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RESUMO 

FARIA, M. A. da S. Reorientação Curricular: Avaliação do Impacto na Prática do 
Professor de Matemática do Ensino Fundamental de Goiânia.  Goiânia-GO, UFG, 2010. 
(Dissertação de Mestrado) 
 
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 Fioretini, 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. 
 
Palavras-Chave: Currículo; Formação de Professores; Educação Matemática; 
Multiculturalismo; Interdisciplinaridade; Leitura e Produção de Texto. 



 

 

RESUMEN 

FARIA, M. A. de S. Reorientación Curricular: Evaluación del impacto sobre la Práctica Docente de 
Matemáticas de la Enseñanza Fundamental de Goiânia. Goiânia, Goiás, UFG, 2010. (Tesis de Maestría) 

 Este estudio resultó de las preocupaciones que surgieron durante los debates y reflexiones con los 
profesores de matemáticas sobre el proceso de reorientación del Plan de Estudios de Goiás. Este trabajo 
tiene como objetivo entender como los profesores de matemáticas de la ciudad de Goiânia entienden y 
replantean sus prácticas educación a través de las directrices de la Reorientación Curricular (RC). La 
investigación realizada dio énfasis a la discusión sobre el currículo y las tendencias pedagógicas en la 
educación matemática desde el análisis histórico de la enseñanza de las matemáticas en los últimos años. 
El método escogido fue enfoque cualitativo a través de un estudio de caso  en el cual se investigó once 
profesores de Matemáticas del 7 º año de la Subsecretaría Metropolitana de Educación del Estado de 
Goiás. Para la recopilación de datos, el análisis se utilizaron cuestionarios y entrevistas abiertas y 
focalizadas para los profesores de matemáticas de enseñanza fundamental y cuerpo técnico del Centro de 
Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación, haciendo una lectura cuidadosa de las cuestiones 
planteadas que permitió aclarar las cuestiones que llevaron a esta investigación. Se analizaron los 
documentos: PCNs de matemáticas de 3º y 4º ciclos y los cuadernos 1, 2, 3, 4 y 5 de la RC, con un énfasis 
en el libro 5 por ser el cuaderno que contienen las matrices curriculares y, en particular, fueran analizadas 
las matrices de las matemáticas del séptimo año. El fundamento teórico, apoyado sobre todo por las ideas 
de Moreira, Fogaça, Miranda, Canen, Finanzas y Fioretini Pires, destaca, especialmente, el desarrollo del 
currículo, el multiculturalismo, interdisciplinaridad y formación del profesorado. El estudio reveló que los 
maestros no se ven a sí mismos como participantes en el proceso de la RC, aunque han participado en 
algunas reuniones de discusión y formación que se ocupa de cuestiones relacionadas con la RC o todavía 
que los profesores  no han incorporado la orientación pedagógica de la RC en su trabajo de enseñanza y 
que su práctica es independiente de ella.  

 
Palabras clave: Currículo; Formación de Docentes, Multiculturalismo, Interdisciplinaridad, Lectura y 
Producción de Textos. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a educação pública, o ensino em geral, e o ensino de 

Matemática, em particular, experimentaram diferentes mudanças. Em linhas gerais, elas 

ocorreram associadas às próprias mudanças políticas, sociais, culturais, econômicas 

operadas no âmbito da sociedade capitalista contemporânea, as quais criaram, pelo 

menos em discurso, possibilidades mais democráticas de abrir oportunidades 

educacionais a estudantes vindos dos mais diversos níveis da sociedade.  

Neste contexto, faz-se necessário destacar a importância do papel do professor 

no processo de ensino e aprendizagem. Saviani (1994), alerta para o fato de que o 

educador é aquele que educa e que, conseqüentemente, precisa saber educar, aprender, 

ser formado, ser educado para ser educador, dominando os saberes implicados na ação 

de educar, ou seja, a prática do professor deve estar respaldada em uma visão de mundo, 

uma concepção de educação, de ensino. Essas concepções resultam dos tipos de saberes 

que serão mobilizados numa determinada situação em sala de aula e fora dela.  

Foi acreditando nessa maneira de conceber o educador que durante minha 

graduação, momento que eu dizia para mim mesma, “tenho que me preparar melhor 

para possibilitar aos meus educandos uma educação que os preparem para atuar no 

mundo em que vivemos de forma consciente”, busquei uma formação continuada 

individual em cursos de formação de professores, os quais me possibilitaram um 

conhecimento mais elaborado sobre a práxis pedagógica, em especial, do ensino de 

Matemática e, consequentemente, insidiam em meu fazer pedagógico.  

Depois de alguns anos de atuação no Ensino Fundamental, Médio e Superior 

fui convidada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) de Goiás para integrar à 

equipe de técnicos pedagógicos, na área de Matemática, lugar que nos possibilitava 

discutir com professores de Matemática do Estado, o processo de ensino e 

aprendizagem dessa área de conhecimento, uma vez que a SEDUC estava 

desenvolvendo, desde 2004, uma proposta de Reorientação Curricular (RC) em todas as 

áreas do conhecimento.  
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Como integrante da equipe de técnicos pedagógicos tive a oportunidade de 

participar de vários encontros de discussão/reflexão sobre o currículo do Estado de 

Goiás. Esses momentos contavam com a participação de professores, duplas 

pedagógicas e coordenadores pedagógicos de várias Subsecretarias Regionais de 

Educação, além da participação da equipe da área de Matemática e demais áreas do 

conhecimento do Núcleo de Desenvolvimento Curricular (NDC)1

Além das discussões/reflexões, a equipe de Matemática da RC promoveu 

diversas oficinas pedagógicas para os professores de Matemática de vários municípios 

do Estado objetivando a construção de um currículo voltado para a melhoria efetiva da 

qualidade da aprendizagem dos estudantes de Goiás.  

 da SEDUC. Esse 

trabalho contou com a assessoria de professores de Matemática da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – Goiás) e 

pesquisadores do Centro de Estudo e Pesquisa em Educação Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC), sendo financiado pelo poder público em parceria com a 

Fundação Itaú Social.  

