder”, como estratégia num processo de imponderação da Educação
Financeira.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Uma das indicações dessa pesquisa é que será preciso olhar para o cotidiano
escolar para perceber como se constituirão táticas que serão responsáveis por uma
pluralização de referências sociais que compõem uma arte, a arte do fraco, que
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agora opera dentro do lugar; uma arte performativa que encontra o seu correlato no
processo de enunciação ou nos usos da linguagem.
Esta

pesquisa

concluiu

como

dois

principais

aspectos

discursivos

constituintes do Processo de Legitimação da Educação Financeira, que são:
primeiro a própria perspectiva de capacitar os indivíduos para o consumo de
produtos financeiros (a constituição de um consumidor financeiro) com o objetivo de
promover o sistema econômico-financeiro como um todo (e que tem o efeito de
torná-los ao mesmo tempo consumidores e mercadoria); segundo, o reforço e apelo
à individualidade liberal característica própria do sistema de pensamento e
orientação ideológica a que se submete: o neoliberalismo.
Pesquisa 16:
Referência: BRUNO ALVES DASSIE. A MATEMÁTICA DO CURSO SECUNDÁRIO NA
REFORMA GUSTAVO CAPANEMA. 2001; MESTRADO EM: MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/RJ; ORIENTADOR: JOÃO BOSCO PITOMBEIRA.
Palavras-chave: A matemática do curso secundário na reforma Gustavo Capanema
Resumo: Esta dissertação reconstrói a história do ensino de matemática na escola
secundária brasileira, no período de 1936 a 1942. Tal reconstrução, feita por intermédio de
documentos, tem como foco a reforma do ensino secundário, empreendida em 1942, pelo
então ministro da educação e saúde, Gustavo Capanema. Euclides Roxo, professor
catedrático do Colégio Pedro II, desempenhou um papel importante na Reforma Francisco
Campos e, como nos mostram alguns documentos textuais do Arquivo Gustavo Capanema,
ele exerceu grande influência na elaboração do currículo de matemática na reforma de
1942. Este trabalho aprofunda e amplia as pesquisas realizadas anteriormente sobre este
tema.
Área Conhecimento: MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Sobre o trabalho:
O objetivo desta pesquisa foi o de reconstruir a história da disciplina
Matemática do currículo da Escola Secundária Brasileira, no período 1936 a 1943. O
foco principal foi a reforma no Ensino Secundário.
A pesquisa evidenciou que Gustavo Capanema procurou as tendências
opostas ou divergentes, notadamente no terreno da velha controvérsia entre os
defensores e os negadores da atualidade dos estudos das humanidades antigas,
implantando assim, após um ginásio de quatro anos, os cursos clássico e científico,
ambos com duração de três anos.
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Pesquisa 17:
Referência: PEDRO LOPES DO NASCIMENTO. A FORMAÇÃO DO ALUNO E A VISÃO
DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA FINANCEIRA.
2004; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP;
ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Matemática Financeira, Ensino Médio, Cidadania
Resumo: O objetivo da investigação é o de identificar o que sabem os alunos e o que
pensam os professores do Ensino Médio a respeito da Matemática Financeira nesta etapa
da escolaridade. Conjuga a dimensão pragmática, utilitária da Matemática Financeira aos
aspectos da contextualização, transversalidade, interdisciplinaridade e cidadania, que são
enfatizados nas orientações contidas nos projetos curriculares, em especial nos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. São estudados
documentos oficiais relativos ao ensino da Matemática, analisados livros didáticos e
coletados dados para identificar os conhecimentos básicos de alunos egressos e de alunos
que cursam o Ensino Médio. São levantadas opiniões de professores da rede estadual
sobre a pertinência do trabalho com temas ligados à Matemática Financeira e analisados
relatórios de professores participantes de projeto de formação continuada realizado em
2002 pela PUC/SP, em convênio com a Secretaria de Educação/SP. Constatamos que há
uma cisão entre o que se pretende e o que se faz, uma vez que o Ensino Médio continua a
oferecer conteúdos que não favorecem ao jovem, o espaço devido para o desenvolvimento
do exercício pleno de sua cidadania, tratando de conhecimentos não aplicáveis ao seu
cotidiano. Com base nessas evidências apontamos a importância de um currículo com
enfoque cultural, em que é importante a inclusão da Matemática Financeira no rol de
conteúdos trabalhados no Ensino Médio.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para o autor, numa cultura em que transações comerciais e financeiras os
conceitos básicos de Matemática Financeira não podem estar ausentes nos
currículos, faz-se necessário abordar os conteúdos em diferentes momentos do
curso, em situações-problema que permitam aos estudantes atribuir significados e
perceber a importância das ferramentas matemáticas para resolvê-las. Segundo o
autor, outro aspecto que não pode ser esquecido refere-se às possibilidades que a
abordagem dessas temáticas abre para o uso de recursos tecnológicos, como por
exemplo, a preparação dos estudantes para utilização de calculadoras científicas.
Pesquisa 18:
Referência: MERI BELLO KOORO. UMA ANÁLISE CURRICULAR DA MATEMÁTICA NA
EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS. 2006; MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNICSUL; ORIENTADORA: CELI APARECIDA
ESPASANDIN LOPES.
Palavras-chave: N/D
Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar e analisar como são organizados os
currículos para o ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos, fazendo uso de
informações contidas em documentos curriculares oficiais publicados pelo Ministério da
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Educação e por Secretarias Estaduais e Municipais de Educação de algumas regiões do
Brasil. Duas questões foram orientadoras da investigação: Que estruturas e conteúdos são
privilegiados em propostas de ensino de Matemática na Educação Escolar de Jovens e
Adultos, no nível do chamado “Ensino Fundamental”? e Tais estruturas e conteúdos são
adequados às especificidades do público da EJA? Para responder a estas questões
optamos por uma abordagem qualitativa, realizando uma pesquisa bibliográfica e
documental, tomando como parâmetro a reflexão sobre Educação Matemática em uma
perspectiva cultural. Para nortear nossa análise, utilizamos categorias que foram definidas a
priori e categorias que emergiram a partir do discurso e do conteúdo apresentados pelas
propostas. A análise dos documentos mostrou-nos que, embora a maioria das propostas
apresente considerações pertinentes e coerentes com os referenciais teóricos os quais
consideramos relevantes para a Educação de pessoas jovens e adultas, a organização dos
temas e as orientações didáticas não estão na mesma perspectiva, sendo ainda muito
similares às que são feitas no ensino regular, sem considerar as especificidades da
Educação de Jovens e Adultos. Nem todos os documentos contemplam a área de
Matemática e os que a contemplam não orientam o professor sobre como fazer a
abordagem na EJA. Acreditamos que a abordagem deva ser mais direcionada e coerente
com os objetivos da EJA. Além disso, o discurso dos documentos apresenta um texto que
dialoga pouco com o professor, que discute minimamente a abordagem dos eixos temáticos
da Matemática, assim como os aspectos formativo e funcional. Mediante o processo de
análise dos resultados da pesquisa, apresentam-se sugestões que podem auxiliar a
(re)significar os currículos de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A análise feita pela autora dos documentos mostrou que, embora a maioria
das propostas apresente considerações pertinentes, coerentes e relevantes para a
educação de pessoas jovens e adultos, a organização dos temas e as orientações
didáticas não estão na mesma perspectiva, sendo ainda muito similares às que são
feitas no ensino regular, sem considerar as especificidades da Educação de Jovens
e Adultos. Nem todos os documentos contemplam a área de Matemática e os que a
contemplam não orientam o professor na forma como deve fazer a abordagem na
EJA.
O trabalho enfatiza ainda o fato de que o discurso dos documentos apresenta
um texto que dialoga pouco com o professor, que discute minimamente a
abordagem dos eixos temáticos da Matemática e tampouco explora os aspectos
formativo e funcional.
Pesquisa 19:
Referência: LISANI GENI WACHHOLZ. A IMPLEMENTAÇÃO DO PROEJA NO CEFETSC: RELAÇÕES ENTRE SEUS OBJETIVOS, OS ALUNOS E O CURRÍCULO DE
MATEMÁTICA. 2008; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; ADEMIR
DONIZETE CALDEIRA.
Palavras-chave: Educação, PROEJA, Currículo de Matemática
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Resumo: Esta pesquisa aborda as relações que se estabelecem entre os objetivos do
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, as expectativas, as
necessidades e os desejos dos alunos e os conhecimentos específicos do Currículo de
Matemática deste Programa. O estudo foi realizado no contexto do PROEJA do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina – CEFET-SC, da Unidade de
Florianópolis. Analisa-se o possível descompasso entre o Currículo de Matemática do
PROEJA e os objetivos desse Programa em relação às expectativas, às necessidades e os
desejos dos estudantes do referido Programa. Utiliza-se como referência metodológica a
abordagem qualitativa, mediante os seguintes recursos: análise documental, estudo
bibliográfico, aplicação de questionários e realização de entrevistas. O método de pesquisa
delimita-se ao Estudo de Caso, tratando-se da questão do atual currículo de Matemática do
referido programa. Busca-se, nos referenciais teóricos, o aprofundamento dos processos da
Educação de Jovens e Adultos, o fracasso escolar e a relação com o saber; as orientações
sobre elementos constitutivos de um currículo e; a compreensão das contribuições na
Educação Matemática para EJA. Ao concluir, constata-se que o desejo dos alunos consiste
no prosseguimento dos estudos depois de concluírem o PROEJA, na expectativa de buscar
no CEFET-SC a chance “única” de conseguirem uma certificação profissional. No entanto,
os educandos têm suas expectativas contrariadas ao perceberem que existe um
descompasso entre os objetivos do PROEJA e o Currículo de Matemática, uma vez que ele
está muito aquém daquilo que realmente desejam e necessitam. Assim, a partir da escuta e
do diálogo estabelecido com os educandos neste trabalho, aponta-se na perspectiva de um
currículo integrado para esse Programa, de modo que, de fato se concretize um novo
paradigma no campo da EJA.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este estudo analisa o PROEJA, projeto que envolve as diferentes
modalidades de ensino, tanto a do Ensino Medio, quanto da Educação Profissional,
bem como da modalidade de EJA.
O estudo propõe

que se inicie pelas orientações curriculares legais que

norteiam as modalidades de modo que tudo que seja proposto não se reduza a uma
ignorância culpável, segundo as palavras da autora. Portanto, ao descrever a
definição de currículo, há que se observar, por exemplo, que dentro de uma única
instituição, tem-se funções distintas para diferentes modalidades de ensino.
Segundo a autora para que todos sejam atendidos dentro de uma instituição
escolar, justifica-se a análise de um currículo sob aspecto de um olhar para os seus
conteúdos ou de suas formas.
Para a autora essa questão não e algo tão simples quando se trata em
conciliar uma situação de aprendizagem que envolva questões referentes à EJA, do
Ensino Médio de EJA, do Ensino Médio regular e mais a questão da Educação
Profissional.
O estudo mostrou que essa questão é bastante presente e visível dentro do
PROEJA, uma vez que em várias situações, como no Conselho de Classe
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participativo do PROEJA no CEFET-SC, em 2007, os estudantes solicitaram que
determinadas disciplinas fossem diminuídas na sua carga horária ou, simplesmente,
fossem retiradas da grade curricular, dando enfâse principalmente à disciplina de
Matemática, devido à necessidade de terem um maior contato e mais tempo para
que pudesse ser oportunizada uma melhor aprendizagem.
Pesquisa 20:
Referência: ELENILTON VIEIRA GODOY. CURRÍCULO, CULTURA E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA: UMA APROXIMAÇÃO POSSIVEL?. 2011; DOUTORADO EM:
EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: USP; ORIENTADOR: VINICIO DE MACEDO
SANTOS.
Palavras-chave: Cultura; Currículo; Educação Matemática; Relações de poder
Resumo: O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Currículos, ensino e
aprendizagem em Matemática, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática
e Educação (GEPEME), da área de Ensino de Matemática e Ciências do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (USP) e tem como objetivo investigar em que medida o conhecimento matemático é
usado na sociedade contemporânea e como se manifesta nas relações de poder; e
compreender sobre e como as práticas de significação interferem na organização e
construção do currículo da Matemática da Educação Básica. Metodologicamente, inclui-se
numa abordagem qualitativa de pesquisa, na modalidade ensaio teórico e articula práticas
discursivas que têm sido pouco confrontadas com a Educação Matemática, mais
precisamente, com o currículo da Matemática escolar, ao longo dos últimos anos.
Teoricamente, fundamenta-se em estudos sobre as diferentes teorias de currículo
procurando analisar o papel que as disciplinas escolares ocupam em cada uma dessas
teorias; em estudos sobre a centralidade da cultura para discutir as questões da
contemporaneidade; e em estudos na área de Educação Matemática, tais como
Etnomatemática, Enculturação Matemática, Educação Matemática Crítica e Modelagem
Matemática por serem estudos que articulam-se, sobremaneira, com o cultural, o político e o
social da Educação Matemática. Ao tratar-se das disciplinas escolares, recuperando os
conceitos de conhecimento poderoso, legítimo, de status elevado e não elevado, da relação
mútua entre saber e poder, do currículo como prática de significação, conceitos esses que
dão sentido às ações e permitem interpretar ações alheias e que quando tomadas em seu
conjunto formam as culturas, pensou-se na Matemática escolar, nos saberes matemáticos
institucionalizados ou não. Matemática escolar essa que como prática social, cultural e
política deveria privilegiar e dar mais atenção aos menos favorecidos, fazendo ecoar as
suas vozes. É por essa Matemática escolar, mais igualitária e menos representante do
pensamento hegemônico que se construiu uma proposta alicerçada em conceitos-chaves
estruturados em teorias curriculares e educacionais em consonância com a
Etnomatemática, que auxilia no fortalecimento da ideia de que o conhecimento matemático
é hibridizado e fundamenta-se, sobretudo, na reestruturação e fortalecimento das raízes das
vozes silenciadas; com a Educação Matemática Crítica, que preocupa-se sobremaneira com
os aspectos políticos da Educação Matemática, isto é, com as questões relacionadas à
temática do poder; com a Modelagem Matemática, que é uma importante peça constituinte
das discussões envolvendo a Matemática escolar e as relações de poder; e com a
Enculturação Matemática, que apresenta uma proposta de currículo da Matemática escolar
com a centralidade na dimensão cultural.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
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O estudo discute as questões sobre currículo, cultura e a Educação
Matemática. Para o autor, a ausência do debate entre as questões mais emergentes
no campo do currículo, relacionada à centralidade da cultura para se pensar a
sociedade e a educação contemporânea e as questões envolvendo tanto a área de
educação matemática quanto o próprio currículo da Matemática escolar, negligencia
o debate em torno dos motivos pelos quais a disciplina escolar Matemática pode
tanto incluir como excluir.
Para o autor, o currículo da Matemática escolar é um artefato cultural, pois é
uma invenção social, uma prática discursiva atrelada à produção de identidades
culturais e sociais. O autor considera que o currículo, a cultura e a Educação
Matemática podem, em suas particularidades, identificarem-se e, portanto,
hibridizarem.
Pesquisa 21:
Referência: GLÓRIA MARIA ALVES RAMOS. UMA HISTÓRIA DO ENSINO DE
MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS DO COLÉGIO PEDRO II (1984 - 2009). 2012;
DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIBAN;
ORIENTADOR: UBIRATAN D’AMBROSIO.
Palavras-chave: História da Educação Matemática, Ensino Primário
Resumo: Esse estudo pretende apresentar para apreciação uma história sobre o processo
de construção e implantação da proposta de ensino de Matemática nas séries iniciais do
Colégio Pedro II no período compreendido entre 1984 e 2009, no marco de seus 25 anos.
Traça também a trajetória de construção do 1º segmento e de sua proposta inovadora para
o Colégio que inaugurava as séries iniciais, bem como a formação das professoras,
trazendo a tona suas lutas de representação. Para tanto opta por produzir uma narrativa
que ajude compreender algumas indagações, a saber: o que representou a proposta do
ensino para Matemática no 1º segmento do Colégio Pedro II, os seus efeitos sobre o
Colégio e o impacto na criação do 1º segmento?; qual a abordagem dada ao ensino das
atividades de Matemática lecionadas nos Pedrinhos, suas possibilidades e as principais
influências teórico metodológicas, desmembrando a proposta em três partes: onde foram
feitas, por quem foram feitas, como foram feitas além de buscar compreender os efeitos
dessa produção. Aliado a isso pretende-se identificar e destacar como foi feita a proposta
curricular recuperando as principais influências que incidiram sobre ela entre as quais as
contribuições da equipe do Laboratório de Currículos do Estado do Rio de Janeiro na
elaboração, organização e execução do guia de orientação curricular, que foi a base da
proposta de formação em serviço das professoras do 1º segmento do CP II, suas
características. O estudo em tela aporta-se no campo da história da educação matemática e
para tanto ancora-se em referencias teórico e metodológicas da história da educação e da
história da educação matemática, tomando para conduzir-nos com as prerrogativas da
produção histórica princípios apontados por Marc Bloch e a indicação do uso de técnicas
recomendado por Michel de Certeau. O estudo irá passar pela história do ensino primário
(1824 a 1996) através dos principais marcos legislativos nacionais, pela história da
educação matemática com ênfase na reforma da matemática ocorrida no Colégio Pedro II e
pela história da educação tomando como marco histórico a fundação do Colégio Pedro II
com intuito de interceptar esses eventos no programa de ensino de matemática no primário
do CP II. A narrativa que virá a ser produzida apresentará as principais protagonistas destes
eventos no Colégio. São as Professoras primárias/polivalentes e para compreender essa

196

produção lançamos mão aportes de Michel de Foucault, no que se refere aos discursos
enunciados por esse corpo docente, por entender o programa de ensino de matemática
como um discurso. O lugar onde se passa esta narrativa que merece destaque no texto,
para tanto será descrito o Pedrão - CP II - Fundamental II e ensino médio (antigos ginásio e
colegial), em apresenta-se o Pedrinho abordando porque, como, quando foi criado e qual
seu impacto na comunidade escolar interna. O estudo em tela se diferencia ao trazer um
olhar da história do Colégio que embalou a trajetória do 1º segmento. A relevância desse
estudo se detém a alguns aspectos: 1.Na sua área de concentração que é História da
Educação Matemática; 2. Em construir suas referências na história da educação, com
ênfase na história e construção do ensino primário no país e no Colégio buscando seus
vestígios desde o início da construção de um sistema de educação para o país a fim de
compreender e explicar como este segmento de ensino se encontra nos dias atuais. Esse
estudo é uma das oportunidades ímpares de começar a elaborar a memória viva do
Pedrinho com muitos olhares sobre a criação do primário no Colégio.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este estudo apresenta recortes da história da Educação no Brasil com vistas
a favorecer a compreensão da trajetória do Ensino Primário desde as primeiras
letras, passando pela criação do Colégio Pedro II, criado na primeira metade do
século XIX, destinado à formação de pequena parte da população, a elite, e teve
status de colégio padrão por um longo período da história.
O trabalho mostra que houve uma insuficiência de orientações mais
específicas revelando o reduzido interesse sobre o Ensino Primário, e que Colégio
Pedro II sofreu duas grandes alterações em termos de orientação curricular para o
ensino de Matemática. Uma vinda por dentro e por fora, que afetava uma prática que
já existia em nível nacional, como se pode constatar na presença de Euclides Roxo
no panorama educacional nacional; esse movimento, porém, envolveu mais do que
o Colégio Pedro II. A outra significativa alteração foi gerada no interior do Colégio,
promovida pela proposta curricular conduzida pelas professoras do 1º segmento,
porém não formulada originariamente por elas. Essa nova alteração era
protagonizada por dentro do Colégio, mas trazia fortes influências externas, como
ocorreu nos anos 30 e 40.
Pesquisa 22:
Referência: FLÁVIA DOS SANTOS SOARES. "MOVIMENTO DA MATEMÁTICA
MODERNA NO BRASIL: AVANÇO OU RETROCESSO? 2001; MESTRADO EM:
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/RJ; ORIENTADOR: JOÃO BOSCO
PITOMBEIRA.
Palavras-chave: Movimento da Matemática Moderna, História do Ensino de Matemática
Resumo: Esta dissertação se propôs a estudar um capítulo da História da Educação
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Matemática no Brasil analisando o Movimento que ficou conhecido no mundo inteiro por
Matemática Moderna ou Nova Matemática. Nosso interesse é relatar com mais detalhes o
que foi o Movimento da Matemática Moderna, como foi desenvolvida e implantada a
Matemática Moderna no Brasil, quais foram suas características e influências mais
importantes, quais foram as consequências positivas e negativas do Movimento e quais
foram seus personagens principais. A primeira parte dessa análise consiste em descrever
fatos que influenciaram no surgimento do Movimento da Matemática Moderna quais foram
as principais iniciativas de reformas do ensino de matemática no mundo que tiveram início
nas décadas de 50 e 60 com destaque aos Estados Unidos e países da Europa. Em
seguida analisamos as principais características e propostas do Movimento destacando a
influência das ideias do grupo Bourbaki e de Piaget, as principais mudanças do currículo e o
papel dos livros didáticos. Em outro momento abordamos alguns aspectos da introdução
das ideias da Matemática Moderna no Brasil e de que forma o Movimento se desenvolveu.
Destacamos a importância que o Estado de São Paulo teve no Movimento durante
praticamente toda a sua duração no Brasil através de sua comunidade matemática e do
Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM). Além de considerações sobre as
atividades do GEEM e sua importância no Movimento, procuramos ainda relatar com mais
detalhes as experiências bem sucedidas realizadas com a Matemática Moderna no Estado
do Rio de Janeiro durante a década de 70. Três dessas experiências são analisadas,
destacando o Colégio São Bento como sendo a única a escola da cidade que ainda adota
nos dias atuais a Matemática Moderna como diretriz para o ensino da matemática,
particularmente a baseada nos trabalhos de George Papy. Por fim, procuramos identificar
os primeiros sinais de esgotamento do Movimento da Matemática Moderna no mundo e as
principais críticas feitas ao Movimento assim como as prováveis causas para o seu
insucesso, tomando como base opiniões de matemáticos estrangeiros e brasileiros. No
último capítulo, respondemos a pergunta que dá título ao trabalho identificando o Movimento
da Matemática Moderna no Brasil como um marco para o início de um período de
renovação da matemática e incentivo aos educadores matemáticos para a criação de
grupos de estudos e pesquisa, para a realização de Congressos, e para o interesse dos
professores em melhorar a sua formação e a sua prática docente contribuindo para o que
hoje chamamos de Educação Matemática.
Área Conhecimento: MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Sobre o trabalho:
O estudo analisa as principais mudanças do currículo causadas pelo
Movimento da Matemática Moderna que teve como objetivo a tentativa de unificar o
ensino da Matemática. As propostas que visaram essa unificação por meio da Teoria
dos Conjuntos e do estudo das estruturas fundamentais da Matemática seguiram a
corrente Bourbakista e se apoiavam, por outro lado, na teoria de Piaget e na
importância no aspecto psicológico do ensino e da aprendizagem que até então
estava sendo renegado.
Pesquisa 23:
Referência: MICHELLE TAIS FARIA FELICIANO. O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA
PRESCRITO E O CURRÍCULO EM AÇÃO EM ALGUNS TERCEIROS ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBA. 2012;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; ORIENTADOR: EMERSON
ROLKOUSKI.
Palavras-chave: Educação Matemática, Ensino Fundamental, Currículo.
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Resumo: Os objetivos deste trabalho foram compreender as convergências e divergências,
no que diz respeito aos níveis de relevância dados aos conteúdos matemáticos, entre
documentos oficiais e prática de alguns professores do 3º ano do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Educação de Curitiba e conhecer, documentar e compreender as
justificativas dadas por esses professores para eventuais divergências. Para tanto, foram
constituídos dois polos do currículo: o oficial, aqui representado pelas Diretrizes Curriculares
para a Educação Municipal de Curitiba e o currículo de sala de aula, representado pelo
discurso de três professoras do 3º ano do Ensino Fundamental da RME. A análise desses
dois polos foi realizada mediante leituras de três grupos de teorias curriculares (tradicionais,
críticas e pós-críticas) para se obter uma visão mais aprofundada dos mesmos, o que
também possibilitou a observação da impregnação explícita e implícita dessas teorias nos
dois polos citados. Espera-se que os resultados deste trabalho possam servir de subsídios
para a superação da separação comumente existente na elaboração e execução de
currículos, fato que contribui para a dicotomia aqui detectada entre o currículo de sala de
aula e o oficial.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esse estudo aponta um distanciamento entre o currículo prescrito e o
currículo em ação. Há ainda indícios fortes da história do docente que determina o
que e como ensinar. Nesse processo, alguns conteúdos são apresentados como
mais importantes que outros; os conhecimentos prévios

dos estudantes – aqui

tratados como pré-requisitos – determinam o que deve ser ensinado.
É essa situação que produz um distanciamento entre os documentos oficiais
e a prática de sala de aula. Isso evidencia dois polos: dos pesquisadores em
Educação Matemática e dos professores (prescritores e executores).
Pesquisa 24:
Referência: EDER WILSON NEVES. ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES
ACERCA DO NOVO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DO 6º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UM ESTUDO DE CASO. 2010;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIBAN;
ORIENTADORA: ANGÉLICA DA FONTOURA GARCIA SILVA.
Palavras-chave: Educação Matemática, Formação continuada de professores
Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar as percepções dos professores de
matemática dos sextos anos (antigas quintas séries) do Ensino Fundamental sobre o
processo de implementação do Currículo atual no Estado de São Paulo. Esses professores
trabalham em escolas que apresentaram resultados bastante distintos, segundo o Índice de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - índice determinado que relaciona o
desempenho dos alunos em exame de proficiência, gerado por meio de uma avaliação em
larga escala e do fluxo escolar. A metodologia dessa pesquisa foi o estudo de caso numa
abordagem qualitativa. Buscamos compreender por meio de dados oficiais e entrevistas
com professores de matemática e com os respectivos Professores Coordenadores das
escolas envolvidas, quais eram as percepções dos docentes investigados em relação aos
processos de ensino e aprendizagem de matemática. Para tanto, fundamentamos nossa
pesquisa tanto na análise do atual Currículo do estado de São Paulo, quanto em estudos
sobre formação de professores. Analisando os dados, observamos que as percepções dos
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docentes em relação às inovações curriculares indicaram influências que incidem
diretamente sobre a forma como o currículo efetivamente ocorre na sala de aula. Os dados
apontaram ainda para uma dicotomização ensino/aprendizagem, ideia que parece ainda
fundamentar as ações docentes. Conclui-se que há a necessidade de uma constante
reflexão sobre a prática do professor, com a finalidade de romper suas concepções sobre
ensino e aprendizagem da matemática, bem como promover situações que favoreçam o
desenvolvimento profissional docente em processos de mudança.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para a qualidade da educação é fundamental um profissional qualificado, que
compreende o que e para que ensina.
Após a análise da prática de alguns professores evidencia-se que não basta a
apreensão superficial de conteúdos, mas a compreensão efetiva dos mesmos –
juntamente com habilidades e competências – para aplicação em situações reais na
sociedade.
Nesse sentido, a ação docente faz toda diferença na formação dos
estudantes. E para uma ação docente eficaz, o Estado precisa garantir formação
continuada com o objetivo de propiciar a reflexão constante e a mudança da práxis.
Pesquisa 25:
Referência: WANDERLEI APARECIDA GRENCHI. PERCEPÇÕES DE PROFESSORES
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SÃO PAULO ACERCA DO ENSINO DE
MATEMÁTICA NO CONTEXTO MUDANÇA CURRICULAR. 2011; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIBAN; ORIENTADORA:
ANGÉLICA DA FONTOURA GARCIA SILVA.
Palavras-chave: Educação Matemática, Currículo, Conhecimento profissional do professor
Resumo: O presente trabalho de pesquisa qualitativa, objetiva identificar, relacionar e
analisar as principais percepções dos professores de matemática pertencentes à rede
estadual pública paulista de ensino, que lecionam para o Ensino Fundamental e ou Ensino
Médio, acerca do ensino e aprendizagem da matemática num contexto de mudança
curricular, que advêm do processo de implementação do novo Currículo do Estado de São
Paulo. Aporta-se teoricamente em estudos relacionados com a formação de professores,
sobretudo, dos que versam sobre o conhecimento profissional docente, a formação de
professores, os currículos e o processo de mudança. O processo de coleta de dados se deu
mediante pesquisa documental e utilização de questionário de pesquisa exploratória. O
procedimento de análise dos dados baseou-se na quantificação das respostas oriundas das
variáveis propostas no questionário de pesquisa, bem como, mediante algumas
similaridades entre essas variáveis com a utilização do software CHIC. O estudo identificou
haver dicotomia nas percepções dos professores acerca do ensino matemático e das
influências ocasionadas pelo processo de mudança curricular em suas práticas letivas,
formando dois grupos distintos, sendo que, no primeiro grupo encontram-se alguns que se
mostram favoráveis às mudanças metodológicas decorridas e posicionam-se como
multiplicadores desse processo, enquanto que, no outro grupo, os professores que se
apresentam como contrários ao processo de mudança e não canalizam esforços na direção
das inovações propostas pelo novo currículo. Conclui-se que há diversos fatores,
intrínsecos e extrínsecos ao processo de ensino, que influenciam direta e indiretamente as
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percepções dos professores, tanto em relação ao ensino da matemática, como também,
quanto ao posicionamento dos mesmos em relação às mudanças curriculares.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
As conclusões deste estudo apontam que os professores investigados são
favoráveis às mudanças curriculares, no entanto apontam diversos empecilhos no
que se refere à organização do documento de reorganização curricular quanto aos
conteúdos de Cadernos do professor e estudante.
Outro aspecto identificado é que embora haja uma reestruturação, poucas
mudanças são identificadas em sala de aula. Isso revela que embora indiquem em
questionários conhecimento sobre documentos oficiais, não houve efetiva
apropriação dos mesmos por parte do grupo estudado.
Pesquisa 26:
Referência: MARLENE APARECIDA DA SILVA. REORIENTAÇÃO CURRICULAR:
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA PRATICA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO
ENSINO FUNDAMENTAL DE GOIÂNIA. 2010; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS; ORIENTADORA: SANDRAMARA MATIAS CHAVES.
Palavras-chave: Avaliação; Formação de professores
Resumo: O presente estudo resultou de inquietações que surgiram durante o período de
discussões/reflexões com professores de Matemática sobre o processo de Reorientação
Curricular do Estado de Goiás. Este trabalho tem como objetivo compreender como os
professores de Matemática da cidade de Goiânia entendem e ressignificam suas práticas
educativas mediante as diretrizes da Reorientação Curricular (RC). A investigação realizada
deu ênfase a discussões sobre currículo e tendências pedagógicas da Educação
Matemática a partir da análise histórica do ensino da Matemática ao longo dos anos. A
metodologia privilegiou a abordagem qualitativa por meio de estudo de caso no qual
investigamos onze professores de Matemática do 7º ano da Subsecretaria Metropolitana de
Educação do Estado de Goiás. Para obtenção dos dados, foram utilizadas análises
documentais, questionários e entrevistas abertas e focalizadas para os professores de
Matemática e equipe de técnicos pedagógicos do Núcleo de Desenvolvimento Curricular da
Secretaria de Estado da Educação, fazendo uma leitura criteriosa dos aspectos levantados
que possibilitassem esclarecer os questionamentos que deram origem a essa investigação.
Foram analisados os documentos: PCNs de Matemática de 3º e 4º ciclos e os cadernos 1,
2, 3, 4 e 5 da RC, com ênfase no caderno 5 por se tratar das Matrizes Curriculares, em
específico, foram analisadas as matrizes de Matemática do 7º ano. A fundamentação
teórica, apoiada principalmente nas ideias de Moreira, Fogaça, Miranda, Canen, Fazenda,
Pires e Fiorentini, destaca, sobretudo, o desenvolvimento do currículo, o multiculturalismo, a
interdisciplinaridade e a formação de professores. O estudo revelou que os professores não
se viram partícipes do processo da RC, embora tenham participado de alguns encontros de
discussão e formação que tratavam de questões relativas à RC, ou ainda, que os
professores não incorporaram as orientações pedagógicas da RC no seu fazer pedagógico
e que a sua prática pedagógica independe da mesma.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
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Sobre o trabalho:
Ao avaliar a implementação de uma reorientação curricular evidenciou-se que
formação de professores em massa não garante a necessária reflexão sobre o
currículo e sua relação com a prática docente.
Os próprios professores apontam que formações em pequenos grupos –
especificamente o grupo de trabalho – garantem espaços mais significativos de
construção de conhecimento e mudanças de paradigmas.
Outro aspecto apontado neste estudo é que os documentos oficiais nem
sempre são de fácil entendimento por parte dos professores, principalmente no que
se refere à organização didática dos blocos de conteúdo, apontando mais uma vez,
à necessidade de formação continuada com especialistas.
Pesquisa 27:
Referência: ROSANA DE OLIVEIRA. POLÍTICAS DE CURRÍCULO NA ESCOLA: A
PRODUÇÃO DE SENTIDOS DE UMA EDUCADORA MATEMÁTICA. 2009; DOUTORADO
EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO; ORIENTADORA: MARIA DE LOURDES RANGEL TURA.
Palavras-chave: Políticas curriculares, Cultura escolar, Matemática escolar
Resumo: Esta tese se insere na relação que se estabelece entre os campos da Sociologia
da Educação, dos Estudos do Currículo e da Formação de Professores. A escola pública do
Município do Rio de Janeiro é o lócus desse trabalho com a multiplicidade de fatores que
circulam em seu interior. Numa interface com esses campos, apresento meu interesse pelas
políticas públicas curriculares que circulam na escola, impregnados do meu olhar de
professora de matemática. O objetivo geral desse trabalho foi compreender de que forma as
políticas curriculares traçadas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da
Secretaria Municipal de Educação (SME-RJ) chegam à escola pesquisada (Escola Única) e
como os professores se apropriam dessas políticas. Para isso procurei identificar elementos
da cultura docente e discente que se inseriram no espaço escolar, na perspectiva de TURA
considerando que existe uma “circularidade entre culturas docente e discente” que dialogam
sem abandonar suas posições hierárquicas, que foram construídas historicamente no
espaço escolar. A observação do cotidiano escolar foi o elemento principal que constituiu o
trabalho de cunho etnográfico na escola. Para alargar a visão sobre a Escola Única e
revelar as múltiplas maneiras como as diferentes práticas e apropriações de professores/as
e alunos/as se configuram no espaço escolar, elegi um eixo principal, políticas de currículo
no cotidiano escolar e outros dois eixos secundários: as práticas pedagógicas no cotidiano
escolar e as apropriações dos alunos sobre Matemática. Os conceitos de
recontextualização (BERSNTEIN) e hibridismo (CANCLINI) interpretado por LOPES, as
implicações das novas tecnologias das políticas curriculares na subjetividade do
professor/a, abordadas por BALL, e os componentes da cultura matemática, trazidas por
BISHOP, foram os fundamentos teóricos que contribuíram na leitura e interpretação dos
dados colhidos na Escola Única. A pesquisa revelou embates no âmbito das políticas
públicas e seu reflexo nas rotinas da Escola Única. Destaquei uma “leitura positiva”
(CHARLOT) nos relatos de práticas dos professores/as de matemática e de outras
disciplinas. As apropriações dos alunos sobre a Escola Única revelaram diferentes
conteúdos (BARDIN) que foram relacionados a três diferentes objetos de referência: a
Matemática escolar, a Matemática como ciência e a Matemática fora da escola. A reflexão
apoiada na análise de conteúdo compõe um dos eixos secundários de escolha na
organização e análise dos dados, que marcam a forma como a Matemática se constitui para
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os alunos da Escola Única.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
O objetivo geral desse trabalho foi compreender de que forma as políticas
curriculares traçadas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, chegam à escola e como os professores se
apropriam dessas políticas. Para isso, a autora procurou usar outras lentes para
olhar para as matemáticas na escola, tentando assim não avaliar as dificuldades ou
medo da Matemática por parte dos estudantes e a não julgar os professores por
suas diferentes práticas pedagógicas, mantendo o estranhamento em relação a
algumas verdades que são naturalizadas.
Pesquisa 28:
Referência: ANA QUELI MAFALDA REIS. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
(ENEM) COMO INDUTOR DA PRÁTICA CURRICULAR DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA A PARTIR DA PERSPECTIVA DE CONTEXTUALIZAÇÃO. 2012;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO NAS CIÊNCIAS; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL;
ORIENTADORA: CÁTIA MARIA NEHRING.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Reforma Curricular, Contextualização
Resumo: Esta pesquisa buscou reconhecer a proposta escolar, a partir da base curricular
comum e do discurso dos professores na disciplina de Matemática, a partir do conceito de
contextualização, considerando a reforma curricular iniciada pela LDBEN 9.394/1996,
articulada através de documentos como PCNEM (1999) e PCN+ (2002) e tencionada pelas
mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2009. Propõe-se como
problemática de pesquisa as seguintes questões: Considerando o Enem como uma política
de reestruturação do currículo de Matemática no Ensino Médio, pautada no processo de
contextualização do ensino, é possível identificarmos, nas práticas de docentes de
Matemática atuantes no Ensino Médio, articulações desse processo com as Matrizes de
Referência do Enem na área de Matemática e suas Tecnologias e na reestruturação do
currículo escolar? No que se baseiam as ações docentes propostas de Matemática do
Ensino Médio? Inicialmente, foi realizada uma pesquisa quantitativa com dados do Enem de
2009 e 2010, para a seleção do lócus de pesquisa e, a partir dessa análise, foram
selecionadas duas escolas de Ensino Médio públicas da cidade de Ijuí/RS. As escolas
foram reconhecidas através dos documentos que regulamentam a proposta de ensino e,
também, a partir de questionários e entrevistas com cinco professores de Matemática.
Dessa análise, a escola é reconhecida a partir de duas perspectivas: a de currículo, quando
pensada nos conteúdos que compõem a base curricular comum, e a de pedagogia, que
contempla a ação dos professores em efetivar mudanças nas suas propostas de ensino,
principalmente no que se refere ao uso da contextualização no ensino. Da primeira
perspectiva, percebe-se um currículo algébrico sendo priorizado na proposta de ensino de
Matemática, bem como uma divergência com relação à base curricular comum orientada
pelas políticas públicas. Quanto à segunda perspectiva, a ação pedagógica do professor
vem buscando mudanças, as quais ocorrem em detrimento das vivências em sala de aula e
das influências do livro didático.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