No entanto, durante as discussões/reflexões e por meio de conversas informais 

diversas com professores de Matemática, percebi que vários professores se queixavam a 

respeito da RC. A partir dessas conversas, um turbilhão de indagações foram 

provocando inquietações, pois comecei a questionar se essa proposta de currículo estava 

realmente sendo aceita pelos professores e, sobretudo, concebida no interior das escolas 

do Estado de Goiás. Além dessa indagação, outras foram surgindo, como por exemplo: 

Como os professores de Matemática se sentem em relação à elaboração dessa proposta 

curricular? Será que eles, (os professores de Matemática) se sentem participantes do 

processo dessa construção, como a SEDUC divulga em seus pronunciamentos em 

defesa da RC, como ponto positivo em relação as demais propostas construídas? Como 

estão sendo as práxis pedagógicas dos professores de Matemática ao retornarem para a 

                                                

1 O NDC foi formado em 2009 pela SEDUC que lançou uma seleção interna para professores efetivos da 
rede em cada área do conhecimento. Essa equipe veio substituir a equipe anterior responsável pela RC do 
Estado de Goiás. Muitos dos técnicos pedagógicos que compunham a equipe anterior, foram selecionados 
para compor a nova equipe. 
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escola após os encontros da RC? Como os professores estão trabalhando as propostas da 

RC de Matemática, como por exemplo: os eixos temáticos em Matemática articulados 

aos eixos da leitura, produção de texto e valorização da cultura local e juvenil; o 

estabelecimento das conexões da Matemática e os diferentes temas matemáticos, a 

Matemática e as demais áreas do conhecimento, a Matemática e o cotidiano. Como os 

professores que não participaram da Reorientação Curricular têm conhecimento da 

proposta curricular e qual a postura destes professores em relação a sua efetivação? 

Além dessas inquietações, surgiu outra em relação a Subsecretaria 

Metropolitana de Educação (SUME), que advinha da reclamação da equipe da RC de 

Matemática e demais áreas do conhecimento que encontravam muitas barreiras junto 

aos professores dessa subsecretaria, pois, diziam que os mesmos eram resistentes a 

mudanças, que eles reclamavam demais durante os encontros de discussão/reflexão e 

não se comprometiam com os trabalhos propostos. Levando em conta esta questão, os 

questionamentos que nos incomodavam e o ingresso no mestrado, propusemos realizar 

esta pesquisa, onde tivemos como objetivo geral compreender como os professores de 

Matemática da Subsecretaria Metropolitana de Educação do Estado de Goiás entendem 

e ressignificam suas práticas educativas mediante as diretrizes curriculares propostas na 

RC. Para a compreensão dessa questão, elegemos o 7º ano para realizar a pesquisa pelo 

fato de que as discussões/reflexões referentes ao material para esse ano, em específico, 

contou com a participação de um número maior de professores. Os professores foram 

convocados para as discussões/reflexões em dias de sábado.  O motivo de não 

elegermos o 6º ano para desenvolver essa pesquisa foi porque poucos professores da 

SUME participaram das discussões desse ano e no caso dos demais anos (8º e 9º anos) 

as discussões foram interrompidas pela SUME, antes de concluirmos as 

discussões/reflexões referentes a esses anos. 

Após definirmos o objetivo geral de nossa investigação e em qual ano 

desenvolveríamos a pesquisa, estabelecemos os objetivos específicos:     

1. Compreender como foi o processo de construção e participação na 

reorientação curricular, bem como, a elaboração das matrizes curriculares 

pelos professores de Matemática; 
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2. Entender como os professores de Matemática do 7º ano desenvolvem seu 

fazer pedagógico após os encontros de discussão/reflexão da RC; 

3. Identificar como os professores do 7º ano trabalham os eixos temáticos 

em Matemática e como estes são articulados com os eixos da leitura, 

produção de texto e valorização da cultura local e infanto-juvenil; 

4. Analisar como os professores promovem o estabelecimento das conexões 

da Matemática e os diferentes temas matemáticos, a Matemática e as 

demais áreas do conhecimento, a Matemática e o cotidiano;  

A pesquisa foi desenvolvida com professores de Matemática do 7º ano da 

Subsecretaria Metropolitana de Educação e o critério de seleção desses professores foi 

ter participado de encontros da RC. Optamos metodologicamente, por uma pesquisa 

com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso onde utilizamos revisão 

bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo.  