203

Sobre o trabalho:
A autora buscou identificar ações docentes a partir das propostas curriculares
e dos discursos dos professores com o objetivo de reconhecer a base curricular
comum em ação na escola e o ensino contextualizado praticado pelos professores,
tendo em vista os princípios da reforma curricular proposta desde a LDBEN
9.394/1996, que atualmente é tencionada pelo novo ENEM (de 2009).
Segundo a autora, pouco se tem observado em termos de mudanças no
ensino após a LDBEN 9.394/1996. Essa falta de relação entre as propostas
escolares e as orientações políticas intensificou a criação de novos meios pelos
quais as políticas reformularam o ENEM (em 2009).
Pesquisa 29:
Referência: GILBERTO JANUÁRIO. CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS: ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES NA PERSPECTIVA CULTURAL DA
MATEMÁTICA. 2012; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Currículo de Matemática, Educação de Jovens e Adultos
Resumo: O estudo buscou investigar o currículo de Matemática prescrito para a Educação
de Jovens e Adultos. Selecionamos a Proposta Curricular para a EJA, segundo segmento
do Ensino Fundamental, como exemplar de currículo prescrito, elegendo o Volume I
(Introdução) e Volume 3 (Matemática) para responder às questões: Que características são
apresentadas na Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos que possibilitam
a aproximação da cultura formal da cultura informal da Matemática? Que características
enculturadoras têm esse currículo? Que critérios apresentam em relação à organização dos
conteúdos? Que opções apresentam para a escolha de contextos? Desenvolvemos uma
pesquisa na abordagem qualitativa, do tipo análise documental. O referencial teórico deste
estudo reporta-se a autores como Pacheco e Sacristán na retomada de episódios do
aparecimento e desenvolvimento e multiplicidade de significados atribuídos ao termo
Currículo; também de trabalhos acerca do Currículo de Matemática, da perspectiva cultural
da Matemática e do currículo enculturador, tendo como referência teórica Bishop e
D’Ambrósio; e estudos de Pires e Skovsmose a respeito da organização curricular e de
critérios para a escolha dos contextos de ambientes de aprendizagem matemática. A
análise da Proposta Curricular para a EJA, norteada por categorias que emergiram dos
referenciais teóricos, explicitou haver recomendações favoráveis e potencialmente
promotoras da aproximação da cultura formal da cultura informal da Matemática, por meio
de sugestões e orientações como as que consideram os conhecimentos advindos das
relações sociais de jovens e adultos como ponto de partida para a aprendizagem; que os
conteúdos sejam propostos de modo a promover uma rede de relações entre si e saberes
de outras áreas, possibilitando uma pluralidade de significados dos conceitos e das
atividades; que se dê ênfase ao trabalho com projetos e investigações para que o aluno
possa desvendar as ideias matemáticas; que os conteúdos enfatizem diferentes aplicações
da Matemática e que preparem o aluno para construírem ideias cada vez mais complexas,
partindo de situações simples; que os ambientes de aprendizagem sejam concebidos nos
paradigmas de exercícios e investigação, havendo equilíbrio entre os ambientes, e entre
exercícios e investigação; e que sejam utilizadas diferentes estratégias de resolução,
incentivando o jovem e o adulto a explicitar, por meio de diferentes registros, como mobiliza
seus saberes e tendo o professor como mediador da ação de aprendizagem.
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Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor realizou uma pesquisa sobre o currículo de Matemática prescrito para
EJA buscando encontrar características que são apresentadas na Proposta
Curricular para a Educação de Jovens e Adultos que possibilitam a aproximação da
cultura formal da cultura informal da Matemática. A análise da Proposta Curricular
para a EJA mostrou que existem recomendações favoráveis e potencialmente
promotoras da aproximação da cultura formal da cultura informal da Matemática, por
meio de sugestões e orientações como as que consideram os conhecimentos
advindos das relações sociais de jovens e adultos como ponto de partida para a
aprendizagem. É por meio de documentos curriculares que os institutos
governamentais dimensionam os modelos de educação e, portanto, é da prescrição
que deriva os demais níveis de desenvolvimento curricular.
Pesquisa 30:
Referência:
DOUGLAS
APARECIDO
NACCI
MARTINS.
TRATAMENTO
INTERDISCIPLINAR E INTER-RELAÇÕES ENTRE MATEMÁTICA E FÍSICA:
POTENCIALIDADES E LIMITES DA IMPLEMENTAÇÃO DESSA PERSPECTIVA. 2005;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP;
ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Currículo, Ensino Médio, Interdisciplinaridade, Matemática
Resumo: Este trabalho tem por objetivo pesquisar o tratamento interdisciplinar como uma
das alternativas de organização curricular, atualmente em discussão, analisando a literatura
sobre o tema, as posições de especialistas e também as condições de implementação,
tanto em termos da formação de professores como em termos dos materiais didáticos
disponíveis. Insere-se na linha de pesquisa “Matemática na organização curricular: história e
perspectivas atuais”, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da
PUC / SP, e integra o projeto de pesquisa “Inovações Curriculares nos Ensinos
Fundamental e Médio”, coordenado pela Professora Doutora Célia Maria Carolino Pires, um
conjunto de investigações que têm organização curricular dos Ensinos Fundamental e
Médio como centro temático. Nosso propósito é o de reunir elementos para uma reflexão
sobre potencialidades e limites dessa perspectiva de organização e desenvolvimento
curricular no Ensino Médio, focalizando inter-relações entre Matemática e Física. Para
investigar como a ideia de interdisciplinaridade surge nos debates sobre organização
curricular recorremos a diferentes autores, em especial a Sacristán, Doll, Pires e Moreira.
Entrevistamos dois educadores matemáticos e uma especialista em ensino de Física, que
foram convidados a expor suas ideias sobre potencialidades e limites dessa proposta.
Finalmente, analisamos o posicionamento de um grupo de professores do Ensino Médio,
face à utilização de propostas de trabalho interdisciplinar e os livros didáticos para o Ensino
Médio, analisados pelo MEC, no Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio PNLEM, focalizando se e como as abordagens interdisciplinares estão presentes e, em
particular, como se dá a articulação entre Matemática e Física. Constatamos a existência de
uma convergência de princípios apontados na literatura mais recente sobre currículos e a
opinião de especialistas e dos professores do Ensino Médio, quanto à importância de
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abordagens interdisciplinares. Além disso, a formação dos professores e a característica
dos livros didáticos ainda são pontos decisivos para que prevaleçam antigas práticas
lineares e desconectadas.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Na pesquisa analisada o autor conclui que há muitas dificuldades de se
colocar em prática essa perspectiva interdisciplinar. Havendo muitas dúvidas sobre
potencialidades e limites dessa perspectiva de organização e desenvolvimento
curricular no Ensino Médio. O autor considerou ainda não ser simples a
implementação dessas ideias. Mesmo tomando um caso particular de uma
abordagem interdisciplinar entre Matemática e Física, em que as relações podem
ser consideradas bastante evidentes, a pesquisa de campo mostrou muitas
dificuldades por partes dos professores de Matemática que, em muitos casos, em
vez de procurarem o “diálogo” com professor de Física, apenas transferiram a
responsabilidade de abordar um dado assunto com o colega.
Pesquisa 31:
Referência: ARLETE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA. CURRÍCULO DE
MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO: A POLARIZAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES PRÁTICAS
E ESPECULAÇÕES TEÓRICAS. 2011; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Aplicações práticas, Especulações teóricas.
Resumo: O trabalho aborda currículos de Matemática no Ensino Médio buscando analisar a
predominância da Matemática voltada para aplicações práticas ou da Matemática focalizada
nas suas produções teóricas, tendo em vista que nas discussões mais recentes sobre o
tema parece haver uma tendência nas orientações oficiais, nos materiais didáticos e
possivelmente nas práticas de sala de aula de priorizar a matemática com ênfase nas
aplicações prática. O objetivo deste trabalho é o de buscar argumentos que sustentam as
propostas que defendem a Matemática na sua forma mais “pura” e especulativa ou nas
suas aplicações como critério essencial para que seja ensinada. Com tais preocupações,
analisamos documentos curriculares oficiais, nacionais e estaduais, livros didáticos e
materiais elaborados no âmbito do projeto “Construção de trajetórias hipotéticas de
Aprendizagem e implementação de inovações curriculares em Matemática no Ensino
Médio”, em que nossa pesquisa se insere. Escolhemos dois textos bem representativos
dessa polarização, sendo o de Lawrence Shirley que coloca ênfase no caráter utilitário da
Matemática contemporânea, contribuindo para se ter uma visão mais ampla de suas
aplicações e o de Godfrey Harold Hardy, postulando uma visão diferente, na qual ele
defende que a matemática pura é no geral, muito mais útil do que a aplicada, ressaltando
que o mais útil é a técnica da matemática. Agregamos ao debate, Ole Skovsmose, por suas
contribuições no terreno da Matemática crítica, ingrediente fundamental para complementar
as reflexões em torno da matemática a ser ensinada aos estudantes. Mediante a análise
dos resultados, concluímos que os currículos de Matemática para o Ensino Médio precisam
ter um direcionamento claro, pois cada escolha terá reflexo no futuro, socialmente e no
indivíduo a ser formado. A clareza dos rumos do ensino Médio é que irá proporcionar as
possibilidades de elaboração dos currículos para o Ensino Médio.
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Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A autora analisou os documentos oficiais nacionais e estaduais, buscando as
orientações que os documentos trazem em relação à prática pedagógica, verificando
que os conteúdos são os mesmos, mas as orientações para abordagem dos
mesmos conteúdos são outras, constatando uma complexidade metodológica nos
documentos.
Os documentos analisados foram aqueles que orientam o ensino de
Matemática. Nos PCN, a autora encontrou proposições sobre como estabelecer
rumos para o ensino de Matemática. A orientação que é dada é a de que o conteúdo
a ser elaborado deve corresponder a uma boa seleção, deve contemplar aspectos
dos conteúdos e práticas que precisam ser enfatizadas. Nos documentos estaduais,
a autora encontrou sugestões de aplicações práticas para o Ensino Médio, mas
esses documentos também consideram as especulações teóricas importantes,
dando ênfase para o que é ensinado.
Pesquisa 32:
Referência: HARRYSON JUNIO LESSA GONÇALVES. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
O ENSINO DE MATEMÁTICA: CONJUNTURAS PARA UMA ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR. 2012; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO
DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Educação profissional, Matemática, Interdisciplinaridade
Resumo: A tese teve como temática o ensino da Matemática na Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (EPTNM) integrada ao Ensino Médio. O estudo teve como
motivação o problema: como se configura a Matemática em currículos de EPTNM,
considerando a interdisciplinaridade como um dos eixos norteadores necessários para
viabilizar o desenvolvimento curricular neste segmento de ensino? A partir daí, delineou-se
como objetivo geral contribuir para a compreensão do papel e das potencialidades da
Matemática na formação dos alunos da EPTNM integrada ao Ensino Médio, considerando
aspectos formativos inerentes à laboralidade e à formação geral de nível médio. Para tanto,
a investigação foi desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa de pesquisa, com
análises de documentos. O estudo apresenta marcos históricos da Educação Profissional
brasileira que remetem à busca pela identidade deste tipo de formação, bem como dispõe
de encontros e desencontros dessa formação laboral com o Ensino Médio. Apresenta ainda
uma análise descritiva de currículos prescritos de EPTNM, bem como de currículos
moldados por professores – materializados em projetos pedagógicos de cursos técnicos
integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
Observou-se certa dificuldade de se viabilizar uma integralização da formação profissional
técnica com o Ensino Médio. Deste modo, o presente estudo defende a interdisciplinaridade
como potencializadora da referida integralização, tendo como premissa a organização
coletiva e colaborativa do trabalho pedagógico da escola. Nos documentos analisados foi
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observada a ausência de orientações específicas referentes ao ensino da Matemática,
norteadora da ação docente e que nos motivou a modelagem como estratégia de ensino de
Matemática que possibilita uma abordagem interdisciplinar com outras áreas do
conhecimento e contextualizada com a realidade do mundo do trabalho.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
No trabalho, o autor realiza análise descritiva de currículos prescritos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). O pesquisador observou
dificuldades de se viabilizar uma integralização da formação profissional técnica com
o ensino médio defendendo a interdisciplinaridade como potencializadora da referida
integralização, apontando como premissa a organização coletiva e colaborativa do
trabalho pedagógico da escola. Ele observou nos documentos analisados a
ausência de orientações específicas referentes ao ensino de Matemática,
norteadoras da ação docente, levando-o a defender a modelagem como estratégia
de ensino de Matemática que possibilita uma abordagem interdisciplinar com outras
áreas do conhecimento e contextualizada com a realidade do mundo do trabalho.
Pesquisa 33:
Referência: RUY CÉSAR PIETROPAOLO. (RE)SIGNIFICAR A DEMONSTRAÇÃO NOS
CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA. 2005; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Educação Matemática, Demonstrações e Provas, Currículos
Resumo: O presente estudo tem como objetivo procurar compreensões sobre a
necessidade e a acessibilidade da implementação de provas e demonstrações nos
currículos de Matemática da Educação Básica e investigar as implicações que essa
inovação traz aos currículos de formação inicial de professores. Metodologicamente, esse
estudo insere-se numa abordagem qualitativa de pesquisa. Como o propósito era obter
conclusões que tivessem a colaboração de várias fontes, utilizou-se a pesquisa bibliográfica
e documental e a realização de entrevistas com pesquisadores em Educação Matemática e
com professores da Educação Básica, cuja prática docente incluísse algum tipo de trabalho
envolvendo provas. Teoricamente, fundamentamos nossa investigação em pesquisas sobre
essa temática e em estudos sobre currículos e sobre formação de professores. Verificou-se,
por exemplo, a existência de muitas pesquisas, não brasileiras, envolvendo provas na
Educação Básica. No entanto, muitas não parecem estar alicerçadas em uma teoria
consistente. Tampouco parece haver sobre esse tema projetos articulados entre si e em
diferentes níveis de ensino. Identificou-se um consenso entre os entrevistados: a “prova”
como um conteúdo e como recurso pedagógico bastante rico nas aulas de Matemática do
Ensino Fundamental e Médio, desde que se admita um sentido mais amplo para essa
palavra. Não caberia a simples reprodução – pelo aluno ou professor – das provas
presentes nos livros, mas sim o “fazer matemática” em sala de aula, envolvendo assim,
experimentações, conjecturas, argumentações. Mas, para tal, o professor precisaria ter uma
formação que levasse em conta esse princípio. Observou-se entre os professores da
Educação Básica, uma tensão na análise de provas produzidas por alunos: o elogio à
iniciativa e à criatividade e, ao mesmo tempo, a alegação de que não se podia avaliar
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positivamente, visto que tais produções não seriam provas, do ponto de vista matemático.
Mediante as análises dos resultados apresentam-se algumas diretrizes para uma proposta
de (re)significação das provas nos currículos da Educação Básica e nos de formação de
professores.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor analisa pesquisas que versam sobre a prova na educação básica e
acaba por constatar uma diversidade de produções. Segundo o autor, porém, o tema
é pouco debatido por professores, pelos formadores de professores e também pela
comunidade de educadores matemáticos no Brasil.
O estudo constata a necessidade sobre as formas pelas quais os estudantes
se envolvem e lidam com argumentações, conjecturas e provas, além de estudos
cujos objetivos sejam a investigação dos progressos dos estudantes da Educação
Básica ou da Licenciatura, no desenvolvimento do raciocínio dedutivo.
No conhecimento curricular, segundo o autor, foi possível identificar os
conhecimentos que se referem ao conhecimento do papel da prova em uma
perspectiva curricular, descrita por Shulman, que trata dos conhecimentos conexos à
disciplina que se ensina e que compreende a organização e estruturação dos
saberes escolares e dos respectivos materiais. No caso especifico das provas, para
o autor, estão incluídos nessa categoria, todos os conhecimentos relativos às
discussões sobre o papel e sobre o objetivos das demonstrações no currículo de
Matemática e também os referentes à organização e estruturação de materiais por
meio dos quais se explora esse tema: livros didáticos, análises de currículos etc.
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APÊNDICE B
Referência, Palavras-Chave, Resumos34, Comentários e
Algumas Considerações das Dissertações e Teses da
Categoria35 Currículos Apresentados aos Professores
Pesquisa 1:
Referência: PAULA REIS DE MIRANDA. UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA PARA O CURSO TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA
MODALIDADE PROEJA. 2010; MESTRADO EM: ENSINO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
PUC/MG; ORIENTADORA: ELIANE SCHEID GAZIRE.
Palavras-chave: PROEJA, Matemática, Saúde, Interdisciplinaridade
Resumo: Diante da recente inserção da Educação de Jovens e Adultos na rede federal de
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio da implantação PROEJA - Programa
de Integração à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos nos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), vimos a necessidade de
investigar as possibilidades da construção de um material didático para ensino de
Matemática para um curso de Agente Comunitário de Saúde nesta modalidade. Em um
primeiro momento, pesquisamos os princípios da Educação Profissional e Tecnológica a
partir da perspectiva do currículo integrado e da formação para o mundo do trabalho, nos
baseando em Kuenzer (2005), Brasil (2007, 2008), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Silva
(2009). Em seguida, pesquisamos nos documentos oficiais (BRASIL, 2005, 2006 e 2007).
Já em Machado (2006), Moura (2006) e Moura e Henrique (2008), estudamos a origem, os
princípios e as concepções do PROEJA. As leituras iniciais nos levaram a buscar o
conhecimento da EJA sob a visão de Santos (2006), Freire (1992 e 1996). A construção
desse material deu-se com a perspectiva interdisciplinar apontada por Tomaz e David
(2008), revendo as indicações da Educação Matemática crítica apontadas por Frankenstein
(2005), Fonseca (2007) e Skovsmose (2001), buscando outras experiências de construção
de material didático para essa modalidade de ensino, como a executada por Freitas (2008)
e Freitas e Jordane (2009). A fim de aproximar a Matemática da formação na área de
Saúde, analisamos as matrizes curriculares de dois cursos de Curso Técnico em Agente
Comunitário de Saúde na modalidade PROEJA existentes em Minas Gerais e entrevistamos
os professores responsáveis pela formação técnica dos estudantes destes cursos, os quais
apontaram algumas orientações para os educadores matemáticos quanto ao seu papel na
formação do educando, destacando a importância da Matemática nessa formação. Foram
realizadas entrevistas, ainda, com estudantes do PROEJA que já atuam como Técnico em
Agente Comunitário de Saúde. Posteriormente, foi aplicado um questionário aos
professores de outras áreas que integraram a aplicação das atividades interdisciplinares. O
produto final desta pesquisa é o Caderno Temático “Saúde e Números”, composto por 10
unidades e um Projeto interdisciplinar. Esse caderno proporciona ao estudante o
desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos de forma interdisciplinar, permitindo uma
formação integral do cidadão. Além disso, o material é acompanhado por um CD com fichas
metodológicas para o professor, sugestão de vídeos que podem enriquecer as aulas, dois
softwares livres para o ensino de Matemática aliado à tecnologia. Este material visa
flexibilizar a aplicação das atividades, facilitar a reprodução das atividades para um grande
número de estudantes e incentivar a criação de outros cadernos temáticos. Algumas delas
34
35

Elaborado pelos autores das pesquisas selecionadas
Realizada a partir da nossa leitura das pesquisas selecionadas
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foram aplicadas com caráter exploratório-investigativo e, posteriormente, analisadas nessa
pesquisa com o objetivo de verificar a sua potencialidade e instrumentalizar o professor
quanto às possibilidades diferenciadas de trabalho no cotidiano escolar.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este trabalho tem como foco o PROEJA. Segundo a autora, o PROEJA tem
carga horária mínima pré-estabelecida para a formação técnica e para formação
básica, porém, percebe-se uma carga horária reduzida e este fato atinge também a
disciplina de Matemática. Devido a isso, os conteúdos fundamentais para a
formação de um Técnico em Agente Comunitário de Saúde foram listados a partir da
indicação dos professores responsáveis pela formação técnica dos estudantes.
O estudo teve como foco a construção de um material de apoio ao professor
do PROEJA com a perspectiva interdisciplinar e as propostas da Educação
Matemática Crítica.
Segundo a autora, a construção desse material possibilitou um diálogo entre
várias áreas do conhecimento e foi estruturada em um caderno temático, intitulado
“Saúde e Números”.
Para a autora, a proposta de um caderno contextualizado, composto por
textos de diferentes gêneros de linguagem, busca a aproximação dos jovens e
adultos com a atualidade, o hábito da leitura e os conteúdos matemáticos presentes
no seu cotidiano. Com essa possibilidade de aproximar os estudantes, a leitura e a
Matemática, o trabalho busca o desenvolvimento das habilidades matemáticas e a
formação de cidadãos funcionalmente alfabetizados.
Pesquisa 2:
Referência: ALMIR CESAR FERREIRA CAVALCANTI. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E
CIDADANIA: UM OLHAR ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 2010;
DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA; ORIENTADORA: ROGÉRIA GAUDENCIO DO RÊGO.
Palavras-chave: Educação, Matemática, Resolução, Problemas, Cidadania
Resumo: Ao retomar sua trajetória na construção da democracia, a sociedade brasileira
deparou-se com um surto de exigências de cidadania, oriundo de diferentes grupos que
lutam pelo direito de viverem à luz de suas próprias especificidades. E a educação
matemática constitui uma dessas exigências, visto ser constante o elo entre educação e
cidadania. Ambas caminham imbricadas e vêm se transformando no tempo e no espaço,
em movimento cíclico, à medida que as sociedades também se transformam, exigindo
assim uma população educada para nelas atuar. Por sua vez, a população requer dessa
sociedade uma relação de igualdade com respeito aos direitos e deveres pertinentes ao
status que essa educação lhe confere. Assim pensando, o objetivo deste estudo consiste
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em analisar os problemas apresentados nos livros didáticos de Matemática, com vistas à
formação e ao exercício da cidadania. A investigação teve como propósito responder a
seguinte questão: De que maneira a Matemática, como integrante de uma das áreas do
conhecimento que compõem a base nacional comum dos currículos do ensino médio, pode
colaborar para a concretização de uma formação cidadã? Para tanto, após um olhar sobre
as bases legais da educação brasileira, buscou-se compreender a Matemática enquanto
construção humana visando à definição desta área do saber a partir das realizações do
homem ao longo do seu processo de hominização. Tendo em vista uma formação cidadã,
buscou-se, também, compreender a construção e a evolução do conceito de cidadania no
decorrer do tempo e em diferentes espaços. A opção por abordar essa formação partiu da
possibilidade de se explorar os enunciados dos problemas matemáticos contidos nos livros
didáticos. Para tanto, um olhar sobre os conceitos de problema e de resolução de
problemas são imprescindíveis, assim como as influências por eles recebidas, e as
consequências destas no currículo escolar. Visando compreender o objeto de estudo,
utilizam-se as abordagens da pesquisa qualitativa e do método interpretativo para analisar o
conteúdo dos enunciados das questões matemáticas – apresentadas no estudo das funções
– contidas em dois livros didáticos de Matemática recomendados pelo Programa Nacional
do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), e adotados pela maioria das escolas públicas
estaduais no município de João Pessoa-PB. Conclui-se que a Matemática apresentada nos
livros didáticos, através de problemas, desde que seja trabalhada no processo educativo de
forma contextualizada, valorizando-se a linguagem e o conteúdo matemáticos, e sendo
articulada com outras áreas do conhecimento, tendo assim um caráter interdisciplinar, pode
contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos. Argumenta-se ainda que
esta forma de trabalhar a Matemática é, portanto, elemento fundamental para a formação
matemática, bem como para a construção da cidadania do aluno (sujeito social, histórico e
cultural). Neste sentido, o livro didático, assim como a forma didático/pedagógica de o
professor trabalhar os problemas matemáticos contidos nesse livro, são elementos
constituintes desse processo educativo de formação cidadão.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Sobre o trabalho:
Nesta pesquisa, o autor conclui que a Matemática apresentada nos livros
didáticos, por meio de problemas, desde que seja trabalhada no processo educativo
de forma contextualizada, valorizando-se a linguagem e o conteúdo matemáticos, e
sendo articulada com outras áreas do conhecimento, tendo assim um caráter
interdisciplinar, pode contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos.
O autor argumenta ainda que esta forma de trabalhar a Matemática é, portanto,
elemento fundamental para a formação matemática, bem como para a construção
da cidadania do estudante (sujeito social, histórico e cultural).
Pesquisa 3:
Referência: ÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS. A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA BRASILEIRA: UM OLHAR POR MEIO DOS LIVROS DIDÁTICOS
“MATEMÁTICA” (1982) E “MATEMÁTICA E REALIDADE” (2005). 2008; MESTRADO
EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA; ORIENTADOR: DÉCIO GATTI JÚNIOR.
Palavras-chave: História das Disciplinas, Livro Didático, Matemática
Resumo: Essa pesquisa tem por objetivo mostrar o processo de disciplinarização da
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Matemática no Brasil, por meio das mudanças e permanências percebidas no manual
didático. A investigação insere-se no campo da História das Disciplinas Escolares, em
particular, da Educação Matemática. O livro didático de Matemática fez parte das mudanças
históricas pelas quais passou o Brasil e atesta essas mudanças no próprio ensino. A
investigação foi dividida em duas partes, quais sejam: a pesquisa histórica e a pesquisa
comparativa. Esta última foi realizada em duas coleções de livros didáticos de Gelson Iezzi,
Osvaldo Dolce e Antônio Machado, publicadas em momentos distintos: Matemática” (1982)
e “Matemática e Realidade” (2005). A pesquisa histórica mostra que o desenvolvimento da
Matemática Escolar também não ocorreu de forma linear, sua consolidação como disciplina
foi fruto de tensões, interesses e apelos de determinado tempo histórico, seja no aspecto
social, cultural, religioso, político e/ou pedagógico. A Educação Matemática no Brasil teve
sua origem na escola militar e passou por várias fases caracterizadas inicialmente pela
ênfase na formação acrítica e prática, depois como instrumento de distinção social, de
racionalização e, atualmente, de formação cidadã. Independentemente disso, as
modificações pelas quais o ensino de Matemática passou dependeu quase que
exclusivamente do tempo histórico, que definia suas finalidades. “Matemática” foi publicada
num momento de transição política de ditadura para o início de uma política democrática. Já
“Matemática e Realidade” foi publicada em um momento de consolidação democrática. A
análise comparativa revelou que houve mudanças significativas no ensino da Matemática no
período de 1982 e 2005, principalmente em relação à resolução de problemas. Essas
mudanças foram influenciadas principalmente pelo currículo construído a partir das
legislações vigentes da época e, na coleção de 2005, pelas propostas curriculares e
metodológicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Foi possível identificar questões
envolvendo os métodos, perceber a relevância de conteúdo e distinguir os objetivos da
disciplina em momentos distintos da educação brasileira, o que possibilitou inferir sobre a
postura metodológica dos professores que utilizavam os livros na ocasião. Espera-se que os
resultados apresentados sejam importantes para a pesquisa histórica das disciplinas e que
permitam a compreensão das finalidades do ensino da Matemática até a atualidade e
também da origem e do “porquê” das práticas hoje existentes e utilizadas em sala de aula,
abrindo assim um leque de possibilidades para mudanças.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
O objetivo do estudo foi o de mostrar o processo de disciplinarização da
Matemática no Brasil, por meio das mudanças e permanências percebidas nos livros
didáticos. Para a autora, os fatores tanto internos (práticas educativas) quanto
externos (contexto social) influenciaram nas mudanças ocorridas e contribuíram para
a consolidação da Matemática enquanto disciplina escolar. Indica ainda que o livro
didático foi importante instrumento nesse processo, já que o mesmo, além de forte
recurso didático, traduzia as expectativas e finalidades da sociedade nos momentos
estudados (1982 e 2005).
Pesquisa 4:
Referência: DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANÇA . DO PRIMÁRIO AO PRIMEIRO
GRAU: AS TRANSFORMAÇÕES DA MATEMÁTICA NAS ORIENTAÇÕES DAS
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (1961 - 1979). 2012; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: USP; ORIENTADOR: WAGNER RODRIGUES
VALENTE.
Palavras-chave: História da Educação Matemática, Séries iniciais
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Resumo: O estudo de impressos direcionados para professores, publicados pelos órgãos
oficiais de Educação, contendo sugestões sobre os modos de fazer em sala de aula,
constituindo uma literatura cinzenta escolar, aparecem como um instrumento eficaz para o
aprofundamento dos estudos da História da Educação Matemática no Brasil e das relações
entre programas, conteúdos e práticas escolares. Diante disso, o objetivo da tese foi
problematizar de que modo foram construídas as propostas de alterações metodológicas
para o ensino do número nas séries iniciais do Ensino Fundamental, no período entre 1961
e 1979, de modo a tentar compreender como foram produzidas as representações de
“ensino moderno”, fundamentadas no ideário do Movimento da Matemática Moderna
(MMM), nas publicações das Secretarias de Educação de São Paulo. E também, os modos
de produção desses modelos, ou seja, a transformação na representação didáticopedagógica do conceito de número, no período analisado, nas orientações publicadas.
Ainda, mais especificamente, busca-se entender como ocorre a apropriação dos estudos de
Zoltan Paul Dienes nesses impressos. Acredito que o estudo que explore o diálogo entre
passado e presente, que procura compreender as condições que permitiram a produção das
representações sobre como ensinar e aprender Matemática pode subsidiar as
problematizações diárias sobre a prática e possíveis novas propostas. Isso implica seguir e
procurar desvendar os processos de apropriação utilizados pelos elaboradores das
publicações, além de procurar caracterizar e diferenciar o MMM no ensino primário. O
período histórico da pesquisa foi determinado pelas fontes selecionadas, após um
levantamento das publicações existentes (Implantação da escola municipal de oito anos, de
1969, e os quatro volumes do Manual de Detalhamento de Currículo de 1974, 1976, 1977 e
1979, na memória técnica documental do Município de São Paulo e no Arquivo Pessoal
Lucília Bechara Sanchez. A opção por essas fontes relaciona-se ao reconhecimento do
valor atribuído às publicações no subsídio de professores para as mudanças, num período
de expansão e criação dos sistemas de ensino no Brasil, com transformações na estrutura,
no funcionamento, nos programas e no currículo de Matemática, de acordo com as
normativas impostas pelas LDB 4.024/1961 e LDB 5.672/1971. Para complementar a
análise, foi necessário problematizar as dificuldades do trabalho com essa literatura
cinzenta escolar como fonte. A escassez de pesquisas que as utilizam pode ser explicada
pela profusão desses textos, que, apesar de emanados de um mesmo órgão público, têm
fases diferentes, consoante com os grupos que os produziram. Na articulação das questões,
fiz uso da abordagem da história cultural e me apoiei nos conceitos de representação,
apropriação e estratégias, postas por Chartier (1991) e Certeau (1982). Concluí que, no
período estudado, as publicações produzidas pelas Secretarias foram utilizadas como
estratégia de reformulação curricular e divulgação para implementar as novas diretivas para
o ensino de Aritmética na escola primária paulista, adequando-se às recomendações dos
novos campos da psicologia e da didática. A pesquisa ainda assinalou que a apropriação
das ideias de Zoltan Dienes,defendendo uma abordagem estruturalista para a Matemática,
produziu grandes reformulações na didática da Matemática, ressignificando o quê, como e
pra quem ensinar.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Neste