A investigação se deu utilizando questionários (Anexo 1) e entrevistas abertas 

e focalizadas (Anexo 2) aos professores de Matemática e entrevista aberta aos técnicos 

pedagógicos da SUEBAS. Os dados coletados por meio dos instrumentos de coleta 

foram analisados à luz da literatura sobre a temática pesquisada. Nesse sentido, 

reafirmamos a importância dessa pesquisa como uma maneira eficaz de, partindo da 

realidade do contexto escolar, ajudar os gestores da educação a redirecionar ações 

pedagógicas da SEDUC, a equacionar e racionalizar os obstáculos enfrentados pela 

educação, além de refletir sobre novas formas de fazer e pensar a educação com base 

nos dados obtidos e nas análises que eles possibilitaram. 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de livros, periódicos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que tratam da temática em foco. A análise 

documental foi realizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e nos cadernos 

da série “Currículos em Debate - Goiás”. Os procedimentos empregados permitiram 

compreender como os professores de Matemática da SUME entendem e ressignificam 

suas práticas mediante as diretrizes da RC. A modalidade de pesquisa qualitativa 

possibilitou um intercâmbio dinâmico entre a teoria, os conceitos e os dados obtidos, 

favorecendo a análise do objeto de pesquisa. 
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Este estudo foi estruturado contendo a introdução e 4 capítulos. Na introdução, 

situamos as razões que mobilizaram a pesquisa, explicitamos a temática e configuramos 

a questão da investigação. No capítulo 1, apresentamos algumas discussões sobre o 

currículo e Educação Matemática, destacando as políticas do currículo no Brasil e seus 

determinantes sociais e culturais, o desenvolvimento histórico do currículo e o 

conhecimento escolar e o currículo e a Educação Matemática. Neste tópico, abordamos 

a história das políticas curriculares para a Educação Matemática, algumas tendências na 

Educação Matemática Brasileira e por último uma proposta de ensino de Matemática 

interdisciplinar. No capítulo 2 abordamos a temática sobre diretrizes curriculares para o 

ensino fundamental. O capítulo 3 é composto pelos Aspectos metodológicos da 

pesquisa, o campo da pesquisa e o caminho percorrido pela investigação. No capítulo 4 

analisamos e discutimos os dados obtidos, onde tecemos algumas considerações 

relacionadas às temáticas estudadas integrando-as às interpretações efetivadas durante o 

estudo que não consistem nas respostas finais desse processo investigativo, mas, 

sobretudo, como elementos indicativos para futuras investigações acerca do tema 

abordado. 
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1. DISCUSSÕES SOBRE O CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Abordar o campo do currículo é tarefa bastante árdua levando em conta sua 

complexidade. Seu estudo exige a tarefa de desvendar e problematizar diferentes 

aspectos relativos aos campos pedagógico, cultural e social, dentre outros, além disso, a 

própria definição do termo se coloca como um desafio para aqueles que buscam 

compreender sua dinâmica. 

Reconhecendo essa complexidade procuramos compreender o seu conceito. O 

termo “curriculum”, de origem latina, significava “pista de corrida”. Segundo Goodson 

(1999, p.7), currículo é derivado da palavra latina currere, que significa correr, curso ou 

carro de corrida. A palavra curriculum passou a ser utilizada no século XVII para 

designar o conjunto de assuntos estudados pelos alunos ao longo de um curso. 

“Curriculum” pode também referir-se à “ordem como sequência” e “ordem como 

estrutura”. Desta forma, o seu significado foi relacionado “com o emergir de uma 

sequência na escolarização”, confundindo-se a história do currículo com a história da 

própria escola (GOODSON, 1999, p.32).  

Na Universidade de Leiden (1582), os registros mostram que os estudantes que 

completavam o curriculum de seus estudos, recebiam o certificado de conclusão 

referente aquele estudo. Na Universidade de Glasgow (1633) e na Grammar School de 

Glasgow (1643), o curriculum referia-se ao curso inteiro de vários anos, seguido pelos 

estudantes, e não apenas às unidades pedagógicas curtas (HAMILTON, 1992). 

Atualmente designamos o termo curriculum por currículo, que na prática se refere a 

uma realidade prévia muito bem estabelecida por meio de comportamentos didáticos, 

políticos, administrativos, econômicos, etc., dos quais se encobrem muitos pressupostos, 

teorias parciais, esquemas de racionalidade, crenças, valores, que condicionam a 

teorização sobre o currículo dispostos em conjuntos de matérias e ou disciplinas 

escolares e respectivos programas, com indicações de atividades e ou experiências para 

sua consolidação e avaliação. 

Os primeiros estudos teóricos no campo do currículo de origem norte-

americana foram influenciados pela abordagem tecnicista de natureza prescritiva 



17 

 

(interessadas em indicar como elaborar um currículo) com base nas categorias de 

controle e eficiência. Destaca-se, neste sentido, a obra de Ralph Tyler (1975) em que se 

verifica uma grande preocupação com o estabelecimento de objetivos educacionais e 

com a avaliação. No modelo de Tyler, o currículo é visto como uma atividade neutra, é 

um instrumento de racionalização da atividade educativa e seu desenvolvimento 

depende da qualidade, racionalidade e controle do planejamento.  

Para muitos professores o currículo educacional representa a síntese dos 

conhecimentos e valores que caracterizam um processo social expresso pelo trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas e também é entendido como programas de ensino, 

conteúdos ou matriz curricular. Na realidade existem muitas definições e cada uma 

pressupõe valores e concepções implícitas. 

Para Sacristán (1998), há várias concepções e perspectivas para o campo do 

currículo que são agrupadas em cinco âmbitos: 

a) Currículo como interface entre a sociedade e a escola; 

b) Currículo como projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto 

de diferentes aspectos, experiências, conteúdos, etc; 

c) Currículo como a expressão formal e material desse projeto que deve 

apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e 

suas sequências para abordá-lo, etc; 

d) Currículo como campo prático. Para entendê-lo supõe a possibilidade de: 

1) analisar os processos instrutivos e a realidade da prática de uma 

perspectiva que lhes dota de conteúdo; 2) estudá-lo como território de 

interpretação de práticas diversas que não se referem apenas aos 

processos de tipo pedagógico, interações e comunicações educativas; 3) 

sustentar o discurso sobre a interação entre a teoria e a prática em 

educação; 

e) Currículo como campo de atividade discursiva acadêmica e objeto de 

pesquisa.  
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Sacristán (1998, p.139) diz, ainda, que o currículo deve ser entendido como 

processo, que envolve uma multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos 