estudo

foram

considerados

os

impressos

direcionados

para

professores, publicados pelos órgãos oficiais de Educação, contendo sugestão
sobre os modos de fazer em sala de aula. Segundo a autora, uma literatura
cinzenta, um estudo eficaz para os estudos da História da Educação Matemática.
No período compreendido entre 1960

e 1980, todos os esforços da

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo visavam à expansão da rede, com
racionalização e eficácia na aplicação de recursos, e de acordo com a lógica
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empresarial apontada, obedecendo a regras determinadas, conforme as orientações
dos técnicos indicados pelos acordos MEC-USAID e seus princípios tecnicistas.
O estudo revelou, em grande medida, que as publicações foram utilizadas
como estratégia, produzidas pelas Secretarias de Educação, de reformulação
curricular e divulgação, para implementar as novas diretivas para o ensino de
Aritmética na escola primária.
Pesquisa 5:
Referência: EDILSON DE MOURA. O CONCEITO FRACTAL E SUA PRESENÇA
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 2011; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL; ORIENTADOR: ANTÔNIO PÁDUA MACHADO.
Palavras-chave: Dimensão fractal, Educação básica, Fractais, Geometria fractal
Resumo: Este texto trata do Estudo de Caso realizado sobre “O Conceito Fractal e sua
Presença Pedagógica na Educação Básica”. O objeto de estudo é o Conceito Fractal, que é
constitutivo do conhecimento matemático, no exame de como vem se estabelecendo no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A fim de organizar um conhecimento pedagógico
acerca do tema Fractal, procurou-se estabelecer um diálogo com a literatura existente,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais, que orientam a inclusão do estudo desse tema
no currículo de Matemática; estudos acadêmicos que vêm explorando o assunto por
enfoques conceituais e pedagógicos e que visam, também, estabelecer esse tema na
matemática escolar; livros científicos que vêm consagrando o tema na literatura matemática;
e livros didáticos da Educação Básica. O conceito fractal foi estudado e descrito
considerando os aspectos geométrico, topológico e o da linguagem. Para identificar a
presença do conceito fractal na Educação Básica, foram escolhidos livros didáticos
aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático, dos anos 2011 e 2012, que apresentavam
mais lições sobre fractais. Após a descrição do desenvolvimento das respectivas lições,
efetuou-se a análise das ocorrências dos objetos de aprendizagem de conceitos,
classificados como fatos particulares, classes, relações e estruturas, critérios
epistemológicos orientados por François Marie Gérard e Xavier Roegiers, em Conceber e
Avaliar Manuais Escolares (1998), referência permanente nas orientações do Plano
Nacional. Esses procedimentos possibilitaram constatar que, na maioria das situações
analisadas, o tema fractal é vinculado às figuras geométricas e, em alguns exemplares,
observa-se uma preferência por atividades similares aos temas convencionais da
matemática, sem uma exploração maior do conceito fractal. Os textos apresentados nos
livros didáticos ainda não expõem uma organização sistemática dos assuntos dos fractais,
como fazem com os temas da matemática convencional.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para se caracterizar os resultados deste estudo, foram considerados quatro
aspectos relevantes: como o tema fractal se apresenta na Educação Básica; como
se encontram os estudos acadêmicos que visam aos processos de ensino e de
aprendizagem da Matemática; como o tema vem se estabelecendo nos livros
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escolares da Educação Básica; e como estima-se o desenvolvimento desse tema
doravante.
Os estudos realizados apontam que este tema tem ganhado espaço nos
meios acadêmicos. Além disso, aparecem orientações sobre o ensino da Geometria
fractal nos livros didáticos evidenciando um olhar para esse conteúdo.
No entanto, há necessidade de aprofundamento desse tema nos meios
acadêmicos e escolares para que efetivamente passe a fazer parte das práticas
escolares de forma clara e consciente por parte dos professores de Matemática.
Pesquisa 6:
Referência: CLAUDINE ASSUMPÇÃO LIMA. APROXIMAÇÕES ENTRE CIÊNCIATECNOLOGIA-SOCIEDADE E OS TEMAS TRANSVERSAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE
MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES. 2008; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA; ORIENTADOR: IRLAN VON LINSINGEN.
Palavras-chave: Livro Didático, Ciência, Tecnologia, Sociedade, Matemática
Resumo: Este trabalho focaliza o modo como os Temas Transversais meio ambiente e
saúde são tratados em livros didáticos de matemática de 5ª a 8ª séries, do Ensino
Fundamental através de exemplos apresentados para a abordagem do conteúdo
matemático. O objetivo desta pesquisa documental é o de identificar e analisar os Temas
Transversais apontados numa perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), segundo
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Com o intuito de refletir acerca de uma
educação CTS, têm-se também como guia os propósitos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional para estabelecer relações significativas entre CTS e o conteúdo
matemático de livros didáticos de matemática direcionados ao Ensino Fundamental. Com a
exposição dos cinco critérios definidos pelo Ciclo de Responsabilidade de Leonard Waks
que envolvem o enfoque educacional CTS, e conforme os temas transversais dos PCNs,
busca-se, através da justificativa para sua inclusão nos currículos, considerar de que modo
é possível investigar como esses temas sociais e ambientais relacionados às atividades e
aos exercícios são explorados nos livros didáticos de matemática e de que forma podem
auxiliar uma educação matemática com perspectiva CTS. Conforme as propostas
sugeridas, são analisadas as implicações do uso desses exemplos, no contexto CTS e
voltados a uma educação mais crítica acerca dos conhecimentos matemáticos e científicotecnológicos; e também se essas atividades e exercícios procuram desenvolver ferramentas
conceituais, habilidades matemáticas à contextualização dos saberes e à formação de
atitudes que auxiliem os cidadãos em processo de formação a tomar decisões baseadas em
valores sociais e culturais.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este trabalho analisou livros didáticos para verificar a relação entre o ensino
de Matemática, CTS e temas transversais. O estudo mostrou que as temáticas do
meio ambiente e da saúde podem propiciar ao estudante tanto a aquisição do
conceito de técnicas e algoritmos quanto estimular a troca, o diálogo, a discussão, a
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percepção do outro, do ambiente ou contexto social. Porém, o autor observou que
as atividades, textos e exercícios presentes que discutem a ideia de cidadania são
pouco explícitas em relação à questão da cidadania, mas tendem a uma prática
mais ativa.
Pesquisa 7:
Referência: MÁRCIA FONSECA SOUTELLO MOREIRA RAYMUNDO. CONSTRUÇÃO DE
CONCEITOS GEOMÉTRICOS: INVESTIGANDO A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE
DESENHO GEOMÉTRICO, NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 2010;
MESTRADO
EM:
EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO:
UNIVERSIDADE
SEVERINO
SOMBRA;
ORIENTADORA:
ESTELA
KAUFMAN
FAINGUELERNT.
Palavras-chave: Geometria, Desenho Geométrico, Construções geométrica
Resumo: As construções geométricas com régua e compasso foram desenvolvidas pelos
gregos a partir do século V a.C. Entretanto, por não se constituir mais como uma disciplina
obrigatória do currículo escolar brasileiro desde a aprovação da LBD de 1961, o desenho
geométrico foi abandonado em muitas escolas e o ensino das construções geométricas
tornou-se um tópico pouco valorizado também dentro do ensino de Matemática. Na história
mais recente, alguns fatores têm impulsionado novas discussões sobre o papel das
construções geométricas como conteúdo escolar. Este trabalho tem como objetivo
investigar de que forma o ensino do Desenho Geométrico se deu ao longo da história do
ensino de Matemática no Brasil e como esse conteúdo é ensinado nos dias atuais. Para
cumprir tal objetivo, a proposta deste trabalho é verificar como as Construções Geométricas
são abordadas em livros didáticos atuais de Matemática destinados aos anos finais do
Ensino Fundamental. Foram selecionadas coleções de livros didático de 5ª a 8ª séries (6º
ao 9º ano) do Ensino Fundamental aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD/2008) a fim de identificar de que forma e como as construções geométricas são
utilizadas no desenvolvimento de conceitos geométricos. Tais resultados obtidos indicam
que o Desenho Geométrico esboça um tímido retorno aos livros didáticos e que é
necessária a retomada do seu ensino, não somente na educação básica, mas nos
diferentes níveis de ensino. Finalizando o trabalho, propomos assim, no último capítulo
algumas atividades que podem ajudar o professor a fazer das Construções Geométricas um
saber mais presente e mais relacionado aos conceitos da Geometria Euclidiana.
Área Conhecimento: ENSINO

Sobre o trabalho:
O objetivo deste trabalho foi o de investigar de que forma o ensino de
Desenho Geométrico se deu ao longo da história do ensino de Matemática no Brasil
e como esse conteúdo é ensinado nos dias atuais. Desta maneira, a autora verificou
como as Construções Geométricas são abordadas em livros didáticos atuais de
Matemática destinados aos anos finais do Ensino Fundamental.
Para a autora, a inclusão de atividades com a utilização da régua e do
compasso nos livros didáticos atuais é significativa, na medida em que esse
material, muitas vezes, é a única referência para o professor do Ensino
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Fundamental. Nesse contexto, o professor deve estar preparado não só para
selecionar os livros que contemplam os conteúdos de Geometria, como também
detectar aqueles que contemplam conceitos e Construções Geométricas utilizando
instrumentos de desenho.
Para a autora, o professor deve fazer uso também daqueles livros que não
foram aprovados pela escola no PNLD. Nem todos os livros não selecionados pelo
MEC deixaram de circular pelas escolas. Muitos deles ainda são partes do acervo
bibliográfico e de uso das crianças. Essa situação mostrou que a questão do livro
didático ultrapassa a seleção, para incorporar também a preparação do professor
para trabalhar com esse material.
A autora considera que as coleções analisadas, em certos aspectos, são
adequadas para o Ensino Fundamental, porque trabalham com temas que envolvem
o contexto do estudante.
Pesquisa 8:
Referência: WAGNER MARCELO POMMER. A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS DOS
NÚMEROS IRRACIONAIS NO ENSINO BÁSICO: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM
ENVOLVENDO OS EIXOS CONSTITUINTES DOS NÚMEROS REAIS. 2012; MESTRADO
EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: USP; ORIENTADOR: NILSON JOSÉ
MACHADO.
Palavras-chave: Discreto/contínuo, Exato/aproximado.
Resumo: Considerando-se como fonte primária os manuais escolares brasileiros de
Matemática, o saber a ser ensinado ainda situa uma apresentação dual, polarizado no viés
pragmático ou teórico, ao que se segue um procedimento temático padrão que privilegia o
desenvolvimento operatório envolvendo contextos exatos, finitos e determinísticos. Em
particular, essas características se acentuam gravemente no momento de introdução dos
números irracionais no ensino básico, o que ocasiona uma abordagem restritiva. Para
superar este quadro, Bruner (1987) fundamenta que não devemos adiar o ensino de
assuntos essenciais com base na crença de que são difíceis demais, pois as ideias
fundamentais de qualquer assunto podem ser ensinadas na escolaridade básica, porém
demanda um trabalho para além dos aspectos técnicos, o que equivale a retomada de
características ligadas à compreensão. Neste trabalho, tivemos por hipótese que os pares
discreto/contínuo; exato/aproximado; finito/infinito, presentes na análise da evolução
epistemológica dos números reais e descritos em Machado (2009), se constituem em
pilares conceituais essenciais para fundamentar um panorama favorável a uma abordagem
significativa do tema dos números irracionais, de modo a compor um amálgama entre os
aspectos técnicos e semânticos. Em face da necessária reflexão, em nível educacional, em
torno de tal tema, delimitamos inicialmente um contexto investigativo pautado em um estudo
qualitativo orientado pela questão Como são abordados os números irracionais no ensino
básico, considerando-se como fonte o livro didático de Matemática?, a fim de mapear a
apresentação deste assunto no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. O fundamento
metodológico se inspirou nos núcleos de significação, descritos em Aguiar e Ozella (2006),
que buscou apreender os sentidos que constituem o conteúdo do discurso expresso nos
textos dos livros didáticos. O percurso dos núcleos de significação confirmou que, nos livros
didáticos analisados, a apresentação dos números irracionais ocorre de modo polarizado:
alguns optam por um viés empírico e outros pela definição formal. Verificou-se que, após
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uma abordagem inicial, não ocorre intercâmbio destas opções, o que acarreta um rápido
esgotamento das ferramentas para se desenvolver as temáticas, limitando a compreensão
da complexidade dos números irracionais no ensino básico. A partir das hipóteses e da
pesquisa empírica, nos propusemos a delinear as contribuições presentes no movimento
dialético entre os pares discreto/contínuo, finito/infinito e exato/aproximado, cujas mútuas
conexões permeiam um espaço de significações, um campo que possibilita organizar, tecer
e ampliar a rede de significados, conforme Machado (1995), favorecendo um quadro de
maior compreensão à apresentação dos números irracionais. O enfoque epistemológico
realizado revelou uma multiplicidade de relações envolvendo os números irracionais e
diversos assuntos do currículo de Matemática, não devidamente caracterizadas e
exploradas no ensino básico, o que serviu de mote para a apresentação de algumas
situações de ensino para ilustrar os aportes orientadores sugeridos. Acreditamos que o
caminho epistemológico trilhado viabilizou uma abertura para ampliar o quadro de
significados em relação a outros tópicos presentes na Matemática Elementar, considerandose como suporte a potencialidade presente nos eixos discreto/contínuo; exato/aproximado;
finito/infinito, assim como no par determinístico/aleatório.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Neste estudo, o autor considera que a abordagem teórica provoca um
verdadeiro conflito entre a cultura do pragmático, estabelecida pelos textos de
Matemática Elementar que transitam nos ciclos I, II e III do Ensino Fundamental e a
corrente de autores que defendem abordagem dos objetos matemáticos por meio
da concepção formal. Esse choque de culturas promove um descompasso na
aprendizagem da Matemática, acentuando a crença errônea que os números
racionais são passíveis de construção, porém os números irracionais não o são,
algo que o autor não concorda.
Segundo o autor, as coleções que promovem uma apresentação teórica
parecem acreditar na impossibilidade de uma construção significativa dos números
irracionais, pela própria natureza teórica do tema. Este fator representa uma
dificuldade adicional em relação aos livros, pois há uma tendência mínima ou
mesmo nenhuma preocupação em estabelecer relações com a realidade mais
próxima dos sentidos imediatos, o que restringe a possibilidade de significar tal
tema.
De modo geral, neste estudo as análises reveladas nas coleções de livros
didáticos envolvem um saber-fazer sem uma compreensão mais ampla, sem
qualquer explicitação ou reflexão do que se faz. Esta maneira que os livros
apresentam os números irracionais revela a crença, ainda presente atualmente no
sistema educacional brasileiro, que se deve inicialmente treinar a técnica, e, tão
somente a partir do domínio da técnica, seria possível realizar um trabalho para
designar os significados dos objetos.

219

Para o autor, esses materiais didáticos se assemelham ao que Machado
(1990)

denomina

de metáfora

do usuário. Ao leitor caberia apenas utilizar a

Matemática como um saber-fazer, sem a necessidade de atribuição de significados
às ações que executam.
Pesquisa 9:
Referência: KATIA CRISTINA LIMA SANTANA. "CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA ANÁLISE BASEADA EM LIVROS
DIDÁTICOS".2012; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Currículo de Matemática, Educação de Jovens e Adultos
Resumo: A pesquisa teve por objetivo analisar o currículo de Matemática apresentado para
a Educação de Jovens e Adultos, sob a perspectiva do currículo enculturador proposto por
Bishop (1999). Pauta-se pela questão-diretriz: os conteúdos abordados em livros de
Matemática para a EJA, as metodologias, organização e contextos propiciam o processo de
enculturação matemática? Para sua resposta, nós a desdobramos em outras questões: (1)
os elementos que são apresentados nas atividades dos livros didáticos, propiciam a
enculturação matemática? (2) como é apresentada a organização dos conteúdos? (3) que
opções as atividades apresentam em relação à escolha de contextos? Trata-se de pesquisa
qualitativa, do tipo análise documental, em que foram analisadas duas coleções de livros
didáticos de Matemática da EJA, aprovadas pelo PNLD-EJA. Os fundamentos teóricos do
estudo são as ideias de Alan Bishop acerca da Matemática como fenômeno cultural e o
currículo enculturador; usaremos, também, trabalhos de Célia Pires sobre a organização
curricular e de Ole Skovsmose no que se refere a critérios para a escolha de contextos de
ambientes de aprendizagem matemática. Mediante a análise dos livros didáticos, com base
nas temas que elegemos a partir dos referenciais teóricos, concluímos que os livros
didáticos destinados à Educação de Jovens e Adultos, apresentam em algumas de suas
abordagens e atividades, elementos que favorecem a enculturação matemática.
Concluímos, também, ser preciso que o currículo de Matemática, em todas as suas
dimensões, inclusive e em especial na dimensão do currículo apresentado e praticado na
sala de aula, deva proporcionar a esses estudantes um ambiente de construção de
conhecimentos matemáticos, em que os conteúdos abordados sejam ricos em contextos
que representem a cultura matemática; que seja acessível ao aluno; que formalize os
conceitos de forma apropriada à construção do conhecimento; que evidencie o poder
explicativo da Matemática; que os conceitos sejam construídos a partir de atividades
significativas e baseadas no entorno do aluno; que utilizem diferentes metodologias; e, por
fim, que sejam organizados de modo a superar a tradicional organização linear.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A autora teve por objetivo analisar o currículo de Matemática apresentado
para a Educação de Jovens e Adultos, sob a perspectiva do currículo enculturador
proposto por Bishop (1999), guiada pela seguinte questão: Os conteúdos abordados
em livros de Matemática para a EJA, as metodologias, organização e contextos
propiciam o processo de enculturação matemática? A pesquisa mostra que os livros
didáticos destinados à Educação de Jovens e Adultos apresentam em algumas de

220

suas abordagens e atividades, elementos que favorecem a enculturação
matemática.
Para a pesquisadora, o currículo de Matemática, em todas as suas
dimensões, inclusive e em especial na dimensão do currículo apresentado e
praticado na sala de aula, deve proporcionar a estes estudantes um ambiente de
construção de conhecimentos matemáticos, em que os conteúdos abordados sejam
ricos em contextos que representem a cultura matemática; que sejam organizados
de modo a superar a tradicional organização linear.
Pesquisa 10:
Referência: JULIANA THAIS BELTRAME. A ÁLGEBRA NOS LIVROS DIDÁTICOS: UM
ESTUDO DOS USOS DAS VARIÁVEIS, SEGUNDO O MODELO 3UV. 2009; MESTRADO
EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA:
BARBARA LUTAIF BIANCHINI.
Palavras-chave: Educação Algébrica, Usos da variável, Modelo 3UV,Livro didático
Resumo: Por vivenciar as dificuldades dos meus alunos e também pela Álgebra ser uma
área da Matemática que ocupa um lugar importante no currículo escolar, propusemo-nos
neste trabalho investigar se a introdução ao estudo da Álgebra abordada no livro didático,
instrumento de trabalho em sala de aula dos professores da rede básica de ensino,
contemplam os usos das variáveis de acordo com o Modelo 3UV de Ursini et al. (2005) para
o ensino da Álgebra. Esse modelo aborda essencialmente três usos distintos da variável:
termo desconhecido (as incógnitas), os números gerais e as relações funcionais. A análise
de livros didáticos de Matemática é tema presente em estudos e pesquisas ligadas à
Educação Matemática. Desse modo, sua análise pode contribuir para a compreensão de
uma parte do complexo sistema escolar. Para analisar se os conteúdos algébricos
abordados no livro, bem como seus exercícios e situações problema apresentam os usos da
variável de acordo com o Modelo 3UV, escolhemos os exemplares do 7° ano (6ª série) do
Ensino Fundamental, das três coleções mais distribuídas pelo PNLD 2008 no Estado de
São Paulo. Estes exemplares foram escolhidos, pois é neste ano (série) que
frequentemente o estudo da Álgebra tem se iniciado no currículo atual das unidades
escolares. Para análise, estabelecemos alguns critérios a fim de averiguar se o Modelo 3UV
pode ser identificado nos livros didáticos analisados e, se os conteúdos algébricos
abordados, bem como seus exercícios e situações problema propostos contemplam estes
usos. Concluímos que, o Modelo 3UV pode ser identificado nos livros analisados, mas seus
exercícios e situações problemas não contemplam todos os usos da variável, enfatizandose o uso da variável como termo desconhecido (incógnita). Dos três livros analisados, o
primeiro contempla os usos da variável como termo desconhecido e como número genérico.
O segundo livro contempla a variável apenas como termo desconhecido e somente o
terceiro livro contempla os três usos da variável.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A autora realizou uma análise sobre o estudo da álgebra em livros didáticos e
para isso escolheu três coleções de livros didáticos de Matemática, as mais
distribuídas no PNLD 2008.
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Em sua análise, a autora mostra que o livro 2 e o livro 3 fazem referência as
dimensões da álgebra, enfatizando a necessidade de contemplar a álgebra como
aritmética generalizada, como estudo das funções, equações e estudo das
estruturas matemáticas, estando de pleno acordo com as orientações dos PCN. O
livro 1 não traz nenhuma referência à resolução de equações mentalmente,
tampouco utilizou o recurso da balança de dois pratos como fizeram os livros 2 e 3.
Quanto ao modelo 3UV, base teórica deste trabalho, os três livros de 7° ano
analisados exploram os usos da variável, mas de forma parcial. Os três usos da
variável não são contemplados igualmente, ou seja, não há um equilíbrio entre os
diferentes usos.
Para a pesquisadora, em relação aos livros, quando se favorece apenas um
uso da variável, perde-se a possibilidade de compreensão do conceito de variável e
limita o conhecimento dos estudantes.
Pesquisa 11:
Referência: WAGNER PULIDO RODRIGUES. UMA ABORDAGEM CONCEITUAL DE
VOLUMES NO ENSINO MÉDIO. 2011; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS BROLEZZI.
Palavras-chave: Educação Matemática, Cálculo de volumes, Estereometria
Resumo: A pesquisa dedicou-se à análise de parte dos materiais didáticos denominados
"Caderno do Professor" e "Caderno do Aluno", distribuídos em 2008 e 2009 pela Secretaria
de Estado da Educação de São Paulo aos professores e alunos de Ensino Médio das
escolas públicas do Estado de São Paulo. Com vistas a uniformizar o currículo escolar do
estado de São Paulo, os Cadernos foram elaborados para cada uma das disciplinas do
currículo escolar, para cada série de ensino fundamental do ciclo II e do ensino médio, para
cada um dos quatro bimestres letivos. Tal pesquisa restringiu-se ao exame da parte dos
Cadernos de Matemática consagrada ao estudo do cálculo de volumes de sólidos, também
denominado historicamente de estereometria. Foi examinado se nos Cadernos há uma
abordagem conceitual do cálculo de volumes, isto é, se o trecho dedicado a esse tópico se
pauta por uma abordagem que privilegia a investigação dos fundamentos dos conceitos
estudados. A pesquisa visou avaliar se e em que medida os Cadernos do Professor e do
Aluno de Matemática, na abordagem da estereometria, contemplam a especificidade da
disciplina, consistente precipuamente no seu caráter abstrato, de sorte a proporcionar ao
professor as condições de superação das dificuldades que aquelas especificidades
acarretam para o processo de aprendizado. O referencial teórico que norteou a investigação
consiste principalmente da teoria sobre aprendizagem de matemática desenvolvida por
Raymond Duval, bem como textos direcionados à formação de professores relacionados ao
tema da pesquisa. De acordo com Duval, as dificuldades de aprendizado decorrentes do
caráter abstrato da matemática podem ser contornadas a partir de procedimentos que
viabilizem os processos de visualização e de manipulação dos conceitos e objetos
matemáticos. Dentre esses procedimentos contam-se a apresentação histórica dos
assuntos abordados, e em consonância com as preocupações cotidianas dos estudantes.
Estimou-se aqui que procedimentos como esses são aptos a despertar a curiosidade do
estudante pelo assunto, tendo por isso o condão de tornar o aprendizado um processo
menos árduo e mais agradável. As análises indicaram que o material pode possibilitar uma
abordagem conceitual do cálculo de volumes de sólidos geométricos. Também foram
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identificados aspectos do material que poderiam ser melhorados. Sendo assim, foram feitas
sugestões de atividades complementares.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para a realização deste estudo, o autor analisou o Caderno do Professor e do
Aluno enviados às escolas estaduais de São Paulo pela Secretaria de Estado da
Educação em 2008 e 2009, verificando que o referido Caderno possibilita uma
abordagem conceitual do volume dos sólidos geométricos.
O autor constatou que o Caderno do Professor para o segundo ano do Ensino
Médio,

quarto

bimestre,

não

contém

atividades

que

utilizem

aplicativos

computacionais ou vídeos. Essa falha frustra as expectativas em relação ao referido
Caderno, visto que esse mesmo material promete que traria esse tipo de atividade.
Além disso, o Caderno do Professor, como uma proposta complementar, não
contempla o conceito de semelhança, apontado como de fundamental importância
pelo autor.
Desta maneira, o estudo propõe sugestões de atividades para serem
acrescentadas àquelas constantes aos cadernos do Professor, de modo a
complementá-las em aspectos relacionados ao conceito de semelhança de figuras
espaciais, ao uso de aplicativos computacionais e vídeo. O autor relata que isso foi
feito com vistas a promover um modelo de ensino que contemple múltiplas
representações de um mesmo conceito matemático, para que não se confunda esse
objeto com suas representações, e também a fim de possibilitar aos estudantes a
visualização dinâmica e a compreensão integrativa ou compreensão imediata
desses conceitos.
Pesquisa 12:
Referência: SONIA DE CÁSSIA SANTOS PRADO. O USO DA CALCULADORA E O
PENSAMENTO MATEMÁTICO AVANÇADO: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM NOS CADERNOS DO PROFESSOR DE
MATEMÁTICA. 2012; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: BARBARA LUTAIF BIANCHINI.
Palavras-chave: Educação Algébrica, Calculadora, PMA.
Resumo: O trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa do tipo documental que tem como
objetivo investigar a inserção do uso da calculadora nas Situações de Aprendizagens
propostas ao Ensino Fundamental II, da rede pública do Estado de São Paulo nos Cadernos
do Professor, à luz do Pensamento Matemático Avançado. Para tanto nos orientamos pelos
três polos cronológicos da Análise de Conteúdo, pré-análise, exploração do material e

223

tratamento dos resultados, inferência e interpretação, de forma a investigar as orientações
dadas sobre a abordagem realizada a partir das Situações de Aprendizagem propostas no
Caderno do Professor de Matemática (2009), distribuído a toda rede pública estadual. A
motivação sobre a escolha deste tema se fez porque a utilização da calculadora como
recurso para a aprendizagem em matemática, mesmo apresentando a característica
facilitadora na investigação de situações-problema e sua utilização prevista nos documentos
oficiais que orientam as práticas e o uso de tecnologias no Ensino Fundamental, ainda não
é suficiente. Desta forma, buscamos elementos nas ideias do Pensamento Matemático
Avançado sobre como um conceito matemático pode ser compreendido pelo aluno,
segundo a interação entre os processos mentais das componentes: representação,
visualização, generalização, síntese e abstração a partir da utilização da calculadora. Para
embasar ainda esta pesquisa, pautamo-nos nas orientações contidas nos documentos
oficiais: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental II (1998), Proposta
Curricular de Matemática (2008), Currículo de Matemática (2010), nos Cadernos do
Professor de Matemática (2009) e nas pesquisas realizadas acerca da utilização deste
recurso pedagógico. Subjetivamente, apresentamos a análise das Situações de
Aprendizagens que, em algum momento de seu desenvolvimento sequencial, propuseram a
utilização deste recurso pedagógico, observando quais das componentes do Pensamento
Matemático Avançado poderiam ser desenvolvidas, nas quais encontramos dentre 64
Situações de Aprendizagem propostas as séries do Ensino Fundamental II, 8 atividades
que, ao longo de seu desenvolvimento, solicitaram a utilização deste recurso em alguma
seção, e se as referidas atividades promoviam o desenvolvimento das componentes do
Pensamento Matemático Avançado: representação, visualização, generalização, síntese e
abstração
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O trabalho teve como objetivo investigar a inserção do uso da calculadora nas
situações de aprendizagens propostas para o Ensino Fundamental II, da rede
pública estadual de São Paulo, nos cadernos do professor, à luz do Pensamento
Matemático Avançado. Em relação à inserção da calculadora nas situações de
aprendizagens analisadas, a autora considerou ser insuficiente, pois para que a
distância entre a utilização da calculadora e a resolução de problemas começasse a
ser minimizada, o caderno precisaria de um maior número de situações, em vez de
atividades que propuseram sua utilização, permitindo assim ao estudante e ao
professor um contato mais frequente com esse recurso.
Para a pesquisadora, o uso da calculadora, mesmo sendo solicitado como
recurso pedagógico para a realização e verificação dos cálculos, exerceu sobre as
atividades um papel preponderante quanto à apresentação e à visualização dos
exercícios, podendo encaminhar o estudante, em relação ao desenvolvimento das
atividades a outras componentes do PMA como a generalização, síntese e
abstração.
Pesquisa 13:
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Referência: LILIANE FARDIN ELESBÃO. A REALIDADE E A OPINIÃO DOS
PROFESSORES DE MATEMÁTICA DE 6° SÉRIE DA 24° CRE SOBRE O ENSINO DA
MATEMÁTICA E SUAS SUGESTÕES PARA MELHORAR A APRENDIZAGEM. 2004;
MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
ULBRA; ORIENTADOR: ARNO BAYER.
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Matemática de 6ª série, Conteúdos
Resumo: Esta pesquisa busca investigar como a matemática de 6ª série está sendo
trabalhada nas escolas da 24ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e a opinião dos
professores de matemática de 6ª série a respeito do ensino e aprendizagem da matemática
nessa série. O estudo foi constituído de três momentos. No primeiro momento, houve
contato com a 24ªCRE para conhecer sua abrangência e a partir dessa informação
selecionar a amostra. O segundo momento foi a visita às escolas selecionadas para
solicitação dos programas curriculares de matemática de 6ª série e de uma listagem de
livros que os professores dessa série utilizam para planejar suas aulas, bem como os livros
que a escola adota. De posse do material, foi feita uma análise dos currículos e dos livros
didáticos a fim de subsidiar elementos para a pesquisa junto aos professores. O terceiro
momento foi a realização da entrevista com uma amostra de professores para saber suas
opiniões sobre os programas desenvolvidos na 6ª série, sobre o livro didático, as
dificuldades apresentadas pelos alunos, o uso da história da matemática para desenvolver
os conteúdos, o uso da calculadora, interdisciplinaridade e as mudanças necessárias para
melhorar a aprendizagem da matemática na 6ª série. Na opinião dos professores eles
apresentam em seus programas os conteúdos que serão trabalhados, mas colocam que
sentem grande necessidade de mudanças. Consideram que é necessário reorganizar o
ensino da Matemática desde as séries iniciais, considerando as fases de desenvolvimento
dos alunos.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Nessa pesquisa foi analisada a realidade do ensino de Matemática de 6ª série
nas escolas da 24ª CRE, considerando a opinião dos professores e dos programas.
Também foram analisados os recursos didáticos utilizados pelos mesmos com o
objetivo de conhecer a realidade do ensino e aprendizagem de Matemática das
escolas desta região.
Foram analisados os livros didáticos citados pelos professores, utilizando os
critérios por eles apresentados. Os professores compartilham opiniões sobre os
quesitos para a elaboração de um livro didático de Matemática para a 6ª série, pois
consideram necessário e importante que a linguagem seja acessível à faixa etária
dos estudantes, que o livro apresente jogos, atividades de lógica e sugestões de
atividades práticas com o uso de materiais manipulativos. O critério mais destacado
foi a quantidade de exercícios, pois, segundo os professores, o livro deve
proporcionar muitos exercícios para os estudantes fixar os conteúdos.
A autora concluiu que os professores tem acesso à vários títulos por meio das
bibliotecas das escolas e escolhem aqueles livros que consideram melhor.
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Pesquisa 14:
Referência: PEDRO JOSÉ DI PIERO. UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
SUPORTE PARA O ESTUDO DE FUNÇÕES SEGUNDO A PROPOSTA CURRICULAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2011; MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFSCAR; ORIENTADOR: PAULO ANTONIO SILVANI
CAETANO.
Palavras-chave: Matemática - estudo e ensino, Ambiente virtual de aprendizagem
Resumo: O presente trabalho relata a elaboração de um ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) para o ensino de Funções, com a utilização de visualizadores criados no GeoGebra,
se constituindo em um dos produtos do Mestrado Profissional desenvolvido na Universidade
Federal de São Carlos. Disponibilizado no Moodle do Departamento de Matemática da
UFSCar, o AVA foi idealizado em 4 tópicos, um para cada situação de aprendizagem
prevista no caderno do aluno volume 3 da 3a série do Ensino Médio, da Secretaria de
Estado da Educação do Estado de São Paulo. Cada tópico é formado por atividades do tipo
lições, questionários, envio de arquivos e a participação em fóruns específicos. As lições
procuram levar o aluno a adquirir as habilidades previstas no Caderno do Aluno. Os
questionários servem para reforço e verificação dessa aprendizagem. Já o envio de
arquivos e a participação nos fóruns propiciam a auto-avaliação dos estudantes e o
desenvolvimento das habilidades de escrita. O ambiente não altera os princípios
norteadores do currículo do Estado de São Paulo, mantendo a contextualização dos
conteúdos e favorecendo o desenvolvimento de competências pessoais, especialmente as
relacionadas à leitura e a escrita matemática. Espera-se que a aplicação do ambiente, a
utilização dos visualizadores, a participação nos fóruns e a execução de atividades e
exercícios com o auxílio da tecnologia incentive, motive e facilite o ensino e a aprendizagem
da Matemática, levando cada participante a redimensionar seus conceitos e conhecimentos.
A participação de alunos de Licenciatura nas atividades do AVA busca fornecer subsídios
para formar um professor que possa atuar como mediador, facilitador
e desafiador da aprendizagem, preparado para trabalhar com alunos que constroem o
conhecimento por meio da manipulação, exploração, navegação e comunicação com os
“objetos” apresentados.
Área Conhecimento: ENSINO

Sobre o trabalho:
O presente trabalho relata a elaboração de um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) para o ensino de Funções, com a utilização de visualizadores
criados no GeoGebra. O AVA foi idealizado em 4 tópicos, um para cada situação de
aprendizagem prevista no caderno do aluno, volume 3, da 3a série do Ensino Médio,
da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.
O trabalho mostrou ser possível montar um ambiente virtual de aprendizagem
com as atividades do Caderno do Aluno da Proposta Curricular do Estado de São
Paulo, mantendo seus princípios e abordando todos os conteúdos propostos. Apesar
da dificuldade com a adaptação à linguagem do ambiente Moodle, o autor salienta
que a participação dos estudantes de Licenciatura foi muito importante para lidar
com as dificuldades que eles poderão encontrar no trabalho com a Proposta
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Curricular, na utilização das tecnologias na sala de aula e principalmente nas
escolas, onde a quantidade de equipamentos não é suficiente para atender todos os
estudantes.
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APÊNDICE C
Referência, Palavras-Chave, Resumos36, Comentários e
Algumas Considerações das Dissertações e Teses da
Categoria37 Currículos Modelados pelos Professores

Pesquisa 1:
Referência: ADRIANA ALVES. CONTRIBUIÇÕES DE UMA PRÁTICA DOCENTE
INTERDISCIPLINAR À MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO. 2010; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: IVANI
CATARINA ARANTES FAZENDA.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Matemática, Currículo, Atitude
Resumo: Esta pesquisa teve como tema a análise da prática docente interdisciplinar
vinculada à disciplina matemática no ensino médio. Seu objetivo foi identificar os
pressupostos teóricos da Interdisciplinaridade subjacentes ao cotidiano de uma professora
de matemática ao ensinar o assunto Funções para alunos do primeiro ano do ensino médio.
Nas memórias da docente presentes em seus registros, planos de aula e notas de classe, o
trabalho desenvolvido ganha uma perspectiva que entende a Interdisciplinaridade como
uma nova atitude diante do saber enquanto as orientações curriculares restringem-se à
Interdisciplinaridade como a integração das diversas disciplinas do currículo escolar. Deste
modo, o comportamento diferenciado daquela professora, imbuído intuitivamente dos
aspectos da prática docente interdisciplinar, foi além das indicações prescritas na legislação
vigente. Sob as orientações metodológicas da pesquisa qualitativa, com foco na história de
vida e no relato em diários autobiográficos aliado à investigação interdisciplinar, que
incentiva o docente a pesquisar sua própria prática, a profissional, agora pesquisadora do
seu cotidiano escolar, percorreu três trajetórias (pessoal, profissional e acadêmica) para
demonstrar os princípios teóricos em sua atitude docente. Para tanto, a tese apresenta um
amplo rastreamento bibliográfico para situar a pertinência do tema seguido por uma revisão
de área que utiliza a linha histórica como fio condutor para comprovar os movimentos
cíclicos pelos quais as orientações curriculares conduziram o ensino de matemática e que
influenciaram as práticas dos docentes dessa disciplina escolar. Também afirma que ao
propor o Projeto Função e o Pé de Feijão ocorreu a abordagem do conteúdo específico sob
o enfoque fusionista o qual procura relacionar o eixo algébrico com o geométrico, além de
contextualizar o tema. Por fim, conclui que a professora, ao desenvolver essa prática em
sala de aula, abordou o tema específico de sua área de atuação, no caso a matemática, sob
a perspectiva da Interdisciplinaridade entendida como uma nova atitude diante do
conhecimento a qual conduz o educador para além das fronteiras que a sua formação
disciplinar impõe.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
A autora relata que na tentativa de captar os fundamentos da atitude docente
36
37

Elaborado pelos autores das pesquisas selecionadas
Realizada a partir da nossa leitura das pesquisas selecionadas
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interdisciplinar existentes na prática da professora de Matemática, se apoiou nas
indagações emergidas da trajetória pessoal desta professora.
Desta maneira, a autora afirma que a prática docente aqui apresentada foi
interdisciplinar porque possuiu os pressupostos teóricos da atitude docente
interdisciplinar, uma vez que as relações intersubjetivas entre professora e
estudantes foram valorizadas, fortalecendo a parceria entre os membros desse
grupo. Pela revisão e atualização propostas pela professora com o Projeto Função e
o Pé de Feijão, o movimento dialético entre o velho e o novo ocorreu. Houve a
preocupação com os registros escritos e a recuperação de suas memórias. Todas
estas foram ações que alteraram a maneira como olhava o conhecimento
sistematizado e organizado, que fazia parte do currículo escolar oficial do nível
médio e com o qual tinha que trabalhar na disciplina matemática.
Com

esta

atitude,

houve

a

superação

do

entendimento

de

interdisciplinaridade restrito à integração dos conteúdos de diferentes disciplinas, tal
como

nas

orientações

curriculares

prescritas.

Segundo

os

registros

da

pesquisadora, as aulas de Matemática por um breve período foi enriquecido com a
atitude interdisciplinar da docente pesquisada, que procurou superar intuitivamente o
ensino sem significado, levando à contextualização do seu objeto de trabalho para a
sala de aula, associando aqueles conhecimentos à vida cotidiana de seus
estudantes.
Outra característica da atitude docente que podemos observar nesta pesquisa
foi a procura da integração dos ramos aparentemente separados dentro da disciplina
Matemática. Isso levou a professora pesquisada a trabalhar de acordo com os
pressupostos do fusionismo, em que se acreditava ser importante relacionar os
focos algébrico, geométrico e aritmético a partir do estudo das funções, tema
segundo a autora, de suma importância para o ensino de Matemática.
Pesquisa 2:
Referência: JOICE DA SILVA LOBO . O ENSINO DE GEOMETRIA DAS 5°, 6°, 7° E 8°
SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 27°
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. 2004; MESTRADO EM: ENSINO DE
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA ; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ULBRA; ORIENTADOR:

ARNO BAYER.
Palavras-chave: Ensino de geometria, Aprendizagem, Alunos, Professores
Resumo: Acreditamos que a geometria é importante para melhorar a aprendizagem da
matemática no Ensino Fundamental. Movidos por esta crença e alicerçados no referencial
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teórico realizamos uma pesquisa no Ensino Fundamental nas Escolas Estaduais que
compõem a 27ª Coordenadoria Regional de Educação para verificar como a geometria
aparece nos currículos, como é abordada em aula, enfim, como se desenvolve a construção
desse saber. Aplicamos um questionário para 650 alunos distribuídos entre 5ª, 6ª, 7ª e 8ª
séries e para 47 professores de matemática desses alunos, solicitamos o plano de ensino
da disciplina de matemática de todas as escolas da amostra e fizemos uma análise dos
mesmos para verificar os conteúdos de geometria que são abordados nestas séries. As
teorias que serviram para subsidiar este estudo e pesquisa são: as teorias construtivista e
interacionistas de Piaget e Vygotsky, a teoria construcionista de Papert, a teoria de
representação de Fischbein, a teoria de van Hiele, a teoria das inteligências múltiplas de
Gardner e a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Após a análise e discussão
dos dados obtidos na pesquisa, embasados nas teorias que fundamentam este trabalho,
fizemos algumas considerações sobre os aspectos que foram mais significativos em nossa
investigação.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa observou como o conteúdo de geometria é tratado na sala de
aula. A autora pode constatar que as escolas não selecionam, igualmente, a
metodologia e os conteúdos a serem desenvolvidos.
Segundo a autora, as escolas e professores pesquisados têm dificuldades
para promover modificações em suas práticas de ensino se não tiverem um livro
didático que os ajudem e os guiem para as mudanças. Para a autora, muitos livros já
apresentam muitas atividades dedicadas ao ensino de geometria de acordo com as
propostas dos PCN. Por outro lado, as recomendações dos PCN não são suficientes
para mudar os conteúdos abordados em sala de aula. É o professor quem determina
os tópicos, as atividades e a metodologia a serem seguidas.
A reelaboração de propostas curriculares para o ensino fundamental encontra
professores despreparados para atuar profissionalmente. Em relação à geometria e
o estudo das construções geométricas (com o uso de ferramentas como:
transferidor, compasso e régua e etc.) o caso é grave, pois poucos são aqueles que
ainda estão em atividade e que tiveram na sua formação acadêmica uma disciplina
de desenho geométrico. A pesquisa constata que 42% dos estudantes utilizam em
sala de aula essas ferramentas para desenhar. Desta maneira, segundo a autora,
como é o professor que comanda as atividades nas suas aulas, não é garantido que
ele trabalhe esses objetivos dos PCN.
A Geometria, tal como é ensinada tradicionalmente, por meio de fórmulas e
regras, como constatado na pesquisa, precisa mudar.
Para a pesquisadora, chegou o momento de refletir sobre sua evolução nos
últimos tempos e perceber que ela deve incorporar a tecnologia do presente. Os
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estudantes precisam aprender como os conceitos e ideias se aplicam em uma vasta
gama de feitos humanos. Uma maneira de lhes propiciar essa experiência é por
meio da introdução da computação no currículo escolar. O que tem ocorrido é que
poucas são as escolas que dispõem de computador para o uso do estudante e nesta
pesquisa foi constatado que os estudantes não têm acesso.
A autora propõe a elaboração de um novo currículo para o ensino de
Matemática em que se inclua o ensino de Geometria também em primeiro plano
como a álgebra e a aritmética. Pois da maneira que se encontra cabe à escola esta
tarefa, promovendo atividades para que o professor tenha momentos de reflexão
sobre esta questão.
Pesquisa 3:
Referência: MARIA ISABEL RAMALHO ORTIGÃO. CURRÍCULO DE MATEMÁTICA E
DESIGUALDADES EDUCACIONAIS. 2005; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO ;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/RJ; ORIENTADOR: FRANCISCO CRESO
JUNQUEIRA FRANCO JR.
Palavras-chave: Currículo, Desigualdade educacional, Ensino de Matemática
Resumo: Este trabalho investiga o currículo de matemática do ensino fundamental (5a a 8a
séries) em relação aos conteúdos ensinados e às abordagens didáticas adotadas pelos
docentes. Partindo do princípio de que os conteúdos são previamente selecionados pelo
professor e abordados nas aulas com ênfases diferenciadas, investigamos quais
características escolares estão associadas com a seleção e a abordagem de conteúdos
matemáticos. Para a realização do estudo, um questionário auto-administrado foi submetido
a 168 professores que lecionam matemática no Ensino Fundamental, em uma amostra
probabilística de 48 escolas municipais e particulares situadas na cidade do Rio de Janeiro.
O instrumento consistiu de 79 itens e buscou investigar as afirmações dos docentes sobre
suas práticas pedagógicas em relação aos conteúdos ensinados, à abordagem didática e à
organização da sala de aula. Adicionalmente, foram incluídas perguntas que ajudassem a
traçar um perfil dos professores. A opção desta pesquisa foi por obter uma visão geral e
ampliada do ensino de matemática. Neste sentido, olhamos mais de longe para um grupo
ampliado, ao invés de olhar bem de perto para um caso pontual. A análise dos dados
coletados foi baseada na aplicação de um modelo de regressão. Os resultados indicam que
a seleção e a abordagem de conteúdos matemáticos são fortemente condicionadas por
características do perfil socioeconômico médio dos estudantes das escolas. Também foi
observado que as características escolares associadas à seleção de conteúdos
matemáticos não são as mesmas quando consideramos separadamente cada uma das
redes de ensino.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Esta tese descreve o currículo de Matemática ensinado aos estudantes do
Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, em escolas urbanas (públicas e particulares)
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da cidade do Rio de Janeiro, em relação à seleção de conteúdos e abordagens
didáticas.
Para a autora, a compreensão de aspectos relacionados à escolha dos
conteúdos do ensino pode possibilitar um olhar mais crítico para questões até então
restritas apenas ao plano pedagógico.
Em relação aos recursos utilizados pelos docentes, nas escolas particulares,
as determinações pedagógicas são mais homogêneas do que nas escolas
municipais. O estudo mostra que em relação ao uso de recursos instrucionais, tais
como livro didático, jogos, jornais e revistas, os docentes de escolas particulares
tendem a assumir ações comuns dentro da mesma escola, ou seja, se um professor
utiliza estes recursos, todos os demais, na mesma escola, também o fazem. Nas
escolas municipais as ações didáticas, no que tange o uso destes recursos, são
mais heterogêneas: na mesma escola há professores que afirmam usá-los e outros
que não utilizam os recursos disponíveis em suas aulas.
A partir do perfil da Matemática ensinada no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª
séries,

a

pesquisadora

conclui

que

a

ênfase

social

da

Geometria,

independentemente da série a qual o professor leciona, da formação que possui e
do tipo de escola onde atua, não está relacionada com o nível socioeconômico
médio dos estudantes. Em relação às medidas e ao Tratamento da Informação foi
observado o oposto. Para a autora existe uma equidade em relação ao ensino da
Geometria nas escolas de nível fundamental; a Geometria foi incorporada às
práticas de ensino, fazendo parte dos tópicos tradicionalmente ensinados. Já
Tratamento da Informação, por ser uma demanda mais recente do mundo moderno,
ainda não está incorporada às práticas didáticas do ensino da Matemática.
Pesquisa 4:
Referência: PEDRO AUGUSTO PEREIRA BORGES. UMA EXPERIENCIA DE
PRODUCAO DE CURRICULOS DE MATEMATICA JUNTO A PROFESSORES DE 1.
GRAU E UNIVERSIDADE. 1988; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE

ENSINO: UNICAMP; ORIENTADOR: LAFAYETTE DE MORAES.
Palavras-chave: N/D
Resumo: Existe uma distorção entre o currículo planejado e o executado nas escolas
considerando a hipótese de que essa distorção tende a diminuir na medida que o
planejamento curricular envolve o professor, acompanhamos um grupo de 1º grau com a
finalidade de produzir um currículo de matemática de 5ª a 8ª série. Os resultados
mostraram: 1) Necessidade da participação do professor na criação do currículo, 2) A
importância da Universidade como força de apoio na reflexão sobre a realidade escolar, 3)
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A importância da continuidade dos encontros periódicos entre professores da rede de
ensino e a Universidade.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Para o autor, o livro didático tem uma importância fundamental na prática de
ensino nas escolas/professores pesquisados, ele cumpre no mínimo, duas funções:
a primeira, a de divulgar as tendências emergentes do ensino da Matemática; a
segunda, a de apresentar todo o conteúdo de cada ano com explicações, exemplos
e exercícios que facilitam o planejamento das aulas e o tornam o recurso
pedagógico mais próximo do professor e mais adequado às suas condições de
trabalho.
Os professores em início de carreira aprendem o conteúdo que vão lecionar
diretamente nos livros didáticos e não em outros. É neles que está a medida certa
do que devem ensinar. O professor sabe que existem outros livros mais completos e
também materiais que poderiam auxiliá-lo no planejamento das aulas, mas o livro é
o mais disponível.
O estudo aponta que os professores de Matemática nos últimos anos
(pesquisa realizada em 1988) tentam se livrar dos livros didáticos. Consideram a
exposição do conteúdo fora do alcance do entendimento do estudante. Por isso, eles
mesmos fazem a exposição e utilizam o livro só como fonte de exercícios. Quase
todos os professores participantes da pesquisa fazem desta maneira.
Pesquisa 5:
Referência: WADAMES PROCÓPIO. "O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO: SUGESTÕES DE ATIVIDADES COM O USO DO GEOGEBRA". 2011;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP;
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS BROLEZZI.
Palavras-chave: Caderno do Professor, Geometria, GeoGebra
Resumo: Esta pesquisa tem como perspectiva de investigação, analisar as Situações de
Aprendizagem de Geometria e apresentar uma proposta para articular as Situações de
Aprendizagem encontradas no Caderno do Professor de Matemática do 4º bimestre da
primeira série do Ensino Médio, publicado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado
de São Paulo (2009). A hipótese de investigação que protagonizou esta pesquisa foi a de
que o uso da tecnologia computacional, com o auxílio do software de Geometria Dinâmica
GeoGebra, poderá favorecer a proposta de articulação das Situações de Aprendizagem
presentes no Caderno do Professor de Matemática do Estado de São Paulo (2009), de
forma simples e significativa. Tem-se como questão de pesquisa: De que maneira é
possível criar uma abordagem dinâmica, com o software GeoGebra para o conteúdo de
Geometria Plana do Ensino Médio, com base no Currículo do Estado de São Paulo? Este
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trabalho de pesquisa foi elaborado seguindo as orientações metodológicas de Bardin
(1977), sobre a Análise de Conteúdo, que consiste em tratar a informação por meio de um
plano específico de análise: Pré-análise, Exploração do material, Tratamento dos
resultados, inferências e interpretações. Os Documentos oficiais que compõem esta
pesquisa são os PCN+ (2002), as OCEM (2006), o Currículo do Estado de São Paulo (2010)
e os Cadernos do Professor de Matemática do Estado de São Paulo (2009). As pesquisas
de Miskulin (1999), Baldini (2004), Bagé (2008), Rosa (2009) e Silva (2010) que utilizaram
em suas pesquisas softwares de Geometria Dinâmica para o enriquecimento do processo
de ensino aprendizagem da Geometria, compõem parte da bibliografia desta pesquisa. Este
trabalho se apropriou das considerações teóricas de Kenski (2003, 2007) que destacam um
novo ritmo que a tecnologia imprime à educação, além de Borba e Penteado (2007) que
ressaltam a informática educativa na matemática. Esta pesquisa procurou seguir as
indicações do Currículo de Matemática da rede estadual de São Paulo (2010) no trato das
ideias fundamentais (proporcionalidade, equivalência, ordem, aproximação) para
desenvolvimento dos conteúdos/ temas, com a preocupação de não desviar o foco do
assunto, e principalmente mostrar a aplicabilidade do GeoGebra. Ao final deste trabalho
observou-se que é possível articular as Situações de Aprendizagem com o uso do software
GeoGebra de forma simples e significativa.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa apresentou uma proposta para articular as situações de
aprendizagens encontradas no Caderno do Professor de Matemática publicado pela
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (2009), com o uso do software
GeoGebra.
Para realizar as inferências às situações de aprendizagem presentes no
Caderno do Professor de Matemática da primeira série do Ensino Médio (2009), o
estudo levou em conta as ideias fundamentais, desenvolvidas no material, e
recomendadas no Currículo de Matemática.
Este trabalho procurou seguir as indicações do currículo de São Paulo (2010)
no trato das ideias fundamentais (proporcionalidade, equivalência, ordem,
aproximação) para desenvolvimento dos conteúdos/ temas, com a preocupação de
não desviar o foco do assunto abordado em cada situação de aprendizagem,
e principalmente mostrar a aplicabilidade do GeoGebra para as atividades
apresentadas no Caderno do Professor
Para o autor, o uso do GeoGebra na articulação das quatro

faces

do

conhecimento foi satisfatório, pois proporcionou uma visão diferenciada do
entrelaçamento da Geometria com a Trigonometria, possibilitou a visualização de
situações que no ambiente estático não seria possível, enriqueceu a representação
das imagens mentais. Tudo isso se deu pois o software GeoGebra apresenta régua
e compasso virtuais, com um menu de construção em linguagem clássica da
Geometria (reta perpendicular, ponto médio, mediatriz, bissetriz, etc.). Portanto, na
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construção das figuras de estudo das atividades do Caderno do Professor, pôde-se
aplicar movimento a seus elementos, sem que as mesmas

perdessem suas

propriedades características e foram preservadas as relações geométricas impostas
à figura.
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APÊNDICE D
Referência, Palavras-Chave, Resumos38, Comentários e
Algumas Considerações39 das Dissertações e Teses da
Categoria Currículos em Ação e Realizados
Pesquisa 1:
Referência: GLEIDE DE ALMEIDA RIBEIRO. ETNOMATEMÁTICA: SITUAÇÕES,
PROBLEMAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REALIDADE DO SISTEMA
EDUCACIONAL MACUXI EM RORAIMA. 2012; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIBAN; ORIENTADOR: UBIRATAN
D’AMBROSIO.
Palavras-chave: Etnomatemática, Educação escolar indígena, Cultura Macuxi
Resumo: A presente pesquisa analisa os instrumentos metodológicos, práticas
pedagógicas e a formação dos professores indígenas, potencialmente capazes de qualificar
as relações de ensino/aprendizagem na disciplina de matemática e a inter-relação com os
valores tradicionais Macuxi, em Roraima. Buscamos apoio no Programa da Etnomatemática
para desenvolver instrumentos de análise que possam contribuir com os currículos
escolares na melhoria da educação escolar indígena, na revitalização dos valores
tradicionais e no desenvolvimento das comunidades indígenas. A motivação para o estudo
surge das seguintes indagações: Como os professores estão desenvolvendo estratégias de
ação, comuns no processo de ensino aprendizagem do saber / fazer matemático, em seu
ambiente escolar? Como essas estratégias contribuem para a formação crítica do cidadão
indígena, reavivando seus valores culturais? Para responder às questões propostas,
percorre-se o caminho mais adequado: os pressupostos da abordagem qualitativa de cunho
bibliográfico, etnográfico, história oral e pesquisa de campo. Esta última foi realizada na
Escola Marechal Deodoro da Fonseca, comunidade Canavial, terra indígena Raposa Serra
do Sol, município de Normandia no estado de Roraima. Por fim, as participações em
oficinas pedagógicas, locais e regionais proporcionaram a oportunidade de fazer entrevistas
e observações relevantes sobre o ensino da matemática no contexto educacional Macuxi.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa analisou três momentos importantes para a autora: o ensino de
Matemática na Escola Indígena Marechal Deodoro da Fonseca, comunidade
indígena Canavial; a oficina pedagógica realizada na comunidade Pacú, envolvendo
as escolas consideradas de difícil acesso – Índio Luís Trajano, Santa Maria de
Normandia, Índio Bernaldo – todas funcionando com o Ensino Fundamental; e por

38
39

Elaborado pelos autores das pesquisas selecionadas
Realizada a partir da nossa leitura das pesquisas selecionadas
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último o curso de planejamento envolvendo as escolas de ensinos Fundamental e
Médio da região Baixo Cotingo, terra indígena Raposa Serra do Sol.
Durante a pesquisa de campo, a autora constatou aspectos importantes sobre
a educação escolar e as dificuldades dos educadores indígenas. Um dos maiores
desafios que os professores enfrentam é a construção de um currículo dinâmico,
próprio para as escolas indígenas, que respeite as especificidades e os modelos
próprios de cada comunidade.
No caso específico do currículo de Matemática, é um desafio o processo de
sua construção. A autora propõe, nesse caso, um currículo etnocultural em
constante revisão, partindo sempre do conhecimento que o estudante possui e suas
reais necessidades. O estudo aponta que os professores procuram desenvolver
metodologias contextualizadas, iniciando uma prática interdisciplinar, no entanto, há
um caminho longo para se chegar a um ideal possível.
O segundo momento de análise da pesquisa mostrou que o sucesso da
educação escolar, independe do local, distância ou da tecnologia, características de
escolas mais próxima da capital. O desenvolvimento da oficina pedagógica nas
escolas de difícil acesso mostrou que o trabalho coletivo de comunidades/escola é
imprescindível na construção do currículo de Matemática.
As

crianças,

desde

cedo,

aprendem

técnicas

de

sobrevivência,

consequentemente de transcendência, desenvolvendo gradativamente um conjunto
de aprendizado que D’Ambrósio denomina como Etnomatemática.
Na oficina realizada, a autora constatou ser possível a construção do saberfazer matemático a partir do contexto da criança. A princípio, o professor faz o
diagnóstico prévio do conhecimento do estudante, em seguida ambos vão definindo
as formas do curso de Matemática, procurando fortalecer aspectos culturais,
intraculturais (culturas internas) e interculturais (culturas externas).
Pesquisa 2:
Referência: NILCÉIA APARECIDA MACIEL PINHEIRO. EDUCAÇÃO CRÍTICOREFLEXIVA
PARA
UM
ENSINO
MÉDIO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO:
A
CONTRIBUIÇÃO DO ENFOQUE CTS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DO
CONHECIMENTO MATEMÁTICO. 2005; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO CIENTIFICA E
TECNOLÓGICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA; ORIENTADOR: WALTER ANTONIO BAZZO.
Palavras-chave: Conhecimento matemático, Ensino Médio
Resumo: Nesta pesquisa investiguei a possibilidade de inserção do enfoque CTS (Ciência,
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Tecnologia e Sociedade) no conhecimento matemático do Ensino Médio, de maneira que
pudesse vir a subsidiar os docentes da disciplina de Matemática frente a proposta
estabelecida pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e pelos PCNEMs
(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio). Tal inserção se deu por meio da
Educação Matemática Crítica, como forma de promover nos educandos a formação de
atitudes crítico-reflexivas em termos da relação da matemática com o contexto científicotecnológico e social. Adotei uma abordagem qualitativa para realizar a coleta de dados, por
intermédio da pesquisa-ação. Os dados que nortearam a pesquisa foram coletados na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa) junto a
docentes e alunos por meio de entrevistas e também de duas intervenções em sala de aula
(uma na disciplina de Princípios Tecnológicos e outra na disciplina de Matemática). Os
demais dados foram obtidos pela pesquisa bibliográfica e pela análise do currículo proposto
para a disciplina de Matemática. As análises crítico-reflexivas que desenvolvi junto com os
alunos, em ambas as disciplinas, ocorreram por meio da resolução de problemas,
realização de casos simulados, leitura de textos e apreciação de filmes que denotam as
implicações que o conhecimento matemático tem exercido no contexto científicotecnológico. Na análise dos dados e, mesmo, durante o desenvolvimento das atividades,
verifiquei que era cada vez mais incisiva a percepção dos alunos em relação à influência
que a matemática sofre/exerce no cotidiano. Pude perceber que eles passaram a encarar o
enfoque CTS por meio da Educação Matemática Crítica como uma força que os fez
despertar para o mundo, abrindo-lhes os olhos para o senso crítico, encorajando-os a irem
atrás de maiores informações a respeito dos fatos. Os alunos reconheceram a sua
capacidade de intervir na sociedade, de comparar, romper, escolher, formalizar ações em
busca de soluções que venham a beneficiar um maior número de pessoas, percebendo a
não neutralidade dos conhecimentos e seu comprometimento com as questões sociais.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O objetivo deste estudo foi o de propor e analisar estratégias de ensinoaprendizagem na Educação Matemática que possibilitem a formação de atitudes
crítico-reflexivas em relação à ciência e à tecnologia, de modo a elucidar o
comprometimento do conhecimento matemático, juntamente com os demais
conhecimentos, para com o contexto social. A pesquisa aponta que ao problematizar
o cotidiano do estudante, dando uma nova ressignificação ao simples ato de ensinar,
o aprender flui naturalmente.
Indica ainda que ao aliar a Educação Matemática Crítica – e inserí-la na
resolução de problemas, história da Matemática e a modelagem matemática – ao
enfoque CTS, evidenciou o conhecimento matemático em suas inter-relações e
interdependências entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Possibilitou ao
estudante compreender os efeitos da Matemática na sociedade e a influência da
sociedade no desenvolvimento de novos aportes matemáticos.
Para a autora, os processos de ensino e de aprendizagem exigem que se
assuma uma postura diferente por parte dos seus envolvidos, pois para se
evidenciar as inter-relações entre esses aspectos, devem ser considerados os
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fatores sociais, econômicos e históricos com os quais o conhecimento em questão
está vinculado.
Pesquisa 3:
Referência: TÂNIA ELISA SEIBERT. MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA
PROPOSTA COM PROJETOS DE TRABALHO NO ENSINO FUNDAMENTAL. 2005;
MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
ULBRA; ORIENTADORA: CLAUDIA LISETE OLIVEIRA GROENWALD.
Palavras-chave: Educação Matemática, Projeto de Trabalho, Temas Transversais
Resumo: Este trabalho objetivou verificar a possibilidade de desenvolver uma metodologia
adequada para implementação de projetos de trabalho, como proposta alternativa de
ensino, adaptável a diferentes temas e desenvolvido dentro do currículo de Matemática do
Ensino Fundamental, projeto esse que tem a Matemática como gestora, mas tem caráter
interdisciplinar. A pesquisa justifica-se em função das necessidades dos cidadãos da
sociedade do conhecimento, das exigências do mercado de trabalho do século XXI, do
tratamento da informação e da adaptação da prática escolar aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998), que apontam para a necessidade do tratamento de temas sociais
relevantes e sugerem que isso se faça em todos os Componentes Curriculares. Tendo o
Colégio Sinodal, instituição da rede particular de ensino do município de São Leopoldo, Rio
Grande do Sul, como local de pesquisa, foi aplicado o projeto de trabalho "Matemática
Viva", que, além do objetivo descrito acima, investigou a utilização, por parte dos alunos, de
conteúdos conceituais (matemáticos e estatísticos) e conteúdos procedimentais no
desenvolvimento do projeto. A pesquisa foi aplicada em 54 sujeitos, estudantes de 8ª série
do Ensino Fundamental. Os dados foram levantados através de diferentes instrumentos,
como: questionários do tipo lápis e papel, filmagens, gravações de voz, registros das etapas
e observações do professor/pesquisador. Os dados foram analisados pelo
professor/pesquisador, embasado na fundamentação teórica que sustenta essa pesquisa, e
os resultados decorrentes dessa análise foram apresentados através de tabelas. Sobre os
conteúdos conceituais, os resultados revelam que em 100% dos trabalhos, mesmo partindo
de um tema extra matemático, foram utilizados conteúdos matemáticos e estatísticos,
destacando-se os ligados à proporcionalidade, à porcentagem, aos sistemas de unidades
de medida, ao levantamento de dados, à expressão dos resultados através de gráficos e à
análise crítica dos mesmos. Já sobre os conteúdos procedimentais destaca-se a
possibilidade que o desenvolvimento de um projeto de trabalho proporciona aos
professores, de incorporar a sua práxis, diferentes procedimentos, ampliando a busca de
importantes competências. Destacam-se entre os procedimentos os que levam à
elaboração e a leitura de gráficos e ao intercâmbio linguístico. As contribuições dessa
pesquisa estão no fato de que foi possível relacionar o estudo da Matemática ao estudo de
temas relevantes, nesse caso a Educação Ambiental, oportunizando que, dessa forma, o
aluno perceba os elos naturais entre as diferentes áreas de conhecimento e reflita sobre
assuntos de urgência social. Também foi possível contextualizar, revisar e introduzir novos
conteúdos, específicos da Matemática, e colocar os alunos frente a um levantamento
estatístico, permitindo que esses vivenciem todas as suas fases. Além desses itens, a
metodologia desenvolvida e relatada no trabalho, pode nortear os professores de diferentes
Componentes Curriculares, em relação ao uso de projetos de trabalho no processo
educativo.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este estudo teve como objetivo principal investigar a possibilidade de
desenvolver uma proposta metodológica com projetos de trabalho, que possa ser
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aplicada em diferentes anos (séries) do Ensino Fundamental e adaptável a
diferentes temas, desenvolvida dentro do currículo de Matemática.
Para a autora, o projeto de trabalho “Matemática Viva” permitiu desenvolver
uma metodologia que pode ser adaptada para diferentes sujeitos e situações e
elaborar um trabalho interdisciplinar que trouxe à tona os elos naturais entre as
áreas de conhecimento, quando se estuda um problema de forma holístico. Outro
foco da análise da pesquisa avaliou os conteúdos conceituais e procedimentais
envolvidos em seu desenvolvimento, destacando-se a proporcionalidade, a
porcentagem e os gráficos. Todo esse processo evidenciou aos estudantes a
necessidade de conhecer certos conceitos matemáticos e estatísticos quando é
necessário compreender um tema de forma plena fazendo com que os estudantes
percebam a Matemática interligada a outras áreas do conhecimento.
Pesquisa 4:
Referência: EDUARDO BRITO VELHO DE MATTOS. CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS DE
MATEMÁTICA VIA PROJETOS DE APRENDIZAGEM. 2010; MESTRADO EM: ENSINO
DE MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL; ORIENTADOR: MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO BASSO.
Palavras-chave: Projetos de Aprendizagem, Construtivismo, Currículo
Resumo: Nesta dissertação desenvolvemos e analisamos uma proposta de ensinoaprendizagem de matemática para alunos de sexta série do ensino fundamental, com base
nas pesquisas e inovações realizadas no Laboratório de Estudos Cognitivos da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LEC/UFRGS) – com a coordenação da
professora Léa da Cruz Fagundes – e nas experiências desenvolvidas no Projeto Amora do
Colégio de Aplicação dessa universidade (Projeto Amora/CAp/UFRGS), todas focadas no
desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem com uso dos recursos digitais oferecidos
pelas novas tecnologias de informação e comunicação e à luz da teoria psicogenética de
Jean Piaget. Na proposta, alunos da sexta série do ensino fundamental desenvolvem
Projetos de Aprendizagem como estratégia pedagógica das aulas de matemática e, com
eles, constroem as suas aprendizagens de matemática. Por consequência, o currículo de
matemática desses alunos é constituído pelas construções conceituais de matemática
impulsionadas pelo desenvolvimento dos seus Projetos de Aprendizagem. Analisamos as
aprendizagens de matemática dos alunos envolvidos nesta investigação e comparamos
com as sequências curriculares tradicionalmente propostas para a mesma etapa escolar,
concluindo que as construções conceituais de matemática via Projetos de Aprendizagem
superam as listas de conteúdos tradicionalmente propostas. Analisamos, também, se a
proposta contribui para uma mudança de postura e atitude dos alunos frente a matemática e
a aprendizagem escolar. Concluímos que os alunos desenvolvem uma postura investigativa
e passam a utilizá-la ao encarar os desafios matemáticos e que as suas atitudes são
positivas, demonstrando alegria e realização ao aprender matemática. Expomos, por fim
algumas repercussões deste estudo, entre elas a reestruturação curricular das séries finais
do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paul Harris de São
Leopoldo/RS, a qual passou a desenvolver Projetos de Aprendizagem como estratégia
pedagógica vinculada a todas as áreas de conhecimento privilegiadas pela escola. Os
resultados decorrentes deste estudo apresentam possibilidades de aplicação em diversas
áreas de conhecimento e etapas letivas. Com o objetivo de amplificar essas repercussões,
construímos um conjunto de orientações e sugestões para o desenvolvimento de Projetos
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de aprendizagem, o qual poderá ser utilizado por educadores sem a necessidade de
recorrer a qualquer outra parte desta dissertação.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Neste