âmbitos, que vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas 

pedagógicas, na escola como instituição e nas unidades escolares especificamente. Se 

expressa em diversos âmbitos de decisões e realizações intimamente relacionados 

interdependentes, quais sejam:  

a) no âmbito das práticas políticas e administrativas: o currículo 
prescrito e regulamentado; b) o das práticas de desenvolvimento, 
modelos em materiais, guias: o currículo planejado para 
professores e estudantes; c) o das práticas organizativas: o 
currículo organizado no contexto de uma escola; d) o da 
reelaboração na prática – transformações no pensamento e no 
plano dos professores/as, e nas tarefas escolares: o currículo em 
ação; e) o das práticas de controle internas e externas: o currículo 
avaliado. (Cf. idem, p.139) 

Na prática, o currículo tem se revelado uma espécie de reinvenção da cultura. 

Apple (1982) destaca a relação entre dominação econômica e cultural e o currículo 

escolar tendo como ponto de partida uma abordagem neomarxista. Ele trabalha a noção 

de currículo oculto como forma de tentar demonstrar como as escolas produzem e 

reproduzem a desigualdade social.  

Sacristán (1998) defende o modelo de interpretação que concebe currículo como 

algo que vai ser construído no cruzamento de influências e campos de atividades 

diferenciadas e inter-relacionadas, ou seja, o currículo é uma construção social, no 

sentido que está diretamente ligado a um momento histórico, a uma determinada 

sociedade e as relações que esta estabelece com o conhecimento. Nesse sentido, 

acreditamos que o currículo não tem como de uma hora para outra deixar para trás as 

experiências passadas, pois em cada momento histórico há uma incansável busca por 

ideias chaves que sejam capazes de explicar como se percebe o mundo, procurando 

entender como ele é. 

Na tentativa de compreender melhor a questão do currículo, os valores e 

concepções da educação brasileira no contexto da Educação Matemática, abordamos  de 

forma sucinta, as políticas do currículo no Brasil e suas determinações sociais e 

culturais, além disso, faremos uma breve caminhada pelo histórico do currículo do 
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Brasil de forma contextualizada, destacando suas influências na atualidade, o 

multiculturalismo e a interdisciplinaridade no contexto escolar, o currículo e a Educação 

Matemática, destacando a história das políticas curriculares para a Educação 

Matemática, algumas tendências Matemáticas no Brasil e por último, abordamos uma 

proposta de ensino de Matemática interdisciplinar no qual destacamos os eixos 

temáticos de Matemática (números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma e 

tratamento da informação) com a leitura e produção de texto, a contextualização, 

interdisciplinaridade e multiculturalismo no contexto escolar, bem como a formação e 

ação pedagógica do professor de Matemática. Embora estes assuntos não sejam foco de 

nossa pesquisa, são eixos norteadores da proposta da reorientação curricular do Estado 

de Goiás e certamente nos fundamentarão na compreensão da referida proposta. 

1.1 As Políticas do Currículo no Brasil e seus Determinantes Sociais e Culturais 

Na última década do século XX, alguns (as) educadores (as) brasileiros (as) 

demonstraram suas preocupações com os resultados da escolarização da maioria da 

população brasileira e desenvolveram estudos que vem nos mostrar os vínculos entre 

esses resultados insatisfatórios e as políticas educacionais implementadas no país.  

Barreto (2000, p.15) faz uma análise de propostas curriculares implementadas 

por práticas políticas de governos nas duas últimas décadas do século XX no Brasil. Em 

seu estudo, ela admite que mesmo as propostas tendo assumido um discurso 

democrático   

 “[...] as características de insucesso escolar da maioria da 
população pouco se alteraram, visto que as mudanças preconizadas 
e implementadas no período não afetaram profundamente as 
questões estruturais dos sistemas públicos de ensino, responsáveis, 
em proporção significativa, pelos seus altos índices de fracasso.” 

Moreira e Macedo (2000, p.108), também, relacionam a insatisfação no que 

tange aos resultados da escolarização com o distanciamento entre teoria e prática no 

campo do currículo. Reconhecem que “[...] ainda que tenhamos avançado na produção 

de conhecimento teórico, a prática pedagógica, na maioria das nossas escolas, ainda não 

sofreu modificações mais substantivas.” Abordam ainda, essa problemática no contexto 

de globalização das políticas educacionais, evidenciando a complexidade da questão e 



20 

 

suas estreitas relações com o campo do currículo.  

Segundo esses autores, (p. 106), “[...] se no plano teórico talvez estejamos 

menos susceptíveis às importações instrumentais, no âmbito das políticas educacionais 

sentimos com clareza a força do modelo neoliberal internacional, definindo os rumos do 

currículo e do processo de escolarização no Brasil.” Tal situação é visualizada pela 

presença do Banco Mundial na definição de políticas educativas, fazendo prevalecer a 

lógica financeira sobre a social, subordinando assim a educação a racionalidade 

econômica, bem como por medidas que implantam os princípios neoliberais na 

educação, tornando-a mais competitiva. 

Moreira (1998, p.30), ao fazer um balanço da crise da teoria crítica de currículo, 

coloca como sintoma dessa crise o distanciamento entre avanços teóricos e avanços 

práticos, além disso, recomenda que “[...] os curriculistas atuem nas diferentes 

instâncias da prática curricular, participando da elaboração de políticas públicas de 

currículo, acompanhando a implementação das propostas e realizando estudos nas 

escolas que avaliem essa implementação.”  