estudo,

estudantes

da

sexta

série

do

Ensino

Fundamental

desenvolveram projetos de aprendizagem como estratégia pedagógica das aulas de
Matemática. O estudo analisou ainda as aprendizagens de Matemática dos
estudantes envolvidos nesta investigação e comparou com as sequências
curriculares tradicionalmente propostas para a mesma etapa escolar.
O autor concluiu que as construções conceituais de Matemática via projetos
superam as listas de conteúdos tradicionalmente propostas. Para o autor, o
desenvolvimento de projetos de aprendizagem estimula a criatividade e a autoria do
estudante, pois traz situações desafiadoras que levam à mobilização de
potencialidades e recursos para traçar estratégias e resolver problemas que surgem,
construindo aprendizagens conceituais por meio da investigação.
Pesquisa 5:
Referência: SÍLVIO LUIZ MARTINS BRITTO. A CONTRIBUIÇÃO DA HISTÓRIA DA
MATEMÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA 2ª CRE. 2006; MESTRADO EM:
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ULBRA;
ORIENTADOR: ARNO BAYER.
Palavras-chave: História da Matemática, Aprendizagem
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo principal investigar o uso da História da
Matemática como um fator de motivação que contribui para o processo de ensino e
aprendizagem. Inicialmente, abordamos o referencial teórico subjacente a todo o processo
que consideramos ao longo deste estudo. Para isso, optamos por um breve estudo do
currículo de Matemática no Brasil desde o seu descobrimento, bem como também uma
análise do “livro didático” quanto a sua origem e evolução, pois o ensino sempre esteve
vinculado, indissociavelmente, a este recurso. Também se fez necessário destacar o fator
motivação e enfatizar a sua importância no processo de aprendizagem, assim como a
criatividade dos docentes para estimular seus alunos. Portanto, o uso da História da
Matemática pode vir a ser um importante fator a contribuir para a motivação dos alunos na
aprendizagem desta disciplina. A investigação ocorreu nas escolas de Ensino Médio,
públicas e privadas, da 2ª CRE, com sede em São Leopoldo- RS. Um instrumento de
pesquisa foi entregue a todos os professores de Matemática destas Instituições de Ensino
com a intenção de investigar o uso da História da Matemática pelos docentes e quais livros
didáticos são utilizados no planejamento e execução de suas aulas. Paralelamente,
elaboramos um planejamento, de atividades diferenciadas, fazendo uso da História da
Matemática como uma estratégia de ensino, ou seja, um fator a contribuir na aprendizagem
dos conteúdos de matemática propostos. Tais atividades foram aplicadas em dois grupos,
um fez uso deste recurso, enquanto o outro trabalhou os mesmos conteúdos da forma como
usualmente eram abordados. Para que a coleta dos dados fosse mais abrangente,
entrevistamos também os professores dos grupos, que desenvolveram as atividades,
acerca de suas percepções sobre a aprendizagem dos alunos e qual a sua opinião em
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relação ao recurso utilizado. O estudo foi de cunho quantitativo-qualitativo. Os dados foram
analisados através de um tratamento estatístico, em que foram avaliados os testes de
conhecimentos, bem como as informações coletadas dos alunos e professores envolvidos.
Quanto à compreensão dos alunos através do uso da História como elemento motivador, o
estudo comparativo entre as turmas parece não deixar dúvidas. Os alunos que trabalharam
o recurso apresentaram um melhor desempenho, fato que pode ser explicado através das
atividades propostas. Os aspectos históricos motivaram mais os alunos na organização de
suas ideias, contribuindo para um melhor desempenho, permitindo diferentes tipos de
caminhos para chegar ao resultado. Portanto, através do instrumento, o grupo entendeu,
melhor, um conteúdo que para os alunos geralmente é difícil e não apresenta tanto
estímulo, ou seja, esta alternativa metodológica contribuiu para um melhor entendimento
dos alunos, permitindo um melhor desempenho.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor realizou uma investigação junto aos professores de Matemática e
estudantes do Ensino Médio da 2ª CRE, na cidade de São Leopoldo (RS), quanto à
utilização e importância do uso da História da Matemática em suas práticas
cotidianas.
Para a realização desta pesquisa, foi elaborada uma proposta didática tendo
em vista os aspectos históricos da Matemática, abordando um assunto para uma
turma do 2º ano do Ensino Médio. Paralelo à essa proposta, foi elaborado um
material, com o mesmo assunto proposto, para outra turma de 2º ano do Ensino
Médio da mesma instituição, na qual não se utilizou a História da Matemática. Em
seguida, foi avaliado estatisticamente o rendimento da turma em que o material foi
utilizado, comparando-o com a outra em que não foi utilizado esse recurso. A
proposta de trabalho foi direcionada para o ensino de Matemática por meio de sua
história para o ato cotidiano de ensinar-aprender.
Na realização do trabalho, foi possível constatar que a História da Matemática
constitui um fator que contribui para a motivação do estudante, despertando o
interesse do mesmo pelo conteúdo que está sendo ensinado, evidenciando a ligação
entre os diferentes ramos do conhecimento e a razão da existência de determinados
conteúdos.
Segundo o autor, os aspectos históricos motivam mais os estudantes na
organização de suas ideias, contribuindo para um melhor desempenho, permitindo
diferentes tipos de caminhos para chegar ao resultado.
Pesquisa 6:
Referência: GLAUCIA HELENA SARMENTO MALTA. GRAFOS NO ENSINO MÉDIO –
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UMA INSERÇÃO POSSÍVEL. 2008; MESTRADO EM: ENSINO DE MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL:
ORIENTADOR: VILMAR TREVISAN.
Palavras-chave: Teoria de Grafos, Resolução de Problemas, Matemática
Resumo: O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma proposta de inserção de
Teoria de Grafos no Ensino Médio. Para tanto, será feita uma fundamentação de alguns
aspectos acerca de Teoria de Grafos e Resolução de Problemas. Apresentaremos uma
prática realizada em dois grupos de segundo ano do Ensino Médio, numa escola particular
de Porto Alegre, no ano de 2006. A Teoria de Grafos apresenta aspectos pertinentes que
merecem espaço no currículo da Escola Básica. Apresentaremos uma seleção de possíveis
atividades a serem implementadas numa perspectiva metodológica de Resolução de
Problemas. A escolha por tal perspectiva metodológica em Educação Matemática está
vinculada à prática de Ensino de Matemática que acreditamos ser capaz de contribuir para a
formação de um indivíduo autônomo, criativo e capaz de aprender a aprender.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Ao considerar a resolução de problemas como possibilidade para inserção da
teoria dos grafos no Ensino Médio, esta tese aponta a necessidade de reflexão
constante sobre a prática pedagógica com o objetivo de ampliar os conhecimentos
dos professores sobre os conteúdos que ensinam, para que se tornem significativos
aos estudantes.
Pesquisa 7:
Referência: MARGARETH CONCEIÇÃO PEREIRA. CURRÍCULO NAS ESCOLASREFERÊNCIA DE MINAS GERAIS: COMO A MATEMÁTICA CHEGA A UMA SALA DE
AULA. 2008; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA; ORIENTADORA: BEATRIZ DE BASTO TEIXEIRA.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Currículo, Escolas-Referência.
Resumo: Este trabalho teve por objetivo estudar como vem ocorrendo a implementação do
Conteúdo Básico Comum (CBC) de Matemática do Ensino Fundamental por um professor
dessa disciplina em uma Escola-Referência. A pesquisa aconteceu numa escola pública da
rede estadual, da cidade de Juiz de Fora, que faz parte do Projeto Escolas-Referência. Para
tanto, foi realizado um estudo de caso por meio de observação participante e análise de
conteúdo, visando a identificar como a metodologia, a abordagem teórica, as orientações
pedagógicas presentes nessa proposta curricular do CBC são ressignificadas na prática
pelo professor de Matemática do Ensino Fundamental. O presente trabalho consta de
análise documental e revisão bibliográfica sobre currículo e Projeto Escolas-Referência e da
metodologia proposta para ida a campo. Foram estabelecidas comparações entre os
documentos CBC e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática para o Ensino
Fundamental que resultaram em semelhanças e também em diferenças significativas. As
entrevistas realizadas com todos os professores de matemática da escola pesquisada
apontaram as reflexões que esses têm em relação à política e ao CBC para o seu trabalho.
Os resultados das observações das aulas foram analisados em consonância com as
entrevistas à professora pesquisada, tendo como base as orientações do CBC e PCN,
ambos de matemática para o Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries). Essas análises indicaram
que, por vezes, a professora utilizou-se de atividades constantes do documento, que já
faziam parte de sua prática, o que dificultou dissociar o que era decorrente da indicação do
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CBC. A expectativa é a de que os resultados encontrados possam gerar 8 subsídios para
novas pesquisas mais aprofundadas sobre política curricular. As análises dos dados deramse à luz das diretrizes da pesquisa qualitativa, tendo como referências autores que tratam
dos PCN como Teixeira; Moreira e Santos, os que tratam de currículo como Young e Silva e
educadores matemáticos como D'Ambrosio; Walquerdine e Knijnik.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
O principal objetivo dessa pesquisa foi o de acompanhar a implementação do
Conteúdo Básico Comum (CBC) de Matemática por uma professora que leciona na
6ª serie. Esse documento é de implementação obrigatória por todas as escolas da
rede estadual mineira.
Segundo a autora, a professora pesquisada seguiu os conteúdos propostos
no CBC e utilizou em suas aulas procedimentos análogos aos que aparecem como
sugestões

e

atividades

das

orientações

pedagógicas

do

documento.

Às

considerações do CBC incorporadas ao trabalho da professora, misturaram-se as
práticas que ela já desenvolvia, antes mesmo que os CBC fossem instituídos. Por
vezes, ficou difícil dissociar o que já era comum nas ações da professora do que foi
decorrente do CBC.
A autora constatou, pela entrevista, que a professora pesquisada nem sempre
tinha conhecimento de que determinadas escolhas feitas por ela, na abordagem dos
conteúdos, estavam em consonância com o CBC. Em outros momentos, a
professora utilizou-se de atividades por já tê-las desenvolvido em anos anteriores e
por considerá-las favoráveis ao processo de aprendizagem dos estudantes. Essa
incorporação das vivências da professora como docente com as orientações do
documento e outras referências como livros e internet resultou numa implementação
recontextualizada.
Pesquisa 8:
Referência: SANDRA BERNDT. ENSINO DE MATEMÁTICA NA 5° SÉRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA COM O TEMA TRANSVERSAL TRABALHO E
CONSUMO. 2006; MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ULBRA; ORIENTADORA: CLAUDIA LISETE OLIVEIRA
GROENWALD.
Palavras-chave: Projetos de Trabalho, Currículo de Matemática
Resumo: A presente investigação foi realizada no município de Marechal Cândido Rondon,
no estado do Paraná, no Colégio Estadual Frentino Sackser. O público alvo da pesquisa
foram 35 alunos da 5a série A, do Ensino Fundamental. A situação-problema dessa
pesquisa é “como implementar um trabalho com projetos na 5a série do Ensino
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Fundamental com o tema transversal trabalho e consumo com uma metodologia adequada
para a construção do conhecimento matemático?”. Teve como objetivo geral “Investigar a
metodologia de projetos de trabalho na 5a série do Ensino Fundamental, na disciplina de
Matemática, dando ênfase ao como ensinar e aprender os conteúdos programados no
currículo, propondo-se a desenvolver projetos de trabalho com o tema transversal trabalho e
consumo, visando o desenvolvimento de competências”. Para direcionar a pesquisa com
uma metodologia qualitativa, as ações utilizadas para a coleta dos dados foram: a
observação direta do professor pesquisador; o diário dos alunos (cadernetas de anotações);
o diário do professor pesquisador; filmagens das principais atividades realizadas pelos
alunos; a experiência de sala de aula com o projeto “Matematizando”; análise das
avaliações dos alunos, dos pais e da direção da escola. Foi também utilizada a técnica de
triangulação e análise por categorias. Foi implementado o projeto “Matematizando”, cujo
objetivo principal foi tornar o ensino de Matemática mais real, dinâmico, onde o aluno fosse
o centro do processo de ensino e aprendizagem e o professor o orientador dos trabalhos,
buscando conhecer a realidade que o cerca e saindo da rotina da sala de aula tradicional. O
projeto “Matematizando”, foi dividido em três etapas: A primeira, aprendendo a investigar,
com participação maior do professor pesquisador nas atividades da turma, baseado no
assunto “leite”, porque a cidade faz parte da maior bacia leiteira do estado do Paraná. Os
temas escolhidos foram: bicicletaria, farmácia, materiais de construção, celulares, bens de
consumo, posto de gasolina, mini-mercado, água, luz, aviário, pesque pague, loja de
materiais esportivos e artesanato. Após a busca de informações, as mesmas foram
organizadas em pôsteres para a apresentação para comunidade escolar. Chamada de:
divulgando os resultados, a terceira etapa foi o momento em que, a comunidade escolar,
pode ver os resultados do projeto desenvolvido. Conclui-se que, a metodologia de projetos
de trabalho proporciona um trabalho com os conteúdos matemáticos de forma integrada,
permitindo integrar situações da realidade do aluno com as aulas de Matemática. Essa
metodologia é uma alternativa de modificação da passividade em sala de aula, tornando o
aluno um sujeito ativo, crítico, capaz de construir seu próprio conhecimento através da
pesquisa. A metodologia de projetos de trabalho com o tema transversal trabalho e
consumo, fez com que o pensamento dos alunos fosse desafiado, fazendo-os sentir-se
motivados, podendo expressar-se livremente, adquirindo confiança em si, tomando
iniciativas e trabalhando com situações-problema interessantes, chegando aos resultados
através de seus próprios meios, possibilitando o desenvolvimento das competências,
necessárias para um currículo de Matemática atual. A metodologia de projetos de trabalho
com o tema transversal trabalho e consumo, possibilitou desenvolver conteúdos
matemáticos e competências na 5a série do Ensino Fundamental e permitiu ao professor
desenvolver um trabalho como orientador do processo, colocando o aluno ativo, como
centro da aprendizagem, e a comunidade escolar como participante e colaboradora da
pesquisa.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa objetivou investigar a metodologia de projetos de trabalho na 5ª
série do Ensino Fundamental, na disciplina de Matemática, dando ênfase ao como
ensinar e aprender os conteúdos programados no currículo, propondo-se a
desenvolver projetos de trabalho com o tema transversal Trabalho e Consumo,
visando ao desenvolvimento de competências.
Foram desenvolvidos inúmeros conteúdos matemáticos da 5ª série, na
implementação do projeto “Matematizando”, como operações com números naturais
e decimais, frações etc. Além disso, esse trabalho possibilitou o desenvolvimento de
outros conteúdos, não programados para a série, como gráficos, pois a necessidade
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de organizar e apresentar dados levou à utilização de tabelas e gráficos.
Segundo a autora, a metodologia de projetos de trabalho, proporciona o
trabalho com os conteúdos matemáticos de forma integrada, em diversos
momentos, solucionando o problema do professor, que precisa alcançar os objetivos
descritos no planejamento escolar ao iniciar o ano letivo, permitindo integrar
situações da realidade do estudante com as aulas de Matemática.
Pesquisa 9:
Referência: ANA PAULA FERREIRA DE CERQUEIRA. ISOMETRIAS: ANÁLISE DE
DOCUMENTOS CURRICULARES E UMA PROPOSTA DE SITUAÇÕES DE
APRENDIZAGEM PARA O ENSINO MÉDIO. 2005; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: SIOBHAN
VICTÓRIA HEALY.
Palavras-chave: Campo conceitual, Simetria, Documentos curriculares
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi investigar a inserção das isometrias no currículo de
matemática, tanto sob o ponto de vista oficial como da prática. Para alcançar esse objetivo,
o trabalho dividiu-se em duas partes: na primeira, foram consideradas as características das
isometrias enfatizadas nos instrumentos oficiais de ensino, tais como: Parâmetros
Curriculares Nacionais e Livros Didáticos do Ensino Fundamental e Médio avaliados pelo
Programa Nacional do Livro Didático/2005. Nos PCN, identificou-se uma ruptura no
tratamento entre as duas etapas do ensino e nos PCN-EF as isometrias estão bastante
presentes, ao passo que nos PCNEM a inclusão desse tópico não se encontra explícita. Em
relação aos Livros Didáticos do Ensino Fundamental analisados, a incorporação das
isometrias não era uniforme, ou seja, uma coleção não aborda o tema , enquanto na outra,
as isometrias foram citadas em todas as séries. Para analisar as atividades dessa coleção,
um sistema de classificação foi desenvolvido que se baseou em quatro níveis de
complexidades do Campo Conceitual da Simetria, de acordo com Vergnaud (1997). Esta
análise permitiu descrever uma progressão gradativa da apropriação de conceitos
relacionados à simetria. Nos livros do Ensino Médio, foi difícil localizar atividades que
trataram o Campo Conceitual da Simetria de forma sistemática. Na segunda parte, foi
elaborado e desenvolvido um conjunto de situações de ensino para alunos do Ensino Médio
(noturno). Os resultados indicaram que, embora os alunos não tivessem estudado o
conceito de simetria antes, eles se apropriaram com sucesso da ideia de simetria como
propriedade de uma figura e, também, vivenciaram a simetria axial como uma relação entre
duas figuras distintas. Além disso, o desenvolvimento dos alunos diante das situações
indicou que eles poderiam ter trabalhado também com simetria, como objeto em um nível de
complexidade mais elevado do Campo Conceitual da Simetria.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a inserção das isometrias no
currículo de Matemática, tanto sob o ponto de vista oficial como na prática. No
trabalho foi proposto um conjunto de situações-problema para os estudantes do
segundo ano do Ensino Médio, para investigar suas interações e desenvolvimento
diante do tema.
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As atividades envolveram várias dimensões, além da resolução das
situações-problema, foram realizados diálogos, participações e discussões coletivas
enriquecendo o ensino e a aprendizagem. Como descreve a autora, para os
estudantes essa experiência deu suporte teórico, cujas soluções ajudaram a
formular conceitos, a descoberta de propriedades relacionadas, sobretudo aos
primeiro e segundo níveis de complexidade da simetria.
Para a professora-pesquisadora, a teoria de Vergnaud apresentou uma
ferramenta nova para descrever, analisar e interpretar aquilo que se passa em sala
de aula na aprendizagem da geometria, em particular, no Campo Conceitual da
Simetria.
Pesquisa 10:
Referência:
MARLOVA ELIZABETE BALKE. INVESTIGAÇÃO
MATEMÁTICA:
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL. 2011; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO;
ORIENTADORA: NEIVA IGNÊS GRANDO.
Palavras-chave: Educação Matemática, Ensino Fundamental, Tratamento da Informação
Resumo: Esta pesquisa, envolvendo alunos de 8ª série do ensino fundamental da
educação básica de uma escola da rede estadual de ensino do Município de Sertão, região
norte do Estado do Rio Grande do Sul, teve como objetivo analisar o potencial da
metodologia de investigação matemática no desenvolvimento do bloco de conteúdos de
tratamento da informação. Alguns estudos (LOPES, 1998; BUEHRING, 2006) indicam que
esse conteúdo raramente é trabalhado na escola, mas necessário e importante para a
educação básica e para a vida das pessoas, da mesma forma, os Parâmetros Curriculares
Nacionais destacam sua importância no currículo escolar. A metodologia da pesquisa é de
abordagem qualitativa, cujos instrumentos metodológicos foram o registro das aulas de
matemática desenvolvidas pela pesquisadora em sua função de professora. A questão
norteadora da investigação é apresentada como: Em que medida a metodologia de
investigação matemática potencializa a apropriação de significado dos conceitos que
compõem o bloco de conteúdos de tratamento da informação? A base teórica para a
realização da pesquisa é constituída por autores como Ponte, Vygotsky, Duval, entre outros,
os quais se destacam em aspectos importantes para análise da sala de aula. Constatou-se
que o desenvolvimento das atividades de investigação matemática possibilitou interações
em sala de aula, as quais contribuíram e potencializaram a apropriação dos conceitos de
tratamento da informação, em que o aluno efetivou seu aprendizado com interesse e a
pesquisadora pode refletir a respeito de sua prática, para uma mudança de postura na
gestão das aulas. Conclui-se que é necessário um ensino contextualizado e que, através
das interações no ambiente da sala de aula, ocorre o aprendizado, como também que, para
a educação matemática, a metodologia de investigação matemática potencializa a
apropriação de significados dos conceitos do campo do tratamento da informação, além de
outros conteúdos.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:

247

O foco desta pesquisa foi a análise de uma proposta de investigação
matemática abordando o tema lixo, para o estudo de conteúdos de tratamento da
informação, com uma turma da 8a série do Ensino Fundamental. As atividades com
abordagem de investigação matemática desenvolvidas na pesquisa partiram de
questões elaboradas pelos estudantes e com a orientação da professorapesquisadora. As aulas desenvolvidas foram planejadas com base nos dados
obtidos nas entrevistas realizadas pelos estudantes em seu contexto sociocultural,
que segundo a autora motivou os estudantes a participarem efetivamente das aulas.
Para a professora-pesquisadora nas aulas desenvolvidas por meio da
investigação matemática, tanto para os estudantes como para a própria professora,
foi oportunizada vivenciar na prática pedagógica uma metodologia que potencializou
o conhecimento matemático tanto na introdução de novos conceitos como na
retomada de conteúdos já estudados. A autora descreve que quando o professor
interage procurando fazer o estudante pensar, questionar, refletir, possibilita a
construção da aprendizagem.
Pesquisa 11:
Referência: ALTEMAR MELO DA SILVA. O ENSINO DE ESTATÍSTICA NAS ESCOLAS
DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO ESTADO DE RORAIMA. 2011; MESTRADO EM:
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ULBRA;
ORIENTADOR: ARNO BAYER.
Palavras-chave: Ensino de Estatísticas, Currículo
Resumo: Esse estudo investigou o ensino de Estatística nas Escolas de Ensino Médio
Integrado no estado de Roraima. Os conceitos estatísticos são fundamentais na formação
do cidadão por sua aplicabilidade cotidiana e em praticamente todas as ciências. Os
conceitos de Estatística segundo Cazorla, Kataoka e Silva (2010) devem estar presentes na
formação dos alunos desde as series iniciais passando pelos cursos técnicos de nível
médio, graduação e pós-graduação. Neste trabalho nossa questão de pesquisa foi
investigar como está sendo desenvolvido o ensino de Estatística nas escolas de Ensino
Médio Integrado no Estado de Roraima. Para a realização da pesquisa adotamos uma
metodologia de pesquisa de campo abordando aspectos quantitativos e qualitativos e
aplicamos questionários e entrevistas para os professores. A aplicação do questionário
ocorreu no período de 10 a 28 de março de 2011 no turno matutino. Averiguamos também,
os currículos das escolas de Ensino Médio Integrado. Os dados coletados foram analisados
a partir do referencial teórico que propiciou subsídios para diagnosticar como está sendo
desenvolvido o conteúdo de Estatística nas escolas de Ensino Médio Integrado no Estado
de Roraima. Após analisamos os dados coletados verificamos que a Estatística está
presente, nas escolas pesquisadas, sendo contemplada no currículo, o qual contém
objetivos, orientações metodológicas e conteúdos referentes ao eixo Análise de dados, um
dos três eixos junto com a Álgebra: números e funções, Geometria e Medidas. Todos os
professores são licenciados em Matemática, utilizam como principal metodologia a
resolução de problema e o seu principal recurso didático e o livro didático. Diante dos
resultados obtidos, verificamos que o ensino de Estatística está sendo desenvolvido nas
escolas de Ensino Médio Integrado no Estado de Roraima, porém, com algumas restrições,
como a falta de formação dos professores referentes à Educação Estatística.
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Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Com o objetivo de verificar a presença da Estatística nos currículos e nas
salas de aula das escolas pesquisadas o estudo verificou os currículos destas
instituições e constatou sempre a presença da Estatística; constatou que os
professores das escolas participantes desta pesquisa seguem apenas parcialmente
o que recomenda os PCN em relação à inserção do conhecimento estatístico na sua
atividade docente.
O estudo verificou, ainda, que os professores priorizam o desenvolvimento da
Estatística por meio do livro didático. Segundo autor, alguns professores das escolas
participantes da pesquisa introduzem os conteúdos de Estatística em suas aulas
expondo a importância do conteúdo a ser estudado e contextualizando com a
realidade a partir da mídia, usando principalmente as informações esportivas.
Os professores reconhecem que a Estatística é importante, no entanto
deixam de lado a leitura sobre o assunto.
A metodologia que eles mais utilizam no desenvolvimento dos conteúdos de
Estatística é a resolução de problemas, uma das orientações dos PCN. Outro
recurso e metodologia que afirmam utilizar é a pesquisa de campo.
Pesquisa 12:
Referência: JOSENILDA DOS SANTOS VASCONCELOS GOUVEA. O ENSINO DE
ESTATÍSTICA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS NA CIDADE DE BOA VISTA RR. 2011; MESTRADO EM: ENSINO DE
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ULBRA; ORIENTADOR: ARNO
BAYER.
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Tratamento da Informação
Resumo: Este trabalho teve como questão de pesquisa investigar como está sendo
desenvolvido o ensino de Estatística nas séries iniciais das escolas de Ensino Fundamental
no município de Boa Vista-RR. A Estatística é essencial na formação do indivíduo, visto que
seus conceitos estão presentes em diversas situações do dia a dia e são fundamentais para
a compreensão do mundo que nos rodeia. Desta forma, a Estatística deve estar presente
nas escolas desde as séries iniciais, como orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2001). Para a realização da pesquisa, seguimos uma metodologia de natureza
quali-quantitativa, envolvendo a análise documental da Proposta Curricular do Município de
Boa Vista e dos livros didáticos do componente curricular de Matemática, adotados pelas
escolas municipais de Boa Vista-RR, além da observação e dos questionários aplicados aos
professores no período de 07/2009 a 12/2010 nestas escolas. Os dados coletados foram
analisados a partir de referencial teórico pertinente, o qual propiciou subsídios para
diagnosticar a percepção dos professores e o tratamento que está sendo destinado ao
ensino de Estatística nas referidas escolas. Com a análise dos dados coletados,
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identificamos que a Estatística está presente na educação municipal, sendo contemplada no
currículo, o qual contém objetivos, orientações metodológicas e conteúdos referentes ao
bloco “Tratamento da Informação” dentro do componente curricular Matemática. Os
professores, na sua maioria, já desenvolvem os conteúdos de leitura, interpretação e
construção de gráficos e tabelas em suas aulas e utilizam como principal estratégia e
recurso metodológico o livro didático, que também contempla o ensino de Estatística. Diante
dos resultados obtidos, evidenciamos que o ensino de Estatística está sendo desenvolvido
nas séries iniciais nas escolas municipais de Boa Vista, ainda com algumas restrições,
como a falta de recursos e formação dos professores na área da Educação Estatística.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este trabalho teve como propósito investigar como está sendo desenvolvido o
ensino de Estatística nas séries iniciais das escolas de Ensino Fundamental no
município de Boa Vista (RR). Diante das informações coletadas, a autora relata que
o Ensino de Estatística está presente nas escolas da rede municipal de Boa Vista,
sendo guiado pela Proposta Curricular Municipal, que segue as orientações dos
PCN. Embora este fato aconteça de forma limitada, com poucas estratégias
metodológicas e formação deficitária, os professores municipais desenvolvem em
sala de aula os conteúdos do bloco Tratamento da Informação, pois acreditam na
importância e necessidade dos mesmos para a vida dos estudantes.
Segundo a autora, o ensino de Estatística ainda não está sendo desenvolvido
como é devido para garantir a formação cidadã, porém, já está acontecendo; que é
necessário que haja mais formação, para que os educadores tenham maior domínio
sobre o tema, ganhando autonomia, desvinculando-se mais do livro didático e
criando estratégias metodológicas que possam melhorar os processos de ensino e
de aprendizagem dos conceitos estatísticos.
O estudo sugere que com o programa de formação continuada que a
Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista vem oferecendo sejam realizados
cursos direcionados para sanar as dificuldades que os educadores possuem em
relação ao ensino da Matemática, em especial de Estatística.
Pesquisa 13:
Referência: MARCELO BERGAMINI CAMPOS. EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA
MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE
SIGNIFICADOS. 2012; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA; ORIENTADOR: AMARILDO
MELCHIADES DA SILVA.
Palavras-chave: Matemática, Estudo e ensino, Ensino Fundamental
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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo investigar a produção de significados de
estudantes para tarefas de Educação Financeira. O projeto é parte de uma proposta de
inserção da Educação Financeira como tema transversal ao currículo de Matemática da
Educação Básica. A investigação se caracteriza por uma abordagem qualitativa e adota
como base teórica o Modelo dos Campos Semânticos como possibilidade de análise da
produção de significados dos estudantes para as tarefas propostas. A pesquisa de campo
aconteceu em uma escola pública. Parte da investigação teve como objetivo a produção de
tarefas sobre o tema para uso em sala de aula do 6º ano do Ensino Fundamental. O produto
educacional resultante do estudo constituiu-se num texto direcionado a professores de
matemática apresentando o conjunto de tarefas utilizadas na pesquisa de campo e numa
proposta de inserção da Educação Financeira na formação matemática dos estudantes do
6º ano.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Os objetivos centrais deste trabalho estão relacionados à elaboração de um
conjunto de tarefas aplicadas em uma sala de aula de Matemática do 6º ano do
Ensino Fundamental. A partir das tarefas, o autor sinaliza a possibilidade de
tratamento transversal e analisa os significados produzidos pelos sujeitos da
pesquisa.
As tarefas foram apresentadas em dois momentos da pesquisa de campo.
Primeiro, foram realizadas entrevistas com duplas de estudantes e, na sequência, foi
aplicado o conjunto de tarefas em uma sala de aula.
O autor, ao analisar os significados que foram produzidos, notou que o
enfoque de decisões financeiras associadas ao planejamento de gastos contribuiu
para que alguns estudantes operassem usando estimativas. Os estudantes
sinalizaram que operaram, em diversos momentos, a partir de um núcleo formado
pelo dinheiro. Para o autor, este fato parece ter colaborado para que os estudantes
discutissem os resultados que não lhes pareciam razoáveis, além de favorecer o uso
de cálculo mental.
Com o estudo foi possível para autor constatar uma diversidade de decisões
financeiras tomadas pelos sujeitos da pesquisa. Os estudantes operaram a partir de
diferentes lógicas na busca de soluções para as situações apresentadas.
Segundo o autor, a diversidade de significados produzidos a partir das
diferentes possibilidades de tomadas de decisões financeiras têm importantes
contribuições a oferecer aos estudantes do ponto de vista das tomadas de decisões
financeiras, da aprendizagem matemática e da formação de sua cidadania. A
Educação Financeira precisa ser ensinada também na escola. Além de discutir as
tomadas de decisões financeiras, proporciona conexões com temas, como ética,
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questões ambientais e sociais, desperdício e sustentabilidade. Dessa forma,
segundo o pesquisador, podemos contribuir com a formação de um indivíduo mais
reflexivo.
Pesquisa 14:
Referência: ELIANA EINSFELD KRINDGES. GEOMETRIA FRACTAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL: INSERINDO MATEMÁTICA CONTEMPORÂNEA NOS CONTEÚDOS
DO CURRÍCULO ESCOLAR. 2012; MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU;
ORIENTADORA: TÂNIA BAIER.
Palavras-chave: Geometria Fractal, Ensino Fundamental
Resumo: A presente dissertação tem como principal objetivo inserir temas da matemática
contemporânea no ensino fundamental, enfocando a geometria fractal, criada por Benoit
Mandelbrot no século XX. Foram escolhidos alguns objetos fractais da obra de Mandelbrot
para serem trabalhados com estudantes do ensino fundamental relacionando-os com
conteúdos já existentes no currículo escolar, a saber: potenciação, cálculo de áreas e
perímetros, sequências numéricas e generalizações algébricas. São propostas atividades
pedagógicas que buscam facilitar o entendimento dos conceitos matemáticos elencados,
sendo relatadas as dificuldades encontradas pelos estudantes relacionadas com o
entendimento dos conceitos matemáticos. A construção dos fractais primitivos colabora para
uma melhor compreensão de conceitos matemáticos em função da possibilidade de
visualização dos mesmos. As atividades propostas estão voltadas para os estudantes do
ensino fundamental, envolvem o uso de instrumentos para construções geométricas (régua,
compasso e transferidor), recortes e recursos computacionais. O estudo dos fractais
possibilita a ligação da matemática com várias áreas do conhecimento e, assim sendo, as
atividades estão relacionadas com geografia, história, biologia, artes e ensino religioso.
Área Conhecimento: ENSINO

Sobre o trabalho:
Para a autora, a ideia de incluir o estudo da geometria fractal no Ensino
Fundamental como forma de inserir a Matemática contemporânea aos conteúdos
matemáticos existentes no currículo escolar e relacionados a disciplinas como
História, Geografia, Língua Portuguesa, Artes, entre outras, mostrou-se possível.
Durante a realização das atividades observou-se ser possível estabelecer teias de
relações entre esses conteúdos da Matemática e as demais disciplinas. É uma
maneira de mostrar como tudo no mundo está interligado e apresentar um estudo
mais atual.
Pesquisa 15:
Referência: JOSÉ NAZARENO BATISTA MELO . UMA PROPOSTA DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO LINEAR NO ENSINO MÉDIO. 2012; MESTRADO
EM: ENSINO DE MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL; ORIENTADORA: MARIA PAULA GONÇALVES FACHIN.
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Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Programação linear
Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar uma proposta de
estudo do assunto Programação Linear no currículo do Ensino Médio na disciplina de
matemática. Faremos uma revisão acerca de alguns temas relevantes sobre a Programação
Linear, bem como sobre a Resolução de Problemas em Matemática, a qual consistirá na
metodologia usada nessa atividade. Será apresentada uma aplicação prática dessa
proposta, através de uma sequência didática, que foi aplicada num grupo de alunos do
Ensino Médio, numa escola da rede de Ensino Público Federal da cidade de Porto Alegre,
no ano de 2011. A Programação Linear por apresentar caráter aplicativo e contextualizado
pode ser perfeitamente trabalhada no Ensino Médio do currículo da disciplina de
matemática, pois tornará os discentes mais participativos e motivados a estudar e discutir
essa disciplina. Seguindo a metodologia da resolução de problemas, apresentaremos
algumas atividades que poderão servir de sugestões para possíveis aplicações em outros
contextos e situações. Vale destacar que a resolução de problemas em matemática pode
aproximar o aluno dessa disciplina, criando um ambiente muito favorável para o pleno
desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, aliando conhecimento, autonomia,
criatividade, bem como aplicando, contextualizando e relacionando a matemática com o
mundo que nos cerca.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A proposta deste estudo foi apresentar aos estudantes uma ideia sobre
construção de alguns conhecimentos sobre programação linear, iniciando as
atividades com teorias e história do assunto, e buscando a utilização de atividades e
assuntos cotidianos, para atrair cada vez mais o estudante.
Segundo relato do autor, todas as aulas foram planejadas e concebidas
valorizando a participação dos estudantes, buscando torná-los agentes da
construção

dos

seus

próprios

conhecimentos,

propondo

constantemente

questionamentos sobre os diversos itens, problemas, sequências e conceitos que
foram trabalhados. Cada atividade foi preparada na perspectiva de resoluções de
problema, com objetivos bem definidos.
Para o autor, o desenvolvimento do conteúdo programação linear, aliado à
resolução de problemas, provocou tanto nos estudantes quanto no professor um
certo desconforto, pois tirou os sujeitos da pesquisa de uma situação de passividade
e repetição para uma situação de questionamento, não acomodação e,
principalmente, de abertura para novas perspectivas de ensino e de aprendizagem.
Pesquisa 16:
Referência: CLAUDINÉIA PASSARELLI CHERINI. A PRÁTICA SOCIAL DA CULINÁRIA:
ALGUMAS REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO CURRICULAR DA MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 2007; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO; ORIENTADORA:
ALEXANDRINA MONTEIRO.
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Palavras-chave: Etnomatemática, Educação de Jovens e Adultos, Currículo.
Resumo: A presente dissertação discute a prática social da culinária de um grupo de alunos
da EJA que estudam numa escola pública municipal na cidade de Mogi Guaçu, no interior
de São Paulo. O objetivo é analisar a prática social da culinária na perspectiva da
Etnomatemática, visando contribuir para uma discussão curricular da matemática na
Educação de Jovens e Adultos. A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa e usou
procedimentos de questionários e entrevistas. Participaram como sujeitos de pesquisa
quatro alunos. O arcabouço teórico está alicerçado no campo da Etnomatemática e das
teorias curriculares críticas. Nossas análises apontam que o ensino da matemática na
Educação de Jovens e Adultos, ao valorizar apenas a matemática escolar e excluir a
matemática produzida em outras práticas, como a prática da culinária, limita o envolvimento
e a participação de muitos alunos no processo de escolarização. Daí deriva a exclusão não
apenas de saberes, mas também dos sujeitos que os produzem. Defendemos, a partir
disso, que o currículo da Matemática escolar passe a considerar saberes produzidos em
outras práticas sociais, a partir da discussão e da valorização dos procedimentos e das
linguagens e que os constituem.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Para a autora, apesar de todas as reformas educacionais ocorridas nas
últimas décadas, na perspectiva da Etnomatemática, a prática escolar está
desconectada dos saberes produzidos nas práticas cotidianas do estudante. Desse
modo, a partir das considerações de D’ Ambrósio (2001), a autora entende que na
prática pedagógica da escola faz-se necessário buscar conexões entre os saberes
escolares e os saberes cotidianos, principalmente no campo da Educação de Jovens
e Adultos.
Os sujeitos da pesquisa, em suas entrevistas, ressaltam que, além das
atividades manuais e mentais utilizadas durante o preparo das refeições, o ato de
cozinhar envolve ações de medidas, com o uso de unidades e utensílios que podem
diferir dos utilizados no contexto escolar. Além disso, elas destacam a importância
da experiência do uso do olhar e do tato como fatores decisivos para adicionar ou
não ingredientes durante o preparo dos alimentos.
Segundo a autora, este estudo, a partir da perspectiva da Etnomatemática,
propõe que o uso da prática social da culinária venha a ser discutido e talvez
incorporado em proposta de ensino da Matemática, especialmente no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos.
Pesquisa 17:
Referência: EDUARDO JANICSEK JARA. MATEMÁTICA EM REDE A PARTIR DE
PROJETOS DE PESQUISA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 2008;
MESTRADO EM: ENSINO DE MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE
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FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; ORIENTADOR: MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO
BASSO.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Matemática, Pesquisa
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta peculiaridades que devem ser
levadas em consideração quando elaboramos uma proposta de ensino e aprendizagem
para este grupo específico de estudantes. Neste contexto, este trabalho apresenta uma
forma de desenvolvermos conceitos da disciplina de Matemática no nível de Ensino
Fundamental para a formação de Jovens e Adultos. As observações foram realizadas em
uma escola da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC, com turmas de Jovens e
Adultos onde se desenvolveu uma proposta de trabalho que tinha a pesquisa como princípio
educativo. Neste trabalho apresentam-se caminhos percorridos durante a construção e
aprimoramento de conceitos matemáticos pertinentes à formação dos educandos, conceitos
estes inseridos no contexto de cada um dos temas pesquisados. Os estudantes escolheram
diferentes problemáticas para investigação e a partir destes temas foram estabelecidas
relações com as demais ciências presentes no currículo escolar e, mais especificamente,
com a disciplina de Matemática. Este modelo de ensino e aprendizagem tem como
referência a proposta pedagógica vigente no Município de Florianópolis e está de acordo
com a proposta curricular do Ministério da Educação (MEC) para o ensino de Matemática na
EJA. A partir das observações realizadas ficou evidenciado a não linearidade da construção
dos saberes matemáticos e verificou-se a possibilidade de elaboração de um currículo em
rede onde os conceitos trabalhados na referida disciplina relacionam-se tendo como elo de
ligação o tema de pesquisa proposto pelo próprio educando.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este trabalho foi desenvolvido sobre uma proposta pedagógica baseada no
ensino via pesquisa, com base nas ideias dos Campos Conceituais de Vergnaud e
de estágios de compreensão no uso de razões e proporções. O autor percebeu
avanços dos estudantes em relação a conceitos matemáticos primordiais para
melhor compreensão do objeto de estudo estabelecido pelos próprios estudantes.
O autor relata que ao findar da pesquisa, por mais particulares que sejam os
temas sugeridos para o estudo, pelos estudantes, verificou-se regularidades
presentes neste processo: identificação de conceitos matemáticos; questionamentos
dirigidos; busca de informações; agrupamento de ideias similares e fazer com que
os estudantes percebam e utilizem a Matemática nas pesquisas. Para o autor, esses
padrões que puderam ser notados podem auxiliar na elaboração do planejamento
para cada uma das pesquisas em andamento e de futuras pesquisas que poderão
surgir ao utilizarem um método de ensino e aprendizagem via pesquisas.
Para o pesquisador, estes padrões que se repetem no processo devem ser
identificados pelo educador e facilitam o trabalho com uma nova pesquisa proposta
pelos estudantes. O ensino via pesquisas deve envolver o estudante e, acima de
tudo, o professor para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados,
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buscando sempre a contextualização da Matemática com os inúmeros assuntos
pesquisados pelos estudantes.
Pesquisa 18:
Referência: ROSANA APARECIDA SALVADOR ROSSIT. MATEMÁTICA PARA
DEFICIENTES MENTAIS: CONTRIBUIÇÕES DO PARADGMA DE EQUIVALÊNCIA DE
ESTÍMULOS PARA O DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM CURRÍCULO. 2003;
DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO ESPECIAL ; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFSCAR;
ORIENTADOR: ANTONIO CELSO DE NORONHA GOYOS.
Palavras-chave: Equivalência de estímulos, Deficiência mental, Matemática
Resumo: Na prática diária, lida-se com diversos sistemas convencionais relacionados à
matemática - numeração, medidas, tempo, dinheiro, etc. Dentre esses, os comportamentos
que envolvem o manuseio de dinheiro são fundamentais no cotidiano. Enquanto as pessoas
com desenvolvimento normal costumam dominar as habilidades de contagem e fazer
compras na comunidade, às vezes antes de entrarem na escola, as pessoas com
deficiência mental usualmente apresentam dificuldades na aquisição desses
comportamentos, mesmo quando ensinadas através de métodos acadêmicos tradicionais. O
comportamento matemático é composto por diversos componentes e seria praticamente
inviável ensinar diretamente todas as relações entre esses, visto sua complexidade e a
possibilidade infinita de combinações. Alguns pesquisadores apontam para a eficácia do
paradigma de equivalência de estímulos para esse tipo de ensino, devido ao seu potencial
para a formação de classes de estímulos equivalentes e para propiciar a emergência de
ralações derivadas de treinos anteriores. Há, portanto, uma economia de tempo e percurso
a partir do momento que determinadas relações matemáticas possam emergir a partir de
outras que são treinadas diretamente. Apoiada nessas justificativas, uma sequência de
ensino foi organizada neste trabalho, selecionando-se valores e relações específicas que
pudessem favorecer a aprendizagem de comportamentos que envolvem o manuseio de
dinheiro. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar um currículo, baseado no
paradigma de equivalência de estímulos, para ensinar deficientes mentais a manusear
dinheiro. Participaram 11 pessoas com deficiência mental, com idades entre nove a 32
anos, de ambos os sexos, sendo todos estudantes de uma escola de Educação Especial.
Os estímulos utilizados foram palavras ditadas (numerais e valores de moedas, notas e
sinais de adição, conjunto de moedas, notas e moedas juntas, preços impressos, moedas e
notas verdadeiras. Quatro estudos foram conduzidos para o treino de diferentes relações
envolvidas no comportamento de manusear dinheiro. O procedimento de ensino foi
conduzido através do programa computacional Mestre. Após algumas relações terem sido
treinadas, uma sessão de preparação para os testes foi conduzida, em extinção, seguida
das sessões de testes de simetria, testes combinados de simetria e transitividade e testes
de generalização com materiais, com arranjos e ambientes diferentes. Os testes foram
aplicados imediatamente após o treino e follow-up após três e seis meses para avaliar a
manutenção da aprendizagem. Os resultados demonstraram a eficácia do currículo
informatizado sugerido e dos procedimentos de ensino utilizados, constatada a aquisição de
habilidades complexas num período de tempo reduzido. Uma ampla e complexa rede de
relações matemáticas foi ensinada a partir do treino direto de apenas algumas dessas
relações. Outras vantagens identificadas na utilização dos procedimentos informatizados
foram a precisão, a eficácia na programação, o registro automático das respostas, a
obtenção imediata dos resultados e a eliminação de variáveis que pudessem interferir no
ensino almejado. Nesse sentido, a informatização do ensino agilizou o processo de ensinoaprendizagem, aumentou a confiabilidade dos dados e controlou as contingências, de forma
a ensinar exatamente conforme o planejado.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Sobre o trabalho:
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Esta pesquisa teve como objetivos desenvolver, aplicar e avaliar um currículo,
baseado em equivalência de estímulos, para o ensino de comportamentos
matemáticos, manusear dinheiro, para jovens com deficiência mental e sistematizar
uma sequência de ensino.
Segundo o autor, o currículo desenvolvido para o ensino do comportamento
matemático de manusear o dinheiro contribuiu para que os participantes pudessem
conquistar o reconhecimento de terceiros, ao notarem o desempenho visível e o
interesse pelo dinheiro, o qual podia ser utilizado para a aquisição de itens
desejados. O ambiente experimental de aprendizagens foi extremamente reforçador,
visto que o sucesso no desempenho dava-lhes a garantia da aquisição do produto
desejado, comestível ou de uso pessoal.
Para o autor, o ensino de comportamentos matemáticos é importante para
que as pessoas com deficiência mental possam ter uma vida mais independente e a
oportunidade de desfrutar do processo de inclusão, tanto na escola, como na
comunidade.
Pesquisa 19:
Referência: IEDA MARIA GIONGO. DISCIPLINAMENTO E RESISTÊNCIA DOS CORPOS
E DOS SABERES: UM ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DA ESCOLA
ESTADUAL TÉCNICA AGRÍCOLA GUAPORÉ. 2008; DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOS SINOS; ORIENTADORA:
GELSA KNIJNIK.
Palavras-chave: Ensino Técnico Agrícola, Currículo escolar, Etnomatemática
Resumo: Esta tese é fruto de uma pesquisa realizada com o objetivo de discutir os
processos de disciplinamento e os movimentos de resistência gestados na Escola Estadual
Técnica Agrícola Guaporé, situada no município de mesmo nome, no Rio Grande do Sul,
enfocando o currículo escolar, em especial no que se refere à educação matemática. Os
aportes teóricos que sustentam a investigação são as teorizações do campo da
Etnomatemática em seus entrecruzamentos com as teorizações pós-estruturalistas,
especialmente aquelas vinculadas ao pensamento de Michel Foucault, e com as ideias de
Ludwig Wittgenstein em sua obra Investigações Filosóficas. O material de pesquisa está
constituído por: documentos da escola; cadernos e provas da disciplina Matemática;
polígrafos utilizados pela professora nas aulas de Matemática; material escrito produzido
pelos alunos, nas disciplinas técnicas; anotações feitas durante as observações de aulas de
disciplinas técnicas; entrevistas (gravadas e posteriormente transcritas) realizadas com três
professores, com um aluno e um ex-aluno da instituição e depoimentos dados por docentes
da escola de modo informal. A análise do material de pesquisa mostrou a existência, na
escola estudada, de tensionamentos entre os processos de disciplinamento e os
movimentos de resistência que operavam sobre os saberes escolares e os corpos dos
estudantes, constituindo-os como sujeitos de modo específico. No que diz respeito à
educação matemática, o exercício analítico posto em ação apontou para a existência de
duas matemáticas praticadas naquela instituição escolar: a matemática da disciplina
Matemática e a matemática das disciplinas técnicas, ambas vinculadas à forma de vida
escolar e engendrando jogos de linguagem que eram constituídos por regras que
conformavam gramáticas específicas. Se na matemática associada à disciplina Matemática,
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as regras primavam pelo formalismo, assepsia e abstração, na matemática das disciplinas
técnicas as regras aludiam às estimativas, às aproximações e aos arredondamentos. A
análise do material de pesquisa também fez emergir a ideia de que há forte semelhança de
família a) entre os jogos de linguagem que constituem a disciplina Matemática e aqueles
que conformam a Matemática Acadêmica; b) entre os jogos de linguagem da matemática
das disciplinas técnicas e aqueles que instituem a matemática camponesa.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa teve como propósito analisar os processos de disciplinamento
e os movimentos de resistência gerados na Escola Estadual Técnica Agrícola
Guaporé, com foco no currículo escolar, em especial no que se refere à educação
matemática. Trouxe evidências empíricas da hierarquização dos conhecimentos,
explicitando

como

operavam

nessa

escola

processos

que

selecionavam,

normalizavam e hierarquizavam os conteúdos das disciplinas constantes de seu
plano de curso.
Para a autora, a Etnomatemática permite por sob suspeita a existência de
uma linguagem matemática universal que poderia ser “aplicada” nas mais distintas
situações.
Em sua análise, a autora pode evidenciar que, ao resolverem situações
vinculadas à lida no campo, tais como calcular a área de um aviário ou a quantidade
de ração e comedouros a serem disponibilizados, os professores e estudantes
operavam com uma matemática que aludia às estimativas, às aproximações e aos
arredondamentos. Os professores pesquisados expressaram que tais regras
estavam fortemente ligadas às práticas cotidianas.
Pesquisa 20:
Referência: NÁDIA MARIA JORGE MEDEIROS. NARRATIVAS SOBRE A “TRADIÇÃO
GAÚCHA E A CONFECÇÃO DE BOMBACHAS: UM ESTUDO ETNOMATEMÁTICO. 2005;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DO VALE DO
RIO DOS SINOS; ORIENTADORA: GELSA KNIJNIK.
Palavras-chave: Educação, Etnomatemática, Tradição gaúcha
Resumo: Esta dissertação tem como tema de estudo a “tradição” gaúcha, em especial um
de seus artefatos culturais, a bombacha. A pesquisa foi realizada tendo como eixo
orientador as seguintes questões: 1) Que sentidos posso atribuir às narrativas sobre a
“tradição” gaúcha? 2) Como são constituídas as práticas de confeccionar bombachas? 3)
Como saberes matemáticos operam na constituição de tais práticas? Para discutir tais
questões foram consideradas as teorizações contemporâneas sobre currículo e os aportes
do campo da Etnomatemática examinados a partir de uma perspectiva alinhada com o
pensamento pós-moderno. A parte empírica da pesquisa foi realizada através de
procedimentos de “tipo etnográfico”: foram realizadas observações e entrevistas com sete
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pessoas que confeccionavam bombachas e utilizado um diário de campo. A dissertação
está organizada em cinco capítulos. O primeiro consiste em uma apresentação geral do
trabalho. O segundo explicita o lugar teórico a partir do qual foi realizado o estudo e como
foi construído o objeto de pesquisa. No terceiro capítulo há um detalhamento sobre os
procedimentos metodológicos e a descrição das pessoas que participaram da pesquisa. No
quarto capítulo foram examinadas narrativas que instituem a ‘tradição’ gaúcha, em
particular, os modos com que o artefato cultural bombacha é ali significado. Para
empreender tal análise, foram reunidos documentos e livros relacionados ao tema. O
resultado desse exame está expresso em cinco unidades: 1) A tradição como continuidade
do passado; 2) A Revolução Farroupilha como ícone de coragem e bravura do gaúcho;3) O
Centro de Tradições Gaúchas (CTG)como o lugar onde se aprende a ser gaúcho; 4) O CTG
como domínio ligado à estância e 5) O Movimento Tradicionalista Gaúcho como instituição
reguladora da tradição. O quinto capítulo tem como foco a apresentação e análise das
práticas de confeccionar bombachas das pessoas participantes da pesquisa, enfocando
similitudes e diferenças em seus modos de cortar, costurar e bordar os favos das
bombachas. Também foram mencionadas práticas “de fora” da “tradição” gaúcha que
incorporam elementos dessa tradição. O último capítulo da dissertação analisa como
saberes matemáticos operavam na constituição das práticas de confeccionar bombachas.
Buscando fugir de uma perspectiva que se restringisse a fazer uma mera constatação de
conteúdos matemáticos presentes em tais práticas, houve o interesse em compreender
como nelas “funcionavam” a matemática.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
A autora busca uma maior compreensão sobre a chamada “tradição” gaúcha,
contexto no qual ganham significados o artefato cultural bombacha e as práticas
matemáticas a ele associadas.
Para a autora, a ausência de uma norma, uma regra a ser sempre seguida na
prática de confeccionar a bombacha é distante do formalismo da matemática
escolar, marcada pelos seus limites. Não há um só jeito de confeccionar
bombachas, os saberes matemáticos das pessoas que confeccionam bombachas
contribuem para problematizar a ordem da matemática escolar, ao apontarem para a
separação existente entre esses saberes e os que são legitimados na escola.
Segundo a autora, pessoas como os sujeitos desta pesquisa que, ao
confeccionarem bombachas, operam com saberes matemáticos, poderiam encontrar
na escola espaço para contarem suas práticas, de seus modos de lidar com a
Matemática. Assim, citando Knijnik, a autora se apoia na Etnomatemática, a qual
tem dado “visibilidade às histórias daqueles que têm sido sistematicamente
marginalizados por não se constituírem nos setores hegemônicos da sociedade”.
Para a pesquisadora o espaço escolar tem deixado à margem uma infinidade
de histórias, de narrativas, de visões de mundo que diferem do padrão normativo no
qual fomos educados.
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Pesquisa 21:
Referência: GESSÉ PEREIRA FERREIRA. A VIABILIDADE DO APRENDIZADO DE
MODELAGEM DISCRETA COMO ATIVIDADE EXTRA-CURRICULAR. 2009; MESTRADO
EM: ENSINO DE CIÊNCIAS; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DO GRANDE
RIO; ORIENTADOR: ABEL RODOLFO GARCIA LOZANO.
Palavras-chave: Educação Matemática, Modelagem Matemática, Matemática Discreta e
Teoria dos Grafos
Resumo: O avanço tecnológico e o surgimento de uma sociedade virtual juntamente com a
rapidez da comunicação convergem para uma mudança no ensino da Matemática. A
Matemática Discreta, então, assume um papel importante dentro da nova ordem mundial, já
que o computador, peça chave dessa revolução informática, apresenta estruturas finitas.
Com isso, o objetivo principal desta pesquisa é mostrar a viabilidade do ensino de
Matemática Discreta no Ensino Básico usando Modelagem Matemática como ferramenta de
ensino-aprendizado, tendo como referenciais teóricos artigos, teses e outros trabalhos que
apresentam argumentações em defesa da necessidade de se trabalhar com modelagem
matemática e modelos discretos no ensino. Dentre tópicos da Matemática Discreta,
escolhemos a Teoria dos Grafos justamente por ser um tema ligado a necessidade atual
dos computadores. Além disso, está sendo utilizada largamente em pesquisas operacionais,
podendo também ser explorada na matemática das séries inicias. O estudo aqui
apresentado enumera características qualitativas, devido à interpretação/análise da
participação dos alunos durante o processo tendo por objetivo investigar as possibilidades
de se promover uma mudança no currículo da matemática pré-universitária e embora tenha
testado uma nova teoria no âmbito da Educação Básica (a Teoria dos Grafos), os dados
coletados não são analisados com procedimentos estatísticos, não possuindo, dessa forma,
características quantitativas. A população alvo constituiu-se de alunos dos 1.º e 2.º anos do
Ensino Médio, matriculados em dois estabelecimentos de ensino, situados em Duque de
Caxias, um dos municípios do estado do Rio de Janeiro.

Área Conhecimento: ENSINO

Sobre o trabalho:
Este estudo relata que na necessidade da escola adotar novos conteúdos,
não significando a exclusão de todos os conteúdos existentes, passa a ser
fundamental para uma diminuição na dicotomia entre o currículo abordado em sala
de aula e a realidade enfrentada pelos estudantes em seu dia a dia.
Para o autor, a Modelagem Matemática é uma importante ferramenta para
introdução de novos tópicos em sala de aula. Além disso, é ideal para a implantação
das ideias socioconstrutivistas, em que a aprendizagem de uma nova teoria
matemática é feita pela introdução de uma situação-problema. Desta maneira, o
autor parte da hipótese de ser possível inserir temas de matemática discreta no
currículo do ensino de Matemática na educação básica, usando como principal
ferramenta de ensino-aprendizagem a Modelação Matemática.
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Dentre tópicos da matemática discreta, o autor escolheu a Teoria dos Grafos
por ser um tema que está diretamente ligado às questões computacionais e por ser
um assunto que pode ser explorado desde o Ensino Fundamental. No decorrer das
oficinas, os problemas foram inseridos de tal forma que não aparentavam ter
conexão um com o outro, nem mesmo com a Matemática. Desta maneira, segundo
o autor, contribui para o desenvolvimento da capacidade de transformar problemas
da realidade em problemas matemáticos.
O autor constatou que a conexão matemática entre os problemas confirma a
importância da generalização de modelos, pois, uma vez criados, os modelos
matemáticos podem gerar previsões, estratégias e economia em tomadas de
decisão, já que situações diferentes podem admitir um mesmo modelo.
Pesquisa 22:
Referência: RAFAEL SCHILLING FUCK. A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
INFORMÁTICAS NO CONTEXTO DA PRÁTICA DOCENTE: UM ESTUDO DE CASO COM
PROFESSORES DE MATEMÁTICA. 2010; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/RS; ORIENTADORA: RUTH
PORTANOVA.
Palavras-chave: Integração das Tecnologias Informáticas, Prática docente
Resumo: Na era da informática presenciam-se transformações sociais e culturais
decorrentes das possibilidades que surgem em função das Tecnologias Informáticas (TI).
Essas mídias estão provocando uma reorganização do pensamento matemático e,
consequentemente, das práticas em Educação Matemática. Frente a esse contexto, um dos
desafios que se apresenta aos professores de Matemática é a integração das tecnologias
em sua prática pedagógica. Nesse sentido, empreendeu-se uma investigação qualitativa,
delineada na forma de um Estudo de Caso, que buscou responder à seguinte questão:
como os professores de Matemática estão integrando as TI em sua prática? Assim, segue
que o objetivo geral desse empreendimento foi compreender como os professores estão
integrando essas tecnologias em sua docência. De acordo com esse objetivo, optou-se por
investigar a prática de três professoras de Matemática que atuam no Ensino Fundamental,
em escolas públicas. Foram utilizadas várias técnicas de coleta de dados, a saber:
observações, análise documental e entrevista semi-estruturada. Privilegiou-se este último
instrumento e recorreu-se aos demais para a triangulação dos dados. Para a análise destes,
foi empregada a metodologia de Análise Textual Discursiva, preconizada por Moraes e
Galiazzi (2007), em função de considerá-la como a mais apropriada ao estudo do fenômeno
investigado. Os resultados estão organizados nas seguintes categorias emergentes: 1)
Conflitos entre a prática mediada pelas Tecnologias Informáticas e o currículo escolar; 2)
Percepções da Matemática escolar produzida em ambientes informatizados; 3) Perspectivas
da integração das Tecnologias Informáticas para o ensino de Matemática; 4) Condições
para a prática mediada pelas Tecnologias Informáticas: alguns obstáculos a superar. De
modo geral, constatou-se que as professoras vislumbram possibilidades das TI para sua
prática. No entanto, foram observadas limitações dessa prática devido, principalmente, às
exigências do currículo, à falta de qualidade dos equipamentos e à concepção de como
Matemática e tecnologia se relacionam entre si. Para finalizar, recomenda-se o trabalho
colaborativo como alternativa para resistir a tais limitações.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
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Sobre o trabalho:
Este estudo investigou como três professoras de Matemática de escolas
públicas integram as Tecnologias Informáticas (TI) em sua prática.
O estudo identificou que aspectos relacionados ao currículo têm condicionado
a prática pedagógica das professoras de Matemática. Nas condições impostas pelo
currículo, as TI acabam por ter de se adaptarem à escola. Os recursos tecnológicos
para entrarem na escola precisam adaptar-se ao ritmo, aos valores, enfim, à lógica
atual da escola.
Desta maneira, segundo o autor, no contexto da prática das professoras, as
tecnologias surgem como mais um recurso, mais uma ferramenta ao lado das já
existentes. Essa concepção se evidenciou nas palavras de uma das professoras
pesquisada: “o laboratório de informática é uma ferramenta a mais para tu trabalhar
com os alunos”. Outro elemento que permitiu a identificação da prática das TI como
complemento nas aulas de Matemática foi a natureza dos softwares que duas
professoras pesquisadas neste trabalho utilizaram para o desenvolvimento de suas
aulas. Observou-se que as docentes utilizaram programas que se classificam na
categoria

de

softwares

de

exercício-e-prática.

Que

na

visão

de

alguns

pesquisadores esses softwares são utilizados para revisar material visto em classe
principalmente, material que envolve memorização e repetição, como aritmética e
vocabulário. Assim, ressalta o autor, as professoras utilizaram as TI na perspectiva
da complementação.
Pesquisa 23:
Referência: RAQUEL SANTIAGO FREIRE. DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS
ALGÉBRICOS POR PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
2011; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ; ORIENTADOR: JOSE AIRES DE CASTRO FILHO.
Palavras-chave: Educação Matemática, Álgebra
Resumo: O currículo de matemática no Brasil centra-se no estudo da aritmética nos anos
iniciais e, posteriormente, no estudo da álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental.
Essa abordagem curricular tem causado dificuldades tanto no ensino como na
aprendizagem. Na aprendizagem, porque os alunos não encontram significado entre os
conceitos aprendidos nos anos iniciais com os conceitos algébricos vistos nos anos finais do
Ensino Fundamental. No ensino, porque os professores compreendem a matemática de
forma separada por conteúdos tendo dificuldades de preparar seus alunos para a
compreensão de conceitos algébricos. Trabalhar com conceitos algébricos nos anos iniciais
é algo novo na literatura. Pesquisas têm mostrado que atividades ligadas ao pensamento
algébrico nos anos iniciais tem sido uma forma de trazer significado e desenvolver esses
conceitos para que os alunos não tenham tantas dificuldades em compreender conceitos
algébricos nos anos seguintes. Os resultados dessas pesquisas apontam para a utilização
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do pensamento algébrico por crianças dos anos iniciais. No entanto, ainda falta investigar
como professores desses anos trabalham com esses conceitos para que possam fazer
parte das atividades escolares. Pesquisas sobre o desenvolvimento de conceitos em
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental não tem sido amplamente exploradas
na literatura. O objetivo da presente pesquisa é investigar o desenvolvimento de conceitos
algébricos por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental utilizando atividades
manipulativas e recursos digitais. O estudo foi realizado em uma escola pública de
Fortaleza, na qual propomos uma oficina para se discutir com as professoras como
podemos trabalhar com conceitos algébricos nos anos iniciais. Após a oficina, escolhemos
uma professora para analisar o desenvolvimento desse conceito durante sua prática. Os
resultados apontam para o desenvolvimento do conceito de igualdade, trabalho com
incógnita e relações entre expressões numéricas e simbólicas. Consideramos importante
que professores estimulem os estudantes a buscar significados nas atividades matemáticas
e resolver situações problemas para consolidar um aprendizado baseado no entendimento
de processos ligados ao pensamento matemático.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa teve como foco investigar o desenvolvimento de conceitos
algébricos por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, utilizando
atividades manipulativas e recursos digitais.
Segundo a autora, o desenvolvimento do pensamento algébrico se
manifestou na prática de aula a partir do momento que a professora diversificou as
atividades de comparação, explorou o sentido de equações, inequações,
pensamento relacional e criou uma atividade de generalização.
O autor conclui que essa pesquisa mostra que estudantes de anos
fundamentais podem realizar conjecturas e argumentos, estabelecer generalizações
sobre dados e relações matemáticas expressas por meio de linguagens cada vez
mais formais, mas também reconhece que existe a necessidade de se investir em
outras atividades que trabalhem outros aspectos relacionados a conceitos algébricos
como compreender padrões e funções, utilização de padrões matemáticos para
representar e compreender relações quantitativas e analisar a variação em diversos
contextos. Para isso, o autor ressalta dever haver também um investimento na
formação dos professores para a utilização desses conceitos de forma que esse
conhecimento seja aplicado de forma mais ampla.
Pesquisa 24:
Referência: LUIZ ALFREDO DEALIS BILHÉO . O ENSINO DE FUNÇÕES EM ESCOLA
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO POR MEIO DA MODELAGEM MATEMÁTICA E USO DA
CALCULADORA GRÁFICA. 2012; MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS;
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFSCar; ORIENTADORA: YURICO YAMAMOTO BALDIN.
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Resolução de Problemas
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Resumo: A dificuldade de aprender conceitos matemáticos principalmente no ensino médio
é um problema presente nas escolas brasileiras. Esta dificuldade se apresenta como um
desafio maior quando se consideram as diferentes categorias de ensino em nível médio, por
exemplo, uma escola técnica profissionalizante. A proposta deste trabalho foi motivada por
este desafio para duas turmas do primeiro ano do curso técnico de meio ambiente. A
pesquisa deste trabalho consistiu na exploração de uma metodologia de ensino do conceito
de função que mostre ao aluno a importância deste conteúdo num curso técnico,
oferecendo uma oportunidade de adquirir conhecimento sobre a modelagem matemática de
problemas por meio de funções, em especial das funções constantes no currículo escolar. O
trabalho apresenta como resultado final as atividades propostas e testadas nas duas
turmas, em formato que possam ser utilizadas e aproveitadas por professores que tenham o
mesmo desafio e interesse na pesquisa da melhoria de ensino/aprendizagem em nível de
ensino médio. As atividades elaboradas se baseiam na metodologia de modelagem
matemática aplicada dentro da resolução de problemas contextualizados e no uso auxiliar
da calculadora gráfica para construir tabelas, gráficos e expressões por métodos de
regressão. O trabalho apresenta um embasamento teórico para a pesquisa realizada,
primeiro por meio de documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC) que determinam
os parâmetros para os conteúdos do currículo escolar, além de bibliografia que permitiu
tecer reflexões sobre as diferenças entre o ensino tradicional e tendências modernas, o
potencial da tecnologia como auxiliar para melhorar o aprendizado. O trabalho apresenta
também um estudo teórico do conteúdo de funções, necessário para fundamentar as
atividades de sala de aula realizadas.
Área Conhecimento: ENSINO