Vemos a importância desse argumento ao direcionar nosso olhar para a situação 

brasileira, observando as Diretrizes Curriculares Nacionais implementadas pelo governo 

brasileiro aliado aos grandes mentores internacionais e agências transnacionais 

representadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD/Banco Mundial entre outros agentes 

financiadores, atingiram as políticas curriculares no Brasil. 

Os efeitos das políticas educacionais financiadas pelo Banco Mundial 

privilegiam a formação de trabalhadores preparados para produzir mercadorias e 

serviços compatíveis com os interesses dos consumidores. Acontece que o processo é 

paradoxal, pois a globalização enquanto estratégia para homogeneizar a cultura, por 

meio da tecnologia, do poder financeiro e cultural e das novas tecnologias da 

informação e comunicação, tende a aumentar a concentração da produção e do poder 

econômico dos países ricos marginalizando grande parcela da população pobre do 

mundo. 
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Segundo Lopes (2005), toda política curricular é uma política de constituição 

do conhecimento escolar: um conhecimento construído simultaneamente para a escola 

(em ações externas à escola) e pela escola (em suas práticas institucionais cotidianas). 

Ao mesmo tempo, toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é 

fruto de uma seleção da cultura e é um campo conflituoso de produção de cultura, de 

embate entre sujeitos, concepções de conhecimento, formas de entender e construir o 

mundo. 

Contemporaneamente, há um processo simultâneo de implementação de 

políticas de currículo consideradas, por um lado, como possuidoras de uma perspectiva 

democrática, por outro, nos deparamos com reivindicações por maior participação, por 

parte de diferentes grupos historicamente posicionados de modo desfavorável nas 

relações sociais. Esse processo indica um paradoxo entre manutenção do status quo e 

emancipação, colocando desafios para o campo do currículo, expressos nas 

controvérsias teóricas e políticas em torno das concepções de democracia, de currículo e 

de suas conexões. 

Desta forma compreendemos que cada vez mais é urgente a presença de 

reflexões, discussões, propostas de alternativas frente à temática do currículo na 

educação, principalmente àquelas que resgatem junto ao universo da história da 

educação as políticas referentes à formação de professores, os caminhos já vividos, as 

alternativas idealizadas, propostas concretizadas e não concretizadas, os entraves, os 

avanços, os problemas, ausência de idéias, concepções frente a esta realidade ainda 

distante de soluções universais, projetos políticos coerentes com os problemas 

apresentados pela realidade educacional atual, mas não impossíveis de serem realizados, 

projetados.  

1.2 Desenvolvimento Histórico e Conhecimento Escolar  

O conhecimento não está pronto e acabado, nem na natureza, nem na 

sociedade, nem no acervo cultural da humanidade. Só acontece quando o sujeito o 

elabora, com a atuação e as relações dos homens em sociedade e com a apropriação dos 

resultados da elaboração cognitiva e produtiva dos homens em seu processo histórico. 
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Segundo Silva (2004, p.10-11), uma história do currículo tem que ser centrada 

numa epistemologia social do conhecimento escolar, preocupada com os determinantes 

sociais e políticos do conhecimento educacionalmente organizado. Enfim, tem que 

descobrir quais conhecimentos, valores e habilidades são considerados verdadeiros e 

legítimos numa determinada época, assim como  determinar de que forma essa validade 

e legitimidade são estabelecidas.  

1.2.1 Currículo e Reformas Educativas 

De acordo com Moreira (2004), no Brasil o debate sobre questões curriculares 

vem sendo discutido desde as décadas de 20-30, quando os pioneiros da Nova Escola 

realizaram as primeiras reformas curriculares isoladas, sob a influência das teorias de 

Dewey, Decroly e Kilpatrick.   

[...] o pensamento da Nova Escola aparece sistematizado com 
clareza. Essa reforma, que procurou reorganizar os ensinos 
elementares e normal, é considerada por Nagle (1974) como o 
primeiro momento de uma abordagem técnica de questões 
educacionais no Brasil. É nela também que percebemos, pela 
primeira vez, a utilização de princípios definidos de elaboração de 
currículos e programas (MOREIRA, 2004, p.89). 

Até praticamente as primeiras décadas da República, a formação escolarizada 

só tinha sentido para a classe detentora do poder político e econômico em que a 

prioridade era o ensino secundário e superior, o ensino primário se resolvia no âmbito 

da família. O caráter elitista do ensino e do currículo começou a ser questionado após a 

Primeira Guerra Mundial. A influência norte-americana na América Latina aumentava 

ainda mais, e, no Brasil, esse fato foi marcado pela emergência das ideias liberais no 

campo educacional e pela ocasião em que várias reformas foram organizadas tentando-

se implementar em nosso país o ideário escolanovista. 

A Revolução de 30 marca o início de uma nova fase de desenvolvimento no 

Brasil, em que condições objetivas de acesso e o prolongamento gradativo da 

escolaridade básica acompanham o desenvolvimento do país em processo de 

industrialização. Até 1946, o ensino primário carecia de diretrizes nacionais, o que 

demonstra o desinteresse do governo para com a educação popular que dispensava, num 
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modelo agrário-exportador, uma formação escolarizada ao trabalhador. A partir da Lei 

Orgânica de 1946, sofrendo modificações em relação a sua organização com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB/61) e suas reformas, a transmissão de conhecimentos úteis para 

a vida em sociedade e a preparação para o mundo do trabalho são elementos que 

compõem o currículo.  

Em relação às orientações curriculares, para o ensino primário de modo geral, 

praticamente não há mudanças em relação à Lei Orgânica de 1946, sendo adotadas, na 

maioria dos estados e municípios, as seguintes disciplinas: “Leitura e linguagem oral e 

escrita; Aritmética; Geografia e História do Brasil; Ciências; Desenho; Canto orfeônico 

e Educação Física” (WEREBE, 1970). A determinação do currículo e dos programas 

das escolas cabia a cada estado ou Distrito Federal, a fim de atender as peculiaridades e 

necessidades de cada região. 

Na ditadura militar, as regulamentações promovidas na Lei 4.024/61 e a 

reforma se concretizaram com a Lei 5.692/71 que tinham como objetivo alinhar o 

sistema educacional aos interesses do Estado capitalista militar, a fim de adequar a 

educação à ideologia do “desenvolvimento com segurança”.  

A Lei 5.692/71, que reformou o ensino de 1º e 2º graus, inova no que diz 

respeito à extensão de quatro anos para oito anos (1º grau), de caráter obrigatório e 

gratuito e em relação à organização dos currículos, que tinha como objetivo a formação 

de comportamentos, atitudes, visões de mundo. Era necessário reafirmar as diretrizes 

básicas para a “formação do homem comum”, por isso, esses componentes não 

deveriam ser tratados de forma isolada e distanciada dos fins da educação e dos demais 

componentes do currículo, cumprindo papel fundamental na concretização dos 

princípios ideológicos da ditadura militar (BRASIL, 1971b). 

A formação para o trabalho era foco central da lei 5.692/71 e apesar de ser 

específico para o 2º grau, iniciava-se nas séries finais do 1º grau (5ª a 8ª séries). Essa 

Lei dava abertura para antecipar a iniciação para o trabalho nas classes trabalhadoras, 

que certamente não conseguiria concluir o 1º grau. Essa formação tinha o objetivo de 
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garantir o princípio da terminalidade real e pré-qualificação do futuro trabalhador 

(BRASIL, 1975b).  

No Brasil, vários livros técnicos ligados à corrente tecnicista serviram de base 

teórica para cursos multiplicadores ao professorado, cuja origem era norte-americana e 

inspirados no modelo da instrução programada de Skinner. Entre os autores desses 

livros podemos citar: Robert Fleming, Willan Ragan, Hilda Taba, Ralph Tyler, bem 

como das brasileiras Dalila C. Sperb, Marina Couto e Lady Lina Traldi, influenciadas 

pelas ideias de Tyler e sua discípula Taba  (CARDOSO et al. 1983). O currículo era 

focado no tecnicismo e no planejamento, priorizando o “como fazer” sem reflexões e 

supervalorizando as especializações. Reinava a ideologia da eficiência e da 

racionalidade.  

Em meio aos conflitos políticos e internacionais, em especial a revolução 

cubana, que contribuiu para as modificações dos mecanismos de influência americana 

na América Latina, iniciavam-se no Brasil movimentos educacionais, como educação 

para jovens e adultos, criação de centros culturais populares e movimentos para 

educação de base. As ideias de Paulo Freire ganharam notoriedade e o Brasil teve suas 

questões educacionais analisadas com uma abordagem sociológica 

O pensamento curricular de Freire enfoca “conhecimento e currículo a partir de 

um interesse em emancipação” (MOREIRA, 2004, p.129). A década de 60 caracteriza-

se no campo curricular com uma falta de foco nacional único, buscando-se ora um 

enfoque curricular mais autônomo ora modelos estrangeiros. Com o golpe militar de 

1964 e o aumento da influência americana, o tecnicismo dominou o campo do currículo, 

elevando essa influência até a década de 70. Com o início do processo de 

redemocratização do Brasil e com o enfraquecimento da guerra fria, na década de 80, a 

influência americana em nosso pensamento curricular se fragiliza e o referencial 

funcionalista, visto nos programas de currículo, apresenta-se abalado.  
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No governo Sarney (1985-1990) a política educacional, conforme o documento 

“Educação para Todos2

Segundo Barreto (2001), nos anos 1980 e 1990, o discurso segundo o qual a 

nova ordem social que se queria instalar no país tinha como compromisso resgatar a 

imensa dívida social com os milhões de excluídos dos benefícios sociais pelo regime 

autoritário vigente até 1985, embora “nas propostas curriculares elaboradas pelos 

estados nos anos 80 é pobre o tratamento dado às diferenças locais e regionais e á 

diversidade sociocultural dos estudantes, [...].” (BARRETO, 2001, p.23) 

”, deveria garantir o ensino fundamental gratuito e obrigatório 

para todos. O conteúdo curricular é visto como o principal instrumento para a efetiva 

preparação para a cidadania e como um dos pontos-chaves para atacar o fracasso da 

escola de 1º grau no ensino das crianças carentes. Várias foram as alterações na matriz 

curricular, entre elas, a Matemática deixa de ser incluída no conjunto das Ciências e 

torna-se uma disciplina especifica, conforme a resolução 8/71. Essas alterações 

“significaram muito mais uma redefinição de matérias com determinadas nomenclaturas 

e direcionamentos, do que realmente refletir sobre o que se pretendia com a educação 

para o novo momento social que se delineava” (ZOTTI, 2004, p.206).  

A Constituição Federal (CF) promulgada em 1988 aborda no art. 210 que serão 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental dentro dos princípios de 

igualdade e de diversidade, com vistas a assegurar uma formação básica comum e a 

coexistência de registros culturais diferenciados, em qualquer proposta curricular e nos 

diferentes níveis de governo e nas unidades escolares. Essa CF despertou grande 

expectativa na elaboração de uma nova LDB, que reafirmou a CF ao considerar ser 

incumbência da União, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, 

estabelecer diretrizes para nortear os currículos e seus conteúdos mínimos assegurando 

a formação básica comum (art. 9º, IV). 