Sobre o trabalho:
Esta pesquisa foi realizada com duas turmas de um curso técnico de meio
ambiente, tentando explorar o ensino de funções por meio da modelagem
matemática de problemas contextualizados na área de meio ambiente, dando ênfase
a etapas de resolução de problemas com o recurso da calculadora gráfica.
O autor teve como objetivo estimular os estudantes a aprender o conceito de
função e suas propriedades e mostrar a importância da Matemática no curso técnico
de meio ambiente.
Para o autor, a maior dificuldade de trabalhar com as atividades foi deixar o
estudante construir ordenadamente as ideias, uma vez que os professores do
Ensino Médio não estão acostumados a trabalhar dessa forma. Por outro lado, o
professor-pesquisador verificou que as aulas podem ser mais dinâmicas e atraentes
para os estudantes, e as dificuldades deles ficaram evidentes conforme respondiam
as atividades.
Pesquisa 25:
Referência: ALESSANDRA DE OLIVEIRA REIS. O USO 1:1 DO LAPTOP NA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA: PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM.
2012; MESTRADO EM EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/MG; ORIENTADOR:
SIMÃO PEDRO PINTO MARINHO.
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Palavras-chave: Currículo, Ensino de Matemática, Laptop educacional.
Resumo: O Projeto UCA visa a inserção de uma tecnologia móvel desenvolvida,
especificamente, para a educação, o laptop educacional, trazendo novas configurações de
utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) na escola. Trata-se
de uma experiência inédita na realidade das nossas escolas públicas, na perspectiva de uso
imersivo 1:1, com acesso permanente à internet. O Objetivo dessa investigação foi
identificar mudanças e permanências que ocorrem no ensino de matemática em uma escola
pública municipal de Belo Horizonte que integra o Projeto UCA. Através de uma pesquisa
qualitativa na forma de estudo de caso, acompanhou-se o trabalho de um professor de
matemática que leciona para o 9º ano, dentro do 3º ciclo. Para a coleta de dados foram
adotados questionário autoaplicável, observações de aulas e entrevistas semiestruturadas.
Foram identificadas algumas mudanças nas práticas pedagógicas do professor quando do
uso do laptop educacional. Foi possível observar o surgimento de uma preocupação do
professor com o planejamento das aulas, com a necessidade de reorganizar e ressignificar
o currículo estabelecido, apontando indícios de construção de um web currículo de
matemática. A pesquisa apontou, também, que ainda existem alguns desafios a serem
superados. Registram-se algumas permanências de práticas tradicionais no ensino e na
aprendizagem que se mantêm até pela necessidade de se cumprirem os planos de curso e
de preparar o aluno para os exames oficiais. Por outro lado, fica evidente a necessidade da
formação continuada do professor, na perspectiva de que conheça novas ferramentas para
a melhor inserção do laptop educacional no currículo da educação matemática. Problemas
como a ausência de suportes tecnológico e pedagógico são também desafios a serem
vencidos para que se possa prosseguir com as mudanças na educação matemática em
uma escola que integra as TDIC.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
Este estudo constatou a necessidade da formação específica e continuada
por área de conhecimento para o professor, propiciando-lhe maior visibilidade de
novas possibilidades para a utilização do laptop educacional no ensino de
Matemática, o que poderá lhe dar condições para ampliar a utilização e adequação
dessa tecnologia a uma diversidade maior de conteúdos matemáticos.
Para a autora, as mudanças no ensino de Matemática não se pautam na
utilização do laptop em todas as aulas, nem mesmo em todos os conteúdos da
disciplina. Percebeu-se nesse estudo uma grande mudança das práticas
pedagógicas do professor, nas aulas com conteúdos como geometria, frações e
tratamento de dados, pois são assuntos que são melhores compreendidos quando
ensinados aos estudantes por meio da utilização do laptop educacional e, também,
pela maior facilidade de se encontrar softwares disponíveis na rede, a fim de se
desenvolver um planejamento de aula para esses assuntos.
A autora ressalta que a utilização de uma tecnologia em uma aula começa a
ser concebida muito antes dela chegar à sala de aula. É um processo de
planejamento do professor que começa com a escolha da tecnologia, passando pela
verificação de sua aplicabilidade para a aula em questão, envolvendo a
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experimentação e suas características técnicas e tecnológicas para o conteúdo a ser
trabalhado.
Pesquisa 26:
Referência: ANA CECILIA TOGNI. CONSTRUÇÃO DE FUNÇÕES EM MATEMÁTICA
COM O USO DE OBEJTOS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO NOTURNO. 2007;
DOUTORADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; ORIENTADORA: MARIE JANE
SOARES CARVALHO.
Palavras-chave: Ambientes virtuais, Aprendizagem, Funções, Matemática
Resumo: Este estudo tem como foco o processo de aprendizagem que ocorre no
desenvolvimento do currículo de matemática no ensino médio noturno, com suas
dificuldades estruturais, físicas e humanas. Como os planos de estudo de cada escola são
diversificados, optou-se pela análise do processo no que se refere ao conteúdo de funções
que geralmente é desenvolvido no primeiro ano do ensino médio. De outra forma se quer
analisar como ocorre esta aprendizagem utilizando a metodologia de resolução de
problemas, com uso de tecnologias e neste processo utilizar objetos de aprendizagem. Para
aportes teóricos, embora se tenha refletido sobre o pensamento de diversos autores,
utilizou-se basicamente a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e a construção da
aprendizagem utilizando conhecimentos prévios através do pensamento de Porlán. No que
se refere ao uso de tecnologias utilizou-se às pesquisas de Jonassen nesta área. A
aprendizagem significativa ocorre, quando na tarefa de aprender há a possibilidade de
relacionar de forma não arbitrária e substantiva, (não literal) uma nova informação a outras
que o aluno já conheça e, este por sua vez adota uma estratégia para assim proceder.
Porlán, por sua vez, propõe que a aprendizagem deve ser construída partir dos
conhecimentos prévios dos alunos que ele chama de conhecimento pessoal dos alunos, ou
seja, o conhecimento construído, compartilhado, em oposição ao conhecimento socialmente
organizado em disciplinas. Jonassen enfoca os computadores como ferramentas de apoio à
aprendizagem reflexiva, proporcionando aos estudantes condições de refletir sobre o que
eles aprenderam e como construíram esta aprendizagem, auxiliando-os, portanto, a
desenvolver o pensamento reflexivo. O estudo de teorias de aprendizagem demonstram a
importância da utilização de conhecimentos prévios e situações que promovam a
aprendizagem significativa. O estudo centrou-se no desenvolvimento das atividades
pedagógicas de três turmas do Ensino Médio Noturno de uma Escola da Rede Pública
Estadual, em espaços físicos distintos, a saber: a) o da sala de aula como regularmente
trabalhada e; b) o dos laboratórios de informática com utilização de objetos de
aprendizagem e metodologia de resolução de problemas. Trabalhamos com softwares e
objetos de aprendizagem disponibilizados em repositórios diversos e de livre acesso que
podem ser reutilizados tanto por professores quanto por alunos. A análise foi desenvolvida
considerando as trajetórias percorridas por alunos e professores em suas práticas
pedagógicas a partir de dois enfoques: (1) a comparação entre as turmas de alunos com
propostas didático-pedagógicas muito diferentes. Uma turma trabalhou com a proposta mais
tradicional, centrada no professor e as outras duas turmas trabalharam com a proposta
alternativa através de resolução de problemas com objetos de aprendizagem e (2) a análise
de conteúdo das interações na proposta alternativa realizada nos laboratórios de
informática. As contribuições deste estudo mostram que a metodologia alternativa no
laboratório de informática: (a) proporcionou maior integração entre os alunos; (b) permitiu
aos alunos serem os condutores do seu conhecimento; (c) privilegiou a colaboração e
cooperação entre os alunos para dar sentido a sua aprendizagem; (d) mostrou que a
matemática não é algo abstrato e pode trazer a vida cotidiana para a aula; (e) ajudou os
professores a perceberem que a utilização de objetos de aprendizagem combinada com o
uso da Internet e com a metodologia de resolução de problemas potencializa a
aprendizagem de funções em matemática.
Área Conhecimento: SOCIAIS E HUMANIDADES
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Sobre o trabalho:
Este estudo teve como objetivo verificar como ocorrem as aprendizagens e a
compreensão de funções em Matemática, com a utilização de resolução de
problemas e de objetos de aprendizagem, por estudantes de cursos de Ensino
Médio noturno de escolas públicas de Lajeado (RS).
O autor trabalhou com softwares e objetos de aprendizagem disponibilizados
em repositórios diversos e de livre acesso, que pudessem ser reutilizados tanto
pelos estudantes quanto pelos professores.
Entre as contribuições do estudo o autor destaca: (a) a metodologia
alternativa proporcionou maior interação dos estudantes, no sentido de realizarem
as atividades, refletirem sobre os fatos, e assim construírem o conceito de função de
forma significativa; (b) a possibilidade dos estudantes serem condutores da
construção de seu conhecimento, elaborando problemas e encontrando soluções
para eles; (c) a percepção pelos professores da significância da proposta
metodológica alternativa que utiliza objetos de aprendizagem, apoio da internet,
resolução de problemas e interação entre estudantes para potencializar a
aprendizagem de funções matemáticas.
Pesquisa 27:
Referência: DAYSE SOCORRO ALVES . SIMETRIA AXIAL: UMA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA
PARA ALUNOS DA 6ª SÉRIE COM O USO DE SOFTWARE DE GEOMETRIA DINÂMICA.
2005; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO ; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO; ORIENTADOR: VERONICA GITIRANA GOMES
FERREIRA.
Palavras-chave: Simetria, Reflexão Axial, Engenharia Didática, Visualização
Resumo: Inserindo-se no âmbito do ensino e aprendizagem da Geometria, esta pesquisa
propõe a investigação dos efeitos de uma sequência didática sobre o conceito de um tipo de
Isometria, a Reflexão Axial, com treze alunos da 6ª série de uma escola pública, em um
ambiente de geometria dinâmica, o Cabri-Géomètre. Para isto, fundamentamo-nos nos
preceitos teóricos de Hershkowith e Laborde no que diz respeito à visualização em
Geometria e ao uso do Cabri-Géomètre de Hölzl sobre o arrastamento de figuras no Cabri e
Artigue acerca da importância da sequência didática como prática de pesquisa. Com este
objetivo, procuramos, primeiramente, identificar os enfoques dos livros didáticos de 5ª a 8ª
série, dos currículos americanos e franceses, do PCN de Matemática e posteriormente as
concepções prévias dos alunos acerca do conceito, levando em conta as variáveis didáticas
como eixo de reflexão, posição da figura, papel de base e propriedades da Reflexão Axial.
Os resultados da sequência apontaram a influência do Cabri-Géomètre no desempenho dos
alunos quanto à construção de figuras simétricas assim como à associação entre os
desenhos geométricos da tela e no que concerne às propriedades da Reflexão Axial. A
sequência didática foi eficiente quanto à identificação das características de pontos e figuras
simétricas obtidos através da reflexão em torno de uma reta, do eixo de simetria, todavia,
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precisa ser retomada quanto às questões que visam à generalização das propriedades da
Simetria Axial pelos alunos.
Área Conhecimento: PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Sobre o trabalho:
Neste estudo a autora conseguiu perceber que o os sujeitos da pesquisa
participaram com grande interesse e motivação durante as sessões, apresentando
evidências de que avançaram de maneira significativa na compreensão dos
conceitos relativos à noção de simetria rotacional ao longo das sessões.
Segundo a autora, o software Cabri-géomètre foi uma ferramenta decisiva
para a evolução, por parte do estudante, da compreensão da noção de simetria
rotacional, constatada a partir das observações das estratégias que foram sendo
utilizadas durante a realização das atividades, ao longo das sessões. Isto foi
possível porque o software oferece o recurso da mobilidade da figura geométrica, o
que permitiu a identificação de invariantes, bem como a possibilidade de realizar
construções recorrendo a processo de simulação e de ensaios e erros. Foi possível
perceber, em vários momentos das atividades, que esses recursos (associada a
agilidade) favoreceram ao estudante tomar decisões e refletir sobre a validade da
produção.
A autora ressalta, no entanto, a ocorrência de algumas dificuldades, por parte
de algumas duplas, em relação ao uso dos comandos deste software, para marcar e
medir ângulo bem como pala aplicar rotação.
Pesquisa 28:
Referência: MARCIA REGINA RAMOS COSTA RIBEIRO. POSSIBILIDADES E
DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO DE SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
ENVOLVENDO FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS. 2011; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADOR: ARMANDO TRALDI
JÚNIOR.
Palavras-chave: Funções Trigonométricas, Aprendizagem Significativa
Resumo: O trabalho está inserido na linha de pesquisa A Matemática na Estrutura
Curricular e Formação de Professores e no projeto de pesquisa A aprendizagem
significativa e conhecimentos prévios: investigando o currículo de Matemática, em uma
perspectiva construtivista; tem como pressuposto que a caracterização dos conhecimentos
prévios dos estudantes relacionados aos conteúdos matemáticos que se pretende ensinar
contribui para a aprendizagem significativa. Nessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa é
compreender as possibilidades e dificuldades em utilizar o material distribuído aos alunos da
rede pública do Estado de São Paulo, focando conhecimentos prévios desses estudantes
em relação ao conteúdo funções trigonométricas, identificando dificuldades que podem
surgir durante a execução dessas atividades e verificando as necessidades de intervenções
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para a promoção da construção de conhecimento relativo ao tema. Para essa investigação,
foi utilizada a pesquisa qualitativa e a técnica da observação participante. Foram
observadas as ações de um grupo de alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma
escola pública estadual, durante a realização de atividades propostas e contidas no
material. A análise está apoiada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, na
perspectiva construtivista de Coll (2006) e nos estudos de Pozo (2002) relativos aos
conteúdos de ensino e à aprendizagem. Os resultados indicam que os conhecimentos
prévios dos alunos relacionados as funções trigonométricas podem ser classificados em
uma grande variedade de grupos, dada a sua importante característica de incluir tanto
conhecimentos conceituais como procedimentos, valores, normas e atitudes; a
caracterização desses conhecimentos prévios dos alunos, por parte do professor, a cada
nova experiência educativa, constitui-se em importante ferramenta para a realização de
intervenções pedagógicas mais eficientes e geradoras de aprendizagem significativa.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Este estudo parte da hipótese que os estudantes do segundo ano do Ensino
Médio possuem um conjunto de conhecimentos prévios sobre funções e
trigonometria

que

possibilita

a

aprendizagem

significativa

das

funções

trigonométricas. Para isso, a professora-pesquisadora observou ativamente a
execução das atividades do Caderno do Aluno produzidos pela Secretaria de Estado
da Educação de São Paulo. O objetivo de pesquisa foi compreender as
possibilidades e dificuldades em utilizar o Caderno do Aluno, em uma perspectiva
construtivista, focando conhecimentos prévios desses estudantes em relação ao
conteúdo funções trigonométricas.
No estudo, a autora identificou que os conhecimentos prévios dos estudantes
são, em sua maioria, relacionados a conteúdos de fatos e de conceitos. Isso pode
estar relacionado, segundo a autora, a uma concepção de aprendizagem em que o
estudante é considerado como receptor passivo de conhecimento.
Para a professora-pesquisadora, este estudo propiciou mais motivação para o
ensino de funções, percebendo que as dificuldades encontradas pelos estudantes
podem se sanadas com atividades adequadas para cada tipo de conteúdo.
A autora considera haver a necessidade de se realizar pesquisa de
investigação de conhecimento prévio relativo a outros temas da Matemática,
especialmente do Ensino Médio. Neste segmento da educação básica, há muito a se
pesquisar sobre os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática, pois
segundo a autora os jovens estão dando sinais, há algum tempo, que a forma de se
ensinar não tem sido adequada.
Pesquisa 29:

269

Referência: AMÉRICO AUGUSTO BARBOSA. TRAJETÓRIAS HIPOTÉTICAS DE
APRENDIZAGEM RELACIONADAS ÀS RAZÕES E FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS,
VISANDO UMA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA. 2009; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADOR: ARMANDO TRALDI
JÚNIOR.
Palavras-chave: Trigonometria, Trajetória hipotética de aprendizagem, Perspectiva
construtivista, Educação Matemática
Resumo: Esta Dissertação faz parte do projeto de pesquisa desenvolvido por
pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que procura desenvolver
materiais de apoio e inovações curriculares para o Ensino Médio, tomando com referência a
noção de Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem (THA), conceito utilizado pelo
pesquisador Simon (1995) como parte do “modelo” de Ciclo de Ensino e de Aprendizagem
de Matemática. O objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade de compatibilizar
perspectivas de aprendizagem com a planificação de ensino relacionada às razões e às
funções trigonométricas e verificar a atuação do professor de matemática diante de uma
proposta de ensino visando uma perspectiva construtivista. Para responder às nossas
questões desenvolvemos uma pesquisa de caráter qualitativo, coletando os dados por meio
de relatórios de observação das aulas com professores e alunos de três diferentes turmas
de 2º ano do Ensino Médio da rede pública do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Os
resultados obtidos indicam que: é possível compatibilizar perspectiva de aprendizagem com
a planificação de ensino, e o quanto é importante a atuação do professor de matemática
para que ocorra aprendizagem. Concluímos que não basta uma boa sequência de ensino, a
interação e a participação entre alunos e professores são os principais instrumentos para
que se efetive uma aprendizagem significativa numa perspectiva construtivista
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor em sua pesquisa revela dificuldades que teve que conviver no início
de carreira, dificuldades de ensino e aprendizagem de determinados temas
relacionados ao currículo de Ensino Fundamental e Médio e como organizar um
currículo que contemple a interdisciplinaridade e a contextualização.
No trabalho, o autor propõe atividades que envolvem situações externas para
exemplificar aplicações de conteúdos previamente desenvolvidos em sala, as
atividades envolvem experimentação, construção com régua e compasso e
levantamento de conjecturas, permitido desta maneira práticas que viabilizem o
estabelecimento de uma relação entre o estudante e seu objeto de estudo.

Pesquisa 30:
Referência: ALEXANDRA GARROTE ANGIOLIN. TRAJETÓRIAS HIPOTÉTICAS DE
APRENDIZAGEM SOBRE FUNÇÕES EXPONENCIAIS. 2009; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA
MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Função Exponencial, Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem, Currículo,
Ensino Médio.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar como compatibilizar
perspectivas construtivistas de aprendizagem com a planificação de ensino, no caso
particular de funções exponenciais. Pretende-se ainda analisar a atuação dos professores
de Matemática, no que se refere às atividades de planejamento e desenvolvimento de
ensino, de forma compatível com uma perspectiva construtivista de aprendizagem. Como
fundamentação teórica, recorremos nessa obra aos trabalhos de Simon (1995) sobre
trajetórias hipotéticas de aprendizagem (THA). Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
envolvendo dois professores de Matemática, de uma escola pública estadual de São Paulo
e suas atuações junto a 77 alunos da 1ª Série do Ensino Médio. Elaboramos uma trajetória
hipotética de aprendizagem a partir de objetivos específicos e, tendo como referência
hipóteses sobre a aprendizagem dos estudantes, buscando a proposição de tarefas que
envolvessem resolução de problemas, investigação, uso de tecnologias, abordagens
interdisciplinares e aplicações em situações do cotidiano e em outras áreas de
conhecimento. A THA foi aplicada pelos professores participantes com, suas respectivas
turmas. Com a análise dos dados obtidos, constatamos a complexidade de elaboração de
propostas com a finalidade de que os alunos possam construir seus próprios conhecimentos
sobre o assunto. Da mesma forma, vivenciamos o desafio a ser enfrentado pelos
professores em desenvolver tarefas nessa perspectiva construtivistas, mesmo quando as
intenções tenham sido discutidas e compartilhadas. O professor tem papel decisivo, pois
mesmo que o ensino seja planificado numa perspectiva construtivista, o que realmente fará
com que isso ocorra depende de como ele a desenvolve em sala de aula. Com relação aos
alunos, seu envolvimento com tarefas menos usuais que envolviam leitura de textos, uso do
computador, investigações mostraram que essas possibilidades são promissoras no sentido
de que ocorra a aprendizagem, mas diversos fatores, dentre os quais a própria atuação do
professor, não permitem que se formule assertivas mais contundentes sobre essas
propostas
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Neste trabalho, a autora considera que a exploração de situações
contextualizadas é pouco conhecida pela maioria dos professores e revela que com
as funções exponenciais é possível a construção de significados por meio da
História da Matemática, formas de representação – algébrica, geométrica – ou
comparações com outras formas de variação de grandezas.
Para a autora, não basta ter um planejamento de ensino com uma
perspectiva construtivista se o professor que irá desenvolvê-la em sala de aula não
atuar de maneira adequada com essa perspectiva. O professor precisa desafiar os
estudantes na medida certa, fazer intervenções adequadas, dar informações quando
elas são necessárias, não apenas socializar, mas também sistematizar o que foi
aprendido.
Pesquisa 31:
Referência: MARIA DE FÁTIMA ALEIXO DE LUNA. ESTUDO DAS TRAJETÓRIAS
HIPOTÉTICAS DA APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA ESPACIAL PARA O ENSINO
MÉDIO NA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA. 2009; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADOR: ARMANDO TRALDI
JÚNIOR.
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Palavras-chave: Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem, Perspectiva Construtivista,
Geometria Espacial, Ensino Médio, Educação Matemática
Resumo: O objetivo da presente pesquisa foi verificar a possibilidade de compatibilizar
perspectivas construtivistas de aprendizagem com a planificação do ensino, em colaboração
pesquisador e professor, no caso particular da Geometria Espacial e verificar a atuação do
professor de Matemática no que se refere às atividades de planejamento de ensino, de
forma compatível com uma perspectiva construtivista de aprendizagem. Faz parte do projeto
de pesquisa denominado “Construção de Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem e
implementação de Inovações Curriculares em Matemática no Ensino Médio”. A
fundamentação teórica apoiou-se nas obras de Simon (1995) a respeito de Trajetórias
Hipotéticas de Aprendizagem (THA). O estudo realizado foi de natureza qualitativa e
envolveu três professores de Matemática da rede pública de São Paulo e suas atuações
com 104 alunos da segunda série do Ensino Médio. A partir do Ciclo de Ensino de
Matemática desenvolvido por Simon, elaborou-se THAs, buscando a proposição de tarefas
que explorassem investigação, uso de tecnologia, contextos do cotidiano e em outras áreas
de conhecimento e da própria Matemática. Os dados foram coletados por entrevistas
semiestruturadas, questionário e observações em dois diferentes momentos: antes e
durante o desenvolvimento das THAs. Verificou-se que, embora as THAs sejam
potencialmente ricas, no sentido de produzir situações em que o professor cogite e participe
constantemente da (re) organização do planejamento escolar, compreende-se que a THA
por si só não garante uma aprendizagem sob perspectivas construtivistas. Desse modo,
constatou-se, conforme já mencionado por diferentes autores, que o professor exerce papel
fundamental na mediação da construção do conhecimento de seus alunos. Quanto à
atuação do professor, considerou-se que esse caminho continua sendo desafiador, no
sentido dos docentes estarem dispostos a aproximar-se do universo das pesquisas e
formação continuada, apoiando-se em diferentes metodologias e procedimentos didáticos.
Em relação aos estudantes, percebeu-se que seu envolvimento apresenta-se mais
promissor, quando participa de tarefas que envolvem o uso de tecnologia e manipulação de
materiais, particularmente, em relação aos conceitos e procedimentos da Geometria
Espacial.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Neste estudo a autora buscou verificar a possibilidade de compatibilizar
perspectivas construtivistas de aprendizagem com a planificação do ensino, em
especial com a Geometria Espacial. A autora desenvolveu em sua THA tarefas que
explorassem investigação, o uso de tecnologia, contextos do cotidiano, outras áreas
de conhecimento e da própria Matemática.
A autora detecta em seu estudo que embora a teoria construtivista não
estipule um caminho definitivo para a aprendizagem dos estudantes, suas
contribuições podem ser significativas nos processos de ensino e de aprendizagem
desde que o professor garanta não apenas a organização e decisão dos conteúdos
matemáticos e tarefas que serão desenvolvidas pelos estudantes, mas investigue o
pensamento do estudante durante a realização das atividades para que possa
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enriquecer e reformular as expectativas estabelecidas e a partir dessas ações
redirecionar o planejamento das aulas.
Pesquisa 32:
Referência: MARCIA APARECIDA NUNES MESQUITA. ENSINAR E APRENDER
FUNÇÕES DO SEGUNDO GRAU, NO ENSINO MÉDIO: CONSTRUINDO TRAJÉTORIAS.
2009; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP;
ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Educação Matemática, Currículo de Matemática, Ensino Médio, Funções
polinomiais do 2º grau, Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar como compatibilizar
perspectivas construtivistas de aprendizagem com o planejamento do ensino, no caso
particular do ensino e da aprendizagem de funções polinomiais do 2.º grau, e analisar a
atuação de professores de Matemática no que se refere às atividades de planejamento e
desenvolvimento do ensino, de forma compatível com uma perspectiva construtivista de
aprendizagem. Fundamenta-se nos trabalhos de Simon (1995) sobre trajetórias hipotéticas
de aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que envolve dois professores de
Matemática de uma escola pública estadual de São Paulo e sua atuação junto a 62 alunos
da 1.ª série do Ensino Médio. Inicialmente, elaboramos a primeira versão da trajetória
hipotética de aprendizagem levando em consideração os objetivos que selecionamos e as
hipóteses de aprendizagem dos estudantes que indicamos, de acordo com o planejamento
do ensino. Apresentamos essa primeira versão aos professores para que eles pudessem,
por meio do conhecimento atual que possuem de seus alunos, realizar sugestões,
modificações ou alterações e assim elaborarmos juntos com eles a segunda versão da THA.
No entanto, os professores apresentaram uma atitude passiva diante da análise, não
realizando nenhuma modificação na primeira versão da THA. Em seguida acompanhamos
todo o desenvolvimento da trajetória em sala de aula, avaliamos e discutimos os resultados
do trabalho com os professores e indicamos mudanças na THA inicial. Os resultados
obtidos nos levaram a concluir que compatibilizamos perspectivas construtivistas de ensinoaprendizagem com o planejamento ao propormos tarefas envolvendo resolução de
problemas, uso de tecnologias, abordagens interdisciplinares e aplicações em situações do
cotidiano e em outras áreas do conhecimento, de modo que o aluno pudesse interagir e
realizar experimentos, levantar hipóteses, construir estratégias de resolução, esboçar
conjecturas, argumentar, relacionar e analisar, porém concluímos que isso não garante uma
aprendizagem com perspectivas construtivistas, sua efetivação depende de como o
professor vai atuar em sala de aula.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A autora defende a compatibilização de perspectivas construtivistas de ensino
e aprendizagem com o planejamento, propondo tarefas envolvendo resolução de
problemas, uso de tecnologias, abordagens interdisciplinares e aplicações em
situações do cotidiano e em outras áreas do conhecimento, de modo que o
estudante possa interagir e realizar experimentos, levantar hipóteses, construir
estratégias de resolução, esboçar conjecturas, argumentar, relacionar e analisar.
Porém, segundo a autora, somente o planejamento não garante uma aprendizagem
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com perspectivas construtivistas, pois sua efetivação depende de como o professor
vai atuar em sala de aula.
A pesquisadora destaca as impressões dos professores participantes de sua
pesquisa em relação ao interesse que as situações contextualizadas despertam nos
estudantes e possíveis influências na aprendizagem. O fato de associarem os
problemas com a rotina que vivem, desperta o interesse dos estudantes; essas
atividades contextualizadas despertam as discussões nos estudantes.
Pesquisa 33:
Referência: PATRICK DE OLIVEIRA LIMA. UMA TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE
APRENDIZAGEM SOBRE FUNÇÕES LOGARÍTMICAS. 2009; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA
MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Função Logarítmica, Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem, Currículo,
Ensino Médio.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a reflexão sobre um
momento importante do processo de implementação curricular, ou seja, aquele que se
desenvolve em sala de aula, analisando como pode se dar seu planejamento e qual a
participação do professor nesse processo. Tem como fundamentação teórica os trabalhos
de Simon sobre trajetórias hipotéticas de aprendizagem (THA), expressão que ele utiliza
tanto para fazer referência ao prognóstico do professor para ensinar como para o caminho
que possibilitará o processamento da aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa, pois a preocupação com o processo é uma constante durante a pesquisa: o
interesse principal da investigação é o de evidenciar como se dá o processo de
planejamento e realização do ensino, numa perspectiva construtivista de aprendizagem. A
pesquisa conta com a colaboração de dois professores de Matemática de uma escola
pública estadual de São Paulo e sua atuação junto a 80 alunos de ensino médio. Em nossa
pesquisa desenvolvemos uma THA sobre funções logarítmicas, buscando envolver
situações contextualizadas, interdisciplinares e constituídas por atividades de resolução de
problemas, envolvendo aplicações em situações do cotidiano, em outras áreas de
conhecimento e internas à própria Matemática. Com nosso trabalho, pretendemos contribuir
para o desenvolvimento profissional dos professores de forma coerente com que se
pretende que seja sua prática em sala de aula, mediante uma estratégia de articulação
entre teoria, prática docente e pesquisa.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para o autor, as atividades de planejamento na escola geralmente ficam
restritas ao documento elaborado no início do ano. O autor afirma que o
planejamento das atividades como as descritas pelas THA não faz parte do dia-a-dia
escolar. Destaca, ainda, que