                                                

2 O Programa Educação para Todos nasceu em 1990, na sequência de uma Conferência Mundial realizada 
na Tailândia, tendo como objetivos proporcionar educação básica a todas as crianças e reduzir 
drasticamente o analfabetismo entre os adultos até ao final da década. 

http://http/www.unesco.org/education/efa/index.shtml�
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A partir de 1990 o Brasil começou a utilizar as teorias firmadas em vários 

países desenvolvidos como base para uma análise crítica dos problemas curriculares no 

Brasil (BERTICELLI,1998). Os trabalhos sobre currículo de Antônio Flávio Barbosa 

Moreira e Tomaz Tadeu da Silva tiveram seu papel nesse contexto com críticas 

fundamentadas sobre o estudo curricular do país e divulgação das perspectivas críticas 

nos anos 1980 e 1990 e das tendências predominantes no momento. 

Com a posse de Fernando Henrique Cardoso (FHC) na Presidência em 1995, 

cercado de assessores que, como o presidente, eram professores, anunciava-se grande 

ênfase ao setor educacional. Naquele momento, FHC reafirmava as ações e metas 

definidas no documento que continha sua Proposta de Governo, intitulado Mãos à 

Obra, apresentando como prioridade de ação a melhoria da qualidade da educação 

básica e como meta principal o incentivo à universalização do acesso ao 1º grau, o 

combate à evasão e à repetência. Todavia, pesquisa nacional do Datafolha, publicada 

em julho 1997, mostrou que os excluídos no Brasil chegaram a 59% da população. 

Dessas pessoas à margem dos meios de ascensão social, cerca de oitenta e seis por cento 

(86%) não foram além da 8ª série do 1º grau3

Em abril de 1995, o MEC realiza uma “intervenção” no Congresso Nacional 

para impor um Projeto de LDB por ele gestado, contrariando um trabalho participativo 

que há seis anos tinha sido iniciado na Câmara dos Deputados, para a elaboração de 

uma Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, mobilizando numerosos e 

representativos segmentos da área educacional. O projeto era absolutamente diferente 

do projeto original que fora elaborado com a participação da sociedade por meio de suas 

entidades reunidas no Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, criado no período 

Constituinte, de 1987/88

. 

4

Segundo a LDB 9394/96, o ensino estaria em função do objetivo maior do 

ensino fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania. Por 

isso, diversas iniciativas curriculares foram instituídas no Brasil, entre elas a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no final da década de 1990, para todas 

. 

                                                

3 Texto extraído do site: http://www.adusp.org.br/revista/12/r12a02.pdf em 19.08.2010 
4 Texto extraído do site www.assessoriadopt.org/FHCoito.doc em 15/08/2010. 

http://www.adusp.org.br/revista/12/r12a02.pdf�
http://www.assessoriadopt.org/FHCoito.doc�
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as instituições educacionais brasileiras que passaram a compor o ensino básico, a saber, 

as de educação infantil (de zero a seis anos), as do ensino fundamental (de sete a 14 

anos) e as do ensino médio (de 15 a 17 anos).  

O Plano Nacional de Educação, no Brasil, só apareceu, em 2001, depois de as 

reformas terem sido implementadas. O Plano Decenal que orientou as reformas 

educacionais foi um conjunto de diretrizes de políticas em processo contínuo de 

atualização negociação. Suas metas globais ficaram por ser detalhadas pelos Estados, 

Municípios e escolas, de modo que em cada instância seriam escolhidas estratégias 

específicas mais adequadas a cada contexto (BRASIL, 1993, p. 15). Contudo, a ideia de 

“reconstrução do sistema nacional de educação básica” ficou cada vez mais esquecida 

na era FHC, que privilegiou a fragmentação resultante da criação de sistemas de ensino 

estaduais e municipais (SOUZA, 2001, p.70). 

Discutir essas reformas educacionais implica compreender como as mesmas se 

deram no cenário mundial. Segundo Antunes (1999) o mundo do trabalho vem sofrendo 

mutações e metamorfoses, as quais são postas pela crise do modo de acumulação 

taylorista-fordista que afeta o capital a partir da década de 70, iniciando um processo de 

reestruturação produtiva que inaugura a era da acumulação flexível sustentada pelo 

ideário neoliberal. Trazendo consigo transformações, principalmente, no mundo do 

trabalho como o desemprego estrutural, o crescimento de formas de trabalho em 

condições precarizadas, a degradação da relação homem-natureza, a produção 

indiscriminada de mercadorias com a única finalidade de valorização do capital. A 

partir dessa situação é desencadeado ações para a privatização do Estado, à 

desregulamentação dos direitos da classe trabalhadora e ao desmonte do setor produtivo 

estatal.  

O processo de reestruturação da produção e do trabalho que acontece no plano 

internacional traz implicações para o plano nacional, nesse sentido, a reforma do Estado 

se materializa nas atuais políticas educacionais no Brasil, por dois movimentos: a) de 

contradição Estado mínimo/ Estado máximo, que se apresenta nos processos de 

centralização/descentralização dos projetos de política educacional. b) no conteúdo dos 

projetos de descentralização (PERONI, 2000). Todavia, na educação, a descentralização 
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acontece em relação ao seu financiamento, sendo, centralizado o controle sobre ela. 

Como exemplo de descentralização, citamos a proposta do Fundo de Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental (FUNDEF) e de centralização, as diretrizes, principalmente, 

mediante os PCNs e a avaliação das instituições de ensino. 