a

THA envolve

situações contextualizadas,

interdisciplinares e constituídas por atividades de resolução de problemas
envolvendo aplicações em situações do cotidiano do estudante com outras áreas do
conhecimento.
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Em seu estudo, o autor identifica, entre os professores participantes da
pesquisa, diferentes formas de abordar a mesma THA, o que leva o autor a refletir
sobre a atuação do professor ao abordar o tema proposto, quando se pretende que
os estudantes sejam protagonistas na construção de suas aprendizagens.
Pesquisa 34:
Referência: RUBENS DE SOUZA CABRAL JUNIOR. ABORDAGENS DAS NOÇÕES
INICIAIS DE PROBABILIDADE EM UMA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA. 2009;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP;
ORIENTADOR: ARMANDO TRALDI JÚNIOR.
Palavras-chave: Probabilidade, Currículo de Matemática no Ensino Médio, Educação
Matemática, Trajetória Hipotética de Aprendizagem.
Resumo: A investigação realizada teve como objetivo verificar quais são as contribuições e
dificuldades dos professores em planejar e desenvolver uma trajetória hipotética de
aprendizagem (THA) sobre noções iniciais de probabilidade para alunos do Ensino Médio. A
justificativa da nossa pesquisa do tipo qualitativa vai ao encontro do que afirma Simon
(1995), de que existem muitos trabalhos na área de aprendizagem com abordagem
construtivista, porém muito pouco dos seus resultados está incorporado nas elaborações de
aulas dos professores. Sendo assim, efetuamos, inicialmente, uma revisão bibliográfica dos
trabalhos que têm como tema o processo de ensino e aprendizagem de probabilidade. A
partir desses resultados, elaboramos uma sequência de ensino de probabilidade, que foi
apresentada para três professores desenvolverem com os alunos, na expectativa de avaliar
a THA e ao mesmo tempo elaborar novas hipóteses sobre o processo de ensino e
aprendizagem de probabilidades. A pesquisa nos mostra que os professores que
participaram do estudo têm conhecimento da abordagem laplaciana na introdução do
conceito de probabilidade, no entanto carecem de embasamento teórico sobre a
possibilidade de apreensão da noção de probabilidade utilizando-se da confrontação dos
enfoques frequentista e laplaciano. Este fato limitou as suas contribuições na elaboração e
desenvolvimento da THA, conduzindo os professores a uma atitude mais contemplativa do
que crítica em relação às atividades apresentadas.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor apresenta uma proposta de envolver atividades com ênfase voltada
para a resolução de problemas utilizando jogos e experimentos aleatórios que
estimulem a investigação por parte dos estudantes para a apreensão das noções
elementares da teoria das probabilidades no Ensino Médio.
A THA elaborada, segundo o autor, propôs atividades que permitiram
distinguir um experimento determinístico de um experimento aleatório, bem como,
por meio da frequência relativa acumulada de experimentos aleatórios, estimar a
probabilidade de alguns eventos e compará-la com seu cálculo a priori. Os
professores pesquisados explicitaram a necessidade dos estudantes da educação
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básica vivenciar os processos de experimentação cientifica, desta maneira,
permitindo desenvolver as bases do raciocínio probabilístico.
Pesquisa 35:
Referência:
ANA
LÚCIA
VIVEIROS
FREITAS.
ENSINAR
E
APRENDER
TRANSFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS NO ENSINO MÉDIO. 2010; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA
MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Isometrias, Geometria, Educação Matemática, Ensino Médio, Trajetórias
Hipotéticas de Aprendizagem, Currículo de Matemática.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo construir, discutir e avaliar a construção de
uma THA a respeito do tema Isometrias. Elegemos como questões de pesquisa: investigar
como compatibilizar perspectivas construtivistas de aprendizagem com o planejamento do
ensino das Isometrias, investigar como as pesquisas, na área da Educação Matemática,
contribuem para a organização do ensino deste tema e analisar a atuação de professores
de Matemática, no que se refere às atividades de planejamento, de forma compatível com
uma perspectiva construtivista de aprendizagem. Fundamenta-se nos trabalhos de Simon
(1995) sobre a elaboração de Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem (THA). Trata-se de
uma pesquisa qualitativa que envolve dois professores de Matemática de duas escolas
públicas do Estado de São Paulo e sua atuação junto a 58 alunos da 2ª série do Ensino
Médio. Dentre os resultados encontrados destacamos: (a) a elaboração de uma THA é uma
tarefa mais condizente aos pesquisadores que aos professores; (b) a utilização de
pesquisas em Educação Matemática permite aos professores elaborar atividades que
possibilitem aos alunos enfrentar suas dificuldades, porém é preciso pensar em maneiras
para que os professores tenham acesso a elas; (c) a elaboração de atividades que tenham
perspectivas construtivistas não é suficiente para que a aprendizagem ocorra segundo esse
aspecto, pois a atuação do professor tem papel decisivo neste processo; (d) o uso de novas
tecnologias potencializa a compreensão de conceitos, mas é, ainda, uma estratégia pouco
utilizada pelos professores.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para a autora, a seleção de atividades contextualizadas e problematizadoras
não é suficiente para que se tenha um ensino de qualidade. O professor precisa está
comprometido com o conteúdo a ser ensinado, pois se isso não acontecer ele passa
a ser um simples aplicador de atividades, repetindo-as ano a ano, turma a turma,
sem que promova nenhuma reflexão sobre elas.
Segundo a autora, o comprometimento do professor é o que faz toda a
diferença nos processos de ensino e de aprendizagem; um professor pode fazer de
uma tarefa simples uma aula repleta de conexões e significado, ou de uma atividade
extremamente elaborada uma simples lista de exercícios.
Pesquisa 36:
Referência: ANTONIO CELSO TONNETI. TRAJETÓRIAS HIPOTÉTICAS DE
APRENDIZAGEM EM ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO. 2010; MESTRADO EM:
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: CÉLIA
MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Estatística, Trajetória Hipotética de Aprendizagem, Currículo e Ensino
Médio.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar como compatibilizar
perspectivas construtivistas de aprendizagem no que diz respeito ao ensino de Estatística,
considerando a planificação do ensino. Pretende-se ainda analisar o professor de
Matemática em sua prática educativa, observando as atividades que ele exerce no
planejamento e desenvolvimento do ensino de Estatística, de forma compatível com uma
perspectiva construtivista de aprendizagem. A pesquisa tem como fundamentação teórica
os trabalhos de Simon (1995) sobre Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem (THA). Tratase de uma pesquisa qualitativa envolvendo dois professores de Matemática de uma escola
pública do Estado de São Paulo e sua atuação junto a 70 alunos da 3ª série do Ensino
Médio. A partir do Ciclo de Ensino de Matemática desenvolvido por Simon (1995),
elaboramos a primeira verão da THA, de forma a considerar os objetivos selecionados e as
hipóteses de aprendizagem dos estudantes, buscando a proposição de tarefas que
envolvessem resolução de problemas, abordagens interdisciplinares, uso de tecnologias,
análise exploratória de dados e aplicações em situações do cotidiano e em outras áreas do
conhecimento. Apresentamos essa primeira versão aos professores para que eles
pudessem realizar modificações, sugestões ou alterações, de acordo com as necessidades
apresentadas pelos alunos. Nossa intenção focaliza em um trabalho coletivo e reflexivo que
culminasse na elaboração segunda versão da THA. No entanto, os professores não
colaboraram para que isso ocorresse. Ressaltamos que acompanhamos todo o
desenvolvimento da THA em sala de aula, refletimos sobre a atuação do professor e
interesse do aluno, e assim, apresentamos modificações para a próxima THA, de acordo
com nossa própria análise. Por fim, constatamos que embora tenhamos THAs elaboradas
numa perspectiva construtivista, o professor exerce um papel decisivo, pois a forma que ele
a desenvolve em sala de aula é fundamental para a aprendizagem do aluno.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
Para o autor, elaborar a THA não foi uma tarefa fácil e a principal dificuldade
foi a de como iniciar a construção e a elaboração da THA com uma perspectiva
construtivista de ensino e aprendizagem, com objetos e atividades de aprendizagem
considerando as dificuldades dos estudantes constatadas nos resultados de
pesquisas.
O estudo constatou que durante o desenvolvimento da THA na sala de aula,
cada professor participante da pesquisa desenvolvia sua prática de forma diferente
de acordo com suas concepções sobre o como se deve ensinar.
Pesquisa 37:
Referência: JOSÉ MANOEL VITOLO. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS À IDEIA DE FUNÇÃO:
UMA TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAGEM. 2010; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADOR:
ARMANDO TRALDI JÚNIOR.
Palavras-chave: Educação Matemática, Noções de Função, Perspectiva Construtivista,
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Trajetória Hipotética de Aprendizagem.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivos: investigar a construção, discussão e
avaliação de um planejamento de ensino para a aprendizagem de noções introdutórias à
ideia de função, dentro de uma perspectiva construtivista de aprendizagem; investigar como
as pesquisas, na área de Educação Matemática, contribuem para a organização do ensino
deste tema e analisar a atuação de professores de Matemática, diante de uma proposta de
ensino com esta característica. A fundamentação teórica está baseada nas formulações
propostas por Simon (1995), sobre Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem (THA). O
estudo realizado é de natureza qualitativa envolvendo dois professores de Matemática de
uma escola da rede pública do Estado de São Paulo, e suas atuações junto a 77 alunos
distribuídos em duas turmas que frequentam o primeiro ano do ensino médio. Os dados
foram coletados por entrevistas semiestruturadas, questionário e observações. Embora a
THA, tendo sido elaborada com tarefas que envolvam resolução de problemas, uso de
tecnologia, abordagens interdisciplinares, aplicações em situações do cotidiano e em outras
áreas do conhecimento e sejam potencialmente ricas, no sentido de produzir situações de
aprendizagem, sem a participação constante do professor na (re)organização do
planejamento, a THA por si só não garante uma aprendizagem sob perspectivas
construtivistas. Ainda em relação ao professor, cabe ressaltar que o principal desafio é
aproximá-lo das pesquisas acadêmicas e que continuem sempre em processo de formação
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor desenvolveu uma THA com tarefas que envolveram a resolução de
problemas, o uso da tecnologia, abordagens interdisciplinares, aplicações do
cotidiano e em outras áreas do conhecimento. Para isso utilizou em sua primeira
versão as dificuldades e propostas apontadas pelos autores pesquisados em sua
revisão bibliográfica, considerando também sugestões contidas nos documentos
oficiais, principalmente aquelas referentes a interdisciplinaridade e contextualização.
Um dos desafios do trabalho, segundo o autor, foi o de que o professor tenha
uma atuação frente às novas possibilidades metodológicas, enfrentando o desafio
de estar atualizado com pesquisas em sua área de atuação e cursos de formação
continuada.
Pesquisa 38:
Referência: LUCIANE SANTOS ROSENBAUM. UMAA TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE
APRENDIZAGEM SOBRE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS NUMA PERSPECTIVA
CONSTRUTIVISTA. 2010; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO
DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADOR: ARMANDO TRALDI JÚNIOR.
Palavras-chave: Funções Trigonométricas, Trajetória Hipotética de Aprendizagem,
Educação Matemática, Currículo de Matemática, Ensino Médio, Perspectiva Construtivista.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo verificar: como compatibilizar perspectivas
construtivistas de aprendizagem com o planejamento do ensino de Funções
Trigonométricas; como as pesquisas na área de Educação Matemática, que trazem
resultados importantes sobre a aprendizagem, podem contribuir para a organização do
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ensino de Funções Trigonométricas que potencialize boas situações de aprendizagem aos
alunos; como a atuação do professor de Matemática se revela, no que se refere às
atividades de planejamento do ensino de Funções Trigonométricas, de forma compatível
com uma perspectiva construtivista de aprendizagem. Desenvolvemos um estudo de
natureza qualitativa com 2 professores e 70 alunos da 2.ª série do Ensino Médio de uma
escola da rede pública do Estado de São Paulo. Este trabalho, tem como fundamentação
teórica os trabalhos de Simon (1995) sobre o uso de THA no ensino de Matemática para
formular modelos de ensino baseados no construtivismo. Como componente do Ciclo de
Ensino de Matemática desenvolvido por Simon, a THA elaborada fez uso de resultados de
pesquisas para o desenvolvimento de Funções Trigonométricas por meio de atividades e
resolução de problemas que envolveram: construções com régua e compasso, material
manipulativo, calculadora científica, construção de gráficos usando o software Geogebra e
papel e lápis. Os resultados obtidos nos levaram a concluir que o uso de pesquisas contribui
para a organização do ensino de Funções Trigonométricas, no entanto é necessário
possibilitar o acesso dos professores a tais pesquisas. Verificou-se que embora as THAs
sejam potencialmente ricas, é complexa a tarefa de elaboração de atividades para que se
efetive uma aprendizagem numa perspectiva construtivista. Constatamos que a participação
em tarefas que envolvem o uso de tecnologia e manipulação de materiais potencializa o
aprendizado de Funções Trigonométricas. Porém, a THA elaborada não é suficiente para
que a aprendizagem ocorra, pois a atuação do professor tem papel decisivo na mediação da
construção do conhecimento dos seus alunos. Da mesma forma vimos que a interação
entre alunos, e estes com o professor são essenciais para uma aprendizagem significativa.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A autora desenvolveu uma THA com oito atividades. A THA elaborada por si
só não garante a aprendizagem, pois a atuação do professor tem papel decisivo na
mediação da construção do conhecimento dos estudantes.
A pesquisadora elaborou atividades que contemplassem oportunidades para
que os estudantes pudessem expressar suas ideias e argumentos, dialogar e
confrontá-las com os colegas, levantando hipóteses, possibilitando desta maneira
uma rica discussão coletiva. Segundo a autora, para o bom desenvolvimento das
atividades planejadas, os professores precisam se comunicar com os estudantes,
principalmente com suas observações, não olhando só para as dúvidas e sim para
todas hipóteses levantadas.
Pesquisa 39:
Referência: DENÍLSON GONÇALVES PEREIRA. UM ESTUDO DA RETA NO ENSINO
MÉDIO UTILIZANDO TRAJETÓRIAS HIPOTÉTICAS DE APRENDIZAGEM. 2011;
MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP;
ORIENTADORA: CÉLIA MARIA CAROLINO PIRES.
Palavras-chave: Geometria Analítica, Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem, Currículo,
Ensino Médio, Educação Matemática.
Resumo: O presente trabalho faz parte de um projeto que tem por objetivo analisar o modo
como podem ser organizadas e desenvolvidas propostas didáticas em sala de aula,
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explorando contextos do cotidiano, de diversas áreas de conhecimento e da Matemática,
com vistas a contemplar algumas expectativas de aprendizagem. Nossa pesquisa envolve
três professores de Matemática da rede pública estadual paulista, cada qual com uma turma
da terceira série do Ensino Médio, período noturno, totalizando 122 alunos. Os professores
convidados atuam na E.E. Padre Anchieta, localizada em Diadema. O projeto visa a
contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores de forma coerente com o que
se pretende que seja sua prática em sala de aula, mediante uma estratégia de estreita
articulação entre teoria, prática docente e pesquisa. Por meio de uma trajetória hipotética de
aprendizagem (THA) e do trabalho colaborativo, acreditamos que o professor pode refletir
sobre sua prática docente, privilegiando uma estratégia de ensino na qual o aluno seja
motivado a investigar e atribuir significado a sua aprendizagem de forma autônoma. A THA
preliminar foi elaborada pelo professor pesquisador, com a contribuição dos professores
aplicadores, e cada um destes a desenvolveu em uma turma. Nessa etapa, o pesquisador
fez observações e registro, por meio de gravações de áudio e anotações, enquanto os
professores aplicadores relataram, junto com os protocolos dos alunos, o que ocorreu em
cada atividade proposta, apontando os erros, dificuldades, interações, hipóteses que foram
questionadas na elaboração da trajetória, além de outras observações.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
O autor declara em seu estudo que não faz parte das rotinas dos professores
elaborar e planejar THA como um desdobramento de um plano geral inicial; que os
professores em sua maioria utilizam livros didáticos ou material instrucional da
própria secretaria de educação.
No estudo, o autor detecta que os professores participantes da pesquisa
enfatizam o cumprimento do cronograma, preferindo terminar mesmo em detrimento
do tempo que os estudantes mostravam ser necessário para o termino das
atividades.
Para o pesquisador, um aspecto que ficou evidente é o de que não basta ter
um planejamento de ensino se o professor que irá desenvolver não desafiar seus
estudantes.
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APÊNDICE E
Referência, Palavras-Chave, Resumos40, Comentários e
Algumas Considerações41 das Dissertações e Teses da
Categoria Currículos Avaliados
Pesquisa 1:
Referência: MARIA ISABEL RAMALHO ORTIGÃO. VOZES PRESENTES NO
CURRÍCULO: UM ESTUDO A PARTIR DA MATRIZ CURRICULAR DE MATEMÁTICA
PARA O SAEB97. 1999; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: PUC/RJ; ORIENTADORA: PAOLA SZTAJN.
Palavras-chave: Matriz Curricular, Educação Matemática.
Resumo: A dissertação discute o processo de elaboração e construção da Matriz Curricular
de Referência para o Sistema Nacional de Avaliação da Escola Básica (SAEB 97), na área
específica da Matemática. Tomando-se como exemplo de currículo de matemática a Matriz
de Referência para o SAEB 97, a pesquisa busca problematizar, dialogando com os campos
do Currículo e da Educação Matemática, quais fatores ideológicos e sociais influenciaram
sua construção. Utilizando-se de ampla análise documental e de entrevistas, a pesquisa
reconstitui os currículos de matemática utilizados pelo SAEB em seus diferentes ciclos de
avaliação, de 1990 a 1997, discute mudanças ocorridas no enfoque curricular desta
disciplina no período em questão e apresenta a dinâmica de funcionamento da equipe
responsável pela elaboração do matriz de matemática do SAEB 97.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
A autora busca compreender o processo de construção da matriz curricular
de Matemática, tomada como referência pelo SAEB de 1997, para embasar a
avaliação nacional desta disciplina. Para a autora, as concepções daqueles que
efetivamente participaram da elaboração de um documento curricular interferem
direta ou indiretamente em sua construção. Portanto, é preciso compreender e
repensar o processo de seleção e organização do conhecimento escolar, a partir da
contribuição de autores críticos, abre a possibilidade de redirecionar os caminhos.
Na elaboração de um currículo estão presentes importantes decisões sobre o
que significa educar, sobre quais valores e tradições culturais devem ser incluídos e
sobre quais formas de conhecer e aprender devem ser privilegiadas ou regeneradas.

40
41

Elaborado pelos autores das pesquisas selecionadas
Realizada a partir da nossa leitura das pesquisas selecionadas
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Pesquisa 2:
Referência: MÁRCIO DELEPRANI . AS PROVAS DE MATEMÁTICA DO ENEM:
CONTEÚDOS, DIFICULDADES E INFLUÊNCIAS PARA O CURRÍCULO DO ENSINO
MÉDIO. 2012; MESTRADO EM: ENSINO DE CIÊNCIAS; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO; ORIENTADORA: HAYDÉA MARIA MARINO DE
SANT’ANNA REIS.
Palavras-chave: Enem, Currículo mínimo, Ensino de Matemática
Resumo: O trabalho é um estudo definido a partir de indagações no processo de avaliação
dos alunos através das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também
avalia a prova como instrumento que orienta a composição do currículo do ensino médio e
como um instrumento que democratiza o acesso ao ensino superior. A pesquisa foi
direcionada para orientar professores e alunos de como está organizada a prova do Enem e
também alertar educadores sobre o nível de exigência dessa prova, que tem como um de
seus objetivos, o de democratizar o acesso ao ensino superior. O objetivo geral do trabalho
foi analisar questões de matemática da prova do Enem e definir seu grau de dificuldade e
então verificar se essa única prova pode ser um dos únicos meios de acesso ao ensino
superior. Como suporte a pesquisa apresentou referencial teórico dividido em dois eixos. O
primeiro eixo foi o de pesquisar dados e ter uma informação estatística da situação dos
alunos no Brasil e confrontá-los com os dados das provas e o segundo foi o de verificar a
opinião de educadores sobre como deveria ser o ensino de matemática. A investigação foi
realizada com as questões de matemática nas edições de 2009, 2010 e 2011, as provas
foram retiradas do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) e seus conteúdos foram comparados com o currículo mínimo do ensino
médio do estado do Rio de Janeiro. A análise dos dados mostrou que os níveis atuais da
prova do Enem e dos alunos das redes públicas de ensino precisam melhorar.
Área Conhecimento: ENSINO

Sobre o trabalho:
Segundo o autor, se fosse preparado hoje um novo currículo do Ensino
Médio, tendo como base a prova do ENEM, o currículo teria uma redução de
aproximadamente 41%, por causa dos assuntos que são deixados de fora da prova,
por ser difícil encontrar aplicações ou contextualizações.
O autor relata que o nível de dificuldade da prova não é alto e a maior parte
das questões são elaboradas com conteúdos do Ensino Fundamental, faltando
assim uma série de conteúdos e causando um déficit no currículo do Ensino Médio.
Outro grande problema com o baixo nível da prova é o fato de ser um dos únicos
meios de acesso ao ensino superior, para algumas universidades, colocando em
cursos de graduação estudantes que não tenham conhecimento mínimo de
Matemática.
Segundo constatado nesta pesquisa que analisou as questões do ENEM de
2009 a 2012, os números indicam que as universidades receberão estudantes no
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curso de Engenharia que não sabem matrizes, determinantes, sistemas lineares,
áreas e volumes de figuras espaciais. Terão também estudantes do curso de
Administração que não sabem Matemática Financeira. O autor ainda faz o seguinte
questionamento: será que apenas os assuntos do ensino fundamental: porcentagem
e proporção podem ajudar a formar bons médicos? Estes dois assuntos juntos
tomam 17,77% das provas, quase o total de questões resolvidas com uso exclusivo
de assunto do Ensino Médio (19,25%).
Pesquisa 3:
Referência: CESAR CLEMENTE. OS DESDOBRAMENTOS DO SARESP NO PROCESSO
CURRICULAR E NA AVALIAÇÃO INTERNA: UMA ANÁLISE DO COMPONENTE
CURRICULAR DE MATEMÁTICA. 2011; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO
DE ENSINO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA; ORIENTADORA: NATALINA
APARECIDA LAGUNA SICCA.
Palavras-chave: SARESP, Avaliação Externa, Avaliação Interna, Prática Curricular
Resumo: Esta pesquisa está inserida na linha “Currículo, cultura e práticas escolares” do
PPGE/CUML e foi desenvolvida no contexto do grupo de Pesquisa “Currículo, História e
Poder”, credenciado pelo CNPQ e certificado pelo CUML. Tem como objetivo analisar os
resultados do SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo, no componente curricular de Matemática no Ensino Fundamental de uma Escola
Estadual, no interior de São Paulo. Para tal, estuda duas turmas de alunos do ensino
fundamental, no período entre 2004 e 2008, buscando identificar o rendimento escolar dos
mesmos, na quarta e oitava séries, comparando com os dados das escolas no âmbito
regional e estadual. Neste contexto procurou-se identificar como os professores concebem
a relação entre avaliação interna e externa, analisar se o SARESP provoca mudanças na
avaliação interna e na prática curricular. Apoiou-se em pesquisadores como Gimeno
Sacristan (1998), Depresbiteris (2011), Luckesi (1998) Hoffmann (2005), Fernandes e
Freitas (2007) entre outros. A metodologia aplicada é qualitativa, uma pesquisa de campo,
cujos dados foram obtidos por meio de diferentes instrumentos: entrevistas semiestruturadas, questionários aplicados aos professores e gestores e análise de fontes
documentais. Foram analisados os seguintes eixos temáticos, obtidos por um análise do
conteúdo das falas dos participantes: avaliação externa; avaliações internas, elementos que
compõe a nota bimestral. Foram analisadas as questões das provas de matemática do
SARESP no período em questão e identificadas a competências e habilidades aferidas. Os
dados foram triangulados. Os resultados revelam que há defasagem entre avaliação externa
e interna e que há indícios de que os resultados do SARESP provocam mudanças na
prática curricular, principalmente no sentido de introduzir treinamentos para resolução de
questões tendo em vista uma melhoria dos resultados. A análise das provas indica que a
maioria dos conteúdos previstos pela Proposta Curricular de Matemática foram aferidos
porém concluiu-se apenas 26,6% das questões da prova abrangem competências como ler,
interpretar e compreender.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
O estudo parte das seguintes questões norteadoras: A avaliação externa
provoca mudanças na avaliação interna? A avaliação externa provoca mudanças no
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currículo? Como os professores concebem a relação entre a avaliação interna e
externa?
Em sua análise, o autor percebeu que os participantes deixam transparecer
que os resultados das avaliações externas interferem no currículo da escola, pois
tanto nas entrevistas semiestruturadas, quanto nos diários de classes das
professoras participantes, nos cadernos dos estudantes e nas avaliações internas,
há registros de que as professoras trabalham conteúdos e questões semelhantes
aos aplicados pelo SARESP, em aulas durante o 2º semestre e preparando
simulados para que os resultados alcançados nas avaliações externas sejam os
ideais, ou seja, um índice de aprendizagem satisfatório.
Na referida pesquisa foi constatado haver indícios de que o SARESP
influencia na prática curricular e na conformação das práticas avaliativas internas.
Sobre a avaliação interna, externa e currículo, o SARESP influencia diretamente as
práticas avaliativas utilizadas na escola empobrecendo o currículo, uma vez que na
busca por melhores resultados os professores lançam mão de instrumentos
avaliativos de treino junto aos estudantes, os quais são aplicados por meio de
simulados.
O estudo constatou ainda que as questões colocadas pelo SARESP dão
conta de avaliar 80% do conteúdo abordado em sala de aula. No entanto, das 45
habilidades que deveriam ser desenvolvidas junto aos estudantes, apenas 22 foram
examinadas na prova de 2008, ou seja, 48,8%.
Pesquisa 4:
Referência: ANGELITA MINETTO ARAÚJO. A PASSAGEM DA 4ª PARA A 5ª SÉRIE: O
QUE PENSAM PROFESSORES DESSAS SÉRIES SOBRE OS CONTEÚDOS
ESSENCIAIS DA MATEMÁTICA. 2003; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO ; INSTITUIÇÃO DE
ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; ORIENTADORA: MARIA TEREZA
CARNEIRO SOARES.
Palavras-chave: Conteúdos essenciais de Matemática; Passagem da 4ª a 5ª série
Resumo: Neste estudo são descritas e analisadas as manifestações de duas professoras
sobre os conteúdos que consideram essenciais na passagem da 4ª para a 5ª série. Os
dados foram coletados em cinco momentos diferentes, por meio de: algumas provas
elaboradas e aplicadas pela professora da 4ª série, no ano de 2001; conversas informais e
entrevistas com as participantes do estudo e; duas provas elaboradas pelas professoras
participantes. A análise foi feita com referência a autores que apontam para a necessidade
de explicitar os diferentes valores que permeiam a criação de currículos de Matemática para
a escola, assim como, a escolha de conteúdos pelo professor. Como referência para análise
dos conteúdos foi utilizada uma intersecção dos conteúdos encontrados em três propostas
curriculares. Como principais resultados desse estudo têm-se: a predominância do bloco de
conteúdos de Matemática "Números e Operações", tanto nas falas como principalmente nas
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duas provas elaboradas pelas professoras, indícios nas falas da professora da 4ª série do
valor formativo dos conteúdos e predomínio nas falas da professora da 5ª série do valor
intrínseco dos conteúdos.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
A partir da análise do que as professoras participantes desse estudo
mencionaram e elencaram como conteúdos essenciais, a autora relata ser possível
perceber uma sensível diferença no valor que atribuem aos conteúdos matemáticos
que ensinam e no modo como avaliam esses conteúdos. O que se manifesta na
composição das provas que elaboraram, no modo como justificam a essencialidade
dos conteúdos que selecionaram e na maneira como fazem as correções das
questões propostas.
A autora buscou identificar os conteúdos relevantes pelas duas professoras
participantes dessa investigação. Foi possível uma aproximação maior dos
conhecimentos matemáticos que essas professoras efetivamente valorizam em suas
práticas pedagógicas, sendo eles: a) para a professora da 4ª série – a resolução de
problemas (com ênfase nas operações), composição de formas geométricas,
transformação de números fracionários em números decimais; representação de
uma forma geométrica e pintar uma fração desta, frações equivalentes, números
decimais, representação da porcentagem em uma figura, leitura e registro das
informações de tabelas em gráficos; b) para a professora da 5ª série – a resolução
de problemas (com ênfase nas operações), cálculo de expressões numéricas e
medida de tempo (transformação de unidades de medida).
Este estudo indica que apesar das inúmeras discussões sobre o que ensinar
e como avaliar há professores que, ao selecionarem e avaliarem os conteúdos
ensinados, pouco refletem sobre o valor formativo, cultural, estético e sociológico
desses conteúdos, destacando primordialmente seu valor utilitário e intrínseco. Eles
recusam os pensamentos diversos e negam as estratégias pessoais, indicando que
ignoram as diferenças das experiências dos estudantes.
Pesquisa 5:
Referência: CRISTIANE APARECIDA STELLA. UM ESTUDO SOBRE O CONCEITO DE
MÉDIA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. 2003; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA ; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/SP; ORIENTADORA: SIOBAHN
VICTORIA HEALY.
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Palavras-chave: Estatística, Média, Concepções de alunos Documentos oficiais
Resumo: O objetivo do trabalho foi identificar as interpretações do conceito de média, de
alunos do Ensino Médio, que seguem o currículo brasileiro. Para alcançar este objetivo
foram pesquisadas as características do conceito de média enfatizadas no currículo de
Matemática do Ensino Médio e em pesquisas que visam compreender a aprendizagem de
tal conceito. A pesquisa foi iniciada com algumas considerações do conceito de média, sob
o ponto de vista histórico e epistemológico. Em seguida, procurou-se identificar os aspectos
do conceito de média enfatizados em instrumentos de ensino como: documentos oficiais
(PCN's), livros didáticos do Ensino Médio, os sistemas de avaliação ENEM e SAEB.
Também foram levadas em conta as abordagens relacionadas ao ensino do conceito
propostas em pesquisas de Educação Matemática. Foi escolhido, como base para as
análises, o modelo teórico proposto por Batanero (2000). Foram selecionadas algumas
questões para as entrevistas com alunos da 3ª série do Ensino Médio, de tal forma que
contemplassem os diferentes elementos do conceito e as diferentes abordagens enfatizadas
nos instrumentos de ensino e em pesquisas. Os resultados obtidos indicam que os alunos
apresentaram um bom desempenho, com problemas que envolvem média aritmética
ponderada e em problemas de construção (problemas em que o aluno constrói a
distribuição dos dados). Em contrapartida, a maioria dos alunos pesquisados têm uma
interpretação algorítmica do conceito de média e apresentam dificuldade para resolver
problemas que envolvem o cálculo de média quando os dados são apresentados na forma
gráfica. Tais resultados sugerem problemas no aprendizado de média que vão além do
aluno, mas têm a ver com uma questão estrutural que começa nos documentos oficiais,
percorre os livros didáticos, as formas de avaliação até chegar ao aluno.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
A autora relata que o problema de não seguir o que é proposto nos PCN não
é mérito apenas dos livros didáticos, pois sistemas de avaliação como o ENEM e o
SAEB também o fazem. Para exemplificar ela descreve que no SAEB de 2001, por
exemplo, é encontrada uma questão puramente algorítmica que, segundo a visão da
autora, tinha como objetivo verificar se o estudante conhecia o algoritmo e sabia
aplicá-lo. Nesta questão constava uma tabela da qual os estudantes deveriam extrair
os dados e calcular a média. Se para esse conceito não houve problemas, como se
explica um índice de acerto tão baixo em uma questão que apenas requer leitura de
tabela e cálculo do algoritmo.
No ENEM, entretanto, foi constatado um número crescente de questões que
envolvem tabelas e gráficos, porém o número de questões que envolvem o conceito
de média foram apenas duas de 1998 a 2002, segundo levantamento realizado na
pesquisa, enquanto que ao longo do tempo aumentavam o número de questões que
envolviam a palavra média.
Para a pesquisadora, a palavra média aparece apenas como “etiqueta”. A
palavra é usada no sentido de valor razoável, média no sentido de “mais ou menos”,
sentido este que tem uma certa influência da história dessa palavra.
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Esta análise feita nos sistemas de avaliação, segundo a pesquisadora, revela
a quão pouca ênfase tem sido dada ao tratamento da informação nos principais
meios de ensino e avaliação da educação escolar brasileira. Além disso, a autora
conclui ser possível que os estudantes, com raciocínio de média apenas como
algoritmo, tenham tido ideias informais sobre média como um valor representativo,
ideias estas que, infelizmente, não foram valorizadas ao aprenderem por meio de
um sistema em que se preconiza o algoritmo.
Pesquisa 6:
Referência: CLAUDIA MARA SOARES DA SILVA. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
AVALIATIVAS NO MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA. 2006; MESTRADO EM:
EDUCAÇÃO; INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PUC/PR. ORIENTADORA: NEUZA BERTONI
PINTO.
Palavras-chave: Educação Matemática, Avaliação da Aprendizagem
Resumo: Com o objetivo de compreender como era concebida e praticada a avaliação da
aprendizagem da Matemática, durante as décadas de 1960 e 1970 do século XX, o
presente estudo, de natureza histórica, focaliza as práticas avaliativas da disciplina
Matemática durante os anos 60 e 70, no contexto do Movimento da Matemática Moderna
(MMM) no estado do Paraná. O estudo faz inicialmente uma breve análise de trabalhos
produzidos sobre o MMM no Brasil e no Paraná (D’Ambrósio, 1987; Burigo,1989; Vitti, 1998,
Souza, 1998; Souza, 1999; Soares, 2001; Stepham, 2002; Seara, 2005), em seguida
analisa, nos depoimentos de quatro professoras que ministraram aulas de matemática
moderna em escolas paranaenses, as características das práticas avaliativas do período
investigado. Os aspectos legais da avaliação escolar são buscados na legislação vigente no
período, Lei 4.024/61 e Lei 5.692/71, identificando as mudanças prescritas no avaliativo do
ensino de 1° grau, como era denominado o atual ensino fundamental. Para melhor
compreender a concepção de avaliação vigente durante o MMM, investigamos o ideário
pedagógico da avaliação da aprendizagem em sete manuais pedagógicos da época:
Carvalho, 1960; Nérici, 1960; Fontoura, 1963; Bradfield, 1963; Esteves, 1965; Medeiros,
1971 e Bloom, 1971) e também em documentos da Secretaria de Educação e Cultura
(CEPE, Revista Currículo n.1, 1973). Os dados obtidos mostraram que a avaliação da
aprendizagem da matemática moderna foi influenciada pelo ideário tecnicista que marcou o
período, ao mesmo tempo revelaram vestígios de uma prática diagnóstica e continua
efetivada na sala da aula influenciada que foi pela avançada proposta de matemática
moderna proposta pelo Centro de Ensino e Pesquisa Educacional da Secretaria de
Educação e Cultura do Estado do Paraná, em 1973.
Área Conhecimento: EDUCAÇÃO

Sobre o trabalho:
A preocupação maior deste trabalho foi a de compreender como ocorria a
avaliação da aprendizagem de Matemática durante o Movimento da Matemática
Moderna, momento em que os programas escolares sofriam grandes alterações,
como novas propostas metodológicas que orientavam o ensino naquele período de
intensivo desenvolvimento tecnológico.
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A avaliação apresentada neste período era tida como verificação de
aprendizagem e os instrumentos mais indicados pelos autores foram: provas
escritas em forma de testes, exercícios de fixação, testes de atenção, formas de
avaliar também presentes nos livros didáticos de Matemática Moderna.
A autora relata que a pesquisa evidencia que a avaliação do período do
MMM foi uma prática construída culturalmente e que se mostrou avançada pelo
trabalho comprometido dos professores, mesmo diante do formalismo da legislação
e das tendências pedagógicas predominantes daquele momento histórico.
Pesquisa 7:
Referência:
SOLANGE
MARIA
DOS
SANTOS.
PRÁTICAS
AVALIATIVAS
DESENVOLVIDAS POR PROFESSORES DE MATEMÁTICA: NOVOS DESAFIOS
FRENTE AOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA DA REDE DE ENSINO
SESI/SP. 2010; MESTRADO EM: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
PUC/SP. ORIENTADORA: ANA LÚCIA MANRIQUE.
Palavras-chave: Avaliação externa, Práticas avaliativas e Pedagógicas
Resumo: O Serviço Social da Indústria São Paulo - SESI/SP, como instituição de ensino
visando melhorar a qualidade educacional de seus estudantes no ensino fundamental,
propõe aos seus alunos avaliações externas aplicadas desde 1999. Almeja, a partir dos
resultados, instalar uma política educacional que proporcione, como resultado final, um
ensino de qualidade para todos os educandos, de forma a permitir sua adesão ao ensino
superior, bem como ao mercado de trabalho. Das avaliações externas vivenciadas no
componente curricular de matemática, verificou-se que os resultados apresentados até o
momento são pouco significativos para a rede. Os avanços adquiridos até o momento
demonstraram fragilidades no processo de ensino e aprendizagem. Esse estudo teve a
intenção de verificar as influências que as avaliações externas têm produzido nas práticas
das salas de aulas, bem como relações que estabelecem com as avaliações internas
aplicadas pelos professores. Para tanto, realizou-se uma investigação de cunho qualitativo
com levantamentos de trabalhos desenvolvidos nesse tema, além de entrevistas realizadas
com professores da rede SESI/SP, cujas escolas apresentaram avanços na média de
habilidades no componente de matemática nas últimas avaliações externas vivenciadas.
Constatou-se que as avaliações externas estão mudando a rotina escolar, quanto a práticas
dos professores no processo avaliativo, além de estarem servindo de referência para um
direcionamento do currículo no componente de matemática. Parece ter, ao longo dos anos,
uma prática avaliativa escolar que visa resultados, em detrimento de uma avaliação
formativa no âmbito dos conhecimentos. Além disso, as avaliações externas realizadas na
rede SESI/SP têm influenciado as práticas avaliativas dos professores vividas nas salas,
com o uso de diversos instrumentos os quais são aplicados de forma intensificada no
período que antecede às avaliações. Conclui-se que a avaliação externa precisa ser bem
compreendida, analisada e pesquisada para direcionar o trabalho do professor, e não para
pressionar, principalmente, o professor que está diretamente ligado aos alunos avaliados.
Área Conhecimento: ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Sobre o trabalho:
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Esta pesquisa busca compreender como os resultados das avaliações
externas influenciam o trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula na
rede SESI/SP.
Segundo a autora, a avaliação externa surgiu para direcionar os trabalhos de
todos os envolvidos nos processos educativos, na expectativa de contribuir para
melhorar a qualidade do ensino. Ela não pode ser entendida como uma “medida”
que vai apenas controlar, se foi bem ou se foi mal, e fazer comparações; ela tem
outras finalidades que precisam ser retomadas.
Precisa ser bem compreendida, analisada e pesquisada para direcionar o
trabalho do professor e da escola, e não para pressionar, principalmente os
professores que estão diretamente ligados aos estudantes avaliados, suscitando um
efeito dominó.
Para a pesquisadora, as avaliações externas precisam sim influenciar e
orientar o trabalho desenvolvido pelos professores em sala, direcionando suas
práticas como um todo, de modo que a avaliação externa e as práticas escolares
tornem-se aliadas, numa relação de integração. Para a autora, só assim a avaliação
externa poderá proporcionar o desenvolvimento de políticas educacionais que
realmente melhorem as aprendizagens dos estudantes.