Segundo Fonseca e Oliveira (2001, p.44) a partir da realização da Conferência 

Mundial5 sobre Educação para Todos, Jomtien, na Taylândia, no ano de 1990, do qual o 

Banco Mundial6

Com a pretensa necessidade de se planejar a melhoria das condições de 

educação dos países em desenvolvimento, em 1995, o Banco Mundial publica seu 

relatório sobre políticas intitulado: Prioridades e Estratégias para a Educação, onde 

estabelece esse planejamento como orientação aos governos para os quais empresta 

dinheiro, com prescrições do que seriam as prioridades para a educação básica: 

“linguagem, matemática, ciências e habilidades em ‘comunicação’ são destacadas como 

especialmente importantes. Educação profissional e treinamento devem ser deixados 

para provedores privados e para treinamento em serviço”. (ZIBAS, 1997, p.12) 

 foi co-promotor, as ações propostas por esse órgão para as políticas 

educacionais desenvolvidas nos países do chamado terceiro mundo, inclusive o Brasil, 

teriam tomado impulso.  As posições definidas na Conferência de Jomtien deveriam 

servir como fundamentos para a elaboração dos planos decenais destes países. 

A partir da Conferência de Jontien, podemos dizer que transformações 

produtivas refletiram no campo educacional, dentre elas, a qualificação dos professores. 

Segundo Santos (1998, p.134), “a capacitação em trabalho como forma de evitar os 

longos períodos de formação inicial do professorado” é recomendado pelas políticas do 

Banco Mundal. A ênfase no treinamento em serviço pode ser um indicativo das razões 

                                                

5 A Conferência se realizou entre 5 e 9 de março de 1990, tendo sido convocada pela UNESCO, pelo 
UNICEF, PNUD e Banco Mundial. 
6 Criado durante a Conferência de Bretton Woods, na cidade norte-americana homônima, em 1944, no 
processo de construção da hegemonia internacional norte-americana após a 2ª. Guerra Mundial, o Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ficou conhecido, genericamente, como 
Banco Mundial. A linha de atuação do Banco Mundial passou a ter como um de seus focos principais a 
área educacional, sobretudo nos países latino-americanos, o que se intensificou sobremaneira nos anos 
1980-90. 
(http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_banco_mundial_%20e_educacao%20.h
tm.) 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_banco_mundial_%20e_educacao%20.htm�
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_banco_mundial_%20e_educacao%20.htm�
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de haver atualmente um aumento no investimento em programas de formação 

continuada por diferentes esferas do sistema público e privado de ensino.  

No livro Educação: um tesouro a descobrir, relatório para a UNESCO 

elaborado por uma Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, é 

destacado que “o professor deve estabelecer uma nova relação com quem está 

aprendendo, passar do papel de ‘solista’ ao de ‘acompanhante’, tornando-se não mais 

alguém que transmite conhecimentos, mas aquele que ajuda os seus alunos a encontrar, 

organizar e gerir o saber, guiando, mas não modelando os espíritos, e demonstrando 

grande firmeza quanto aos valores fundamentais que devem orientar toda a vida”. 

(DELORS, 1999, p.155). 

A UNESCO entende que as condições impostas aos países em 

desenvolvimento teriam trazido consigo dificuldades no financiamento da educação 

nestes países, dentre elas a degradação das condições de trabalho dos professores, 

turmas superlotadas e entrada na escola de alunos com grandes dificuldades no âmbito 

familiar e social. Este contexto teria determinado tarefas aos professores para as quais 

eles estariam mal preparados, e é nesse sentido que o documento propõe aos governos 

dos países de terceiro mundo que invistam na qualificação docente, entre elas, a 

formação contínua: 

Desenvolver os programas de formação contínua, de modo a 
que cada professor possa recorrer a eles, freqüentemente, 
especialmente através de tecnologias de comunicação 
adequadas. [...] De uma maneira geral, a qualidade de ensino 
é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos 
professores do que pela sua formação inicial. (DELORS, 
p.159) 

Segundo Canoy apud Fonseca e Oliveira (2001, p.48), a concepção de 

educação para os países pobres, elaborada por meio das organizações internacionais, 

poderia ser assim sintetizada: 

Nas sociedades modernas, a aquisição de conhecimentos básicos 
de matemática e a alfabetização prestam-se à mesma finalidade, 
promovendo a capacidade das pessoas de produzir bens, seguir 
instruções e ter um senso crítico em suas atividades. Presentes na 
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força de trabalho, essas qualidades melhoram a produtividade e, 
conseqüentemente, a produção econômica. 

Tal concepção parece privilegiar o desenvolvimento de aptidões, ou 

competências, assentadas no aprendizado do cálculo, da leitura e da escrita. Desta forma 

a educação se preocupa em instrumentalizar de forma aligeirada os indivíduos para que 

possam adentrar a organização produtiva quando e do modo que for necessário para o 

sistema capitalista. 

De acordo com Fogaça (1999), as políticas governamentais e educacionais, no 

Brasil, nas últimas décadas, vêm contrapondo um discurso pretensamente modernizador 

e reformista às ações de cunho conservador e excludente. A autora aborda que: 

A partir da década de 80 há a promessa de uma nova relação entre 
inovação tecnológica, educação e qualificação, uma nova etapa do 
capitalismo que significava, pelo menos a princípio, o rompimento 
com o modelo de relação entre educação e trabalho posto em todo 
o séc. XX. Este rompimento teria por base: um novo conceito de 
qualificação profissional, não mais pautado em habilidades 
específicas, mas em uma base de educação geral sólida e ampla 
para que o indivíduo pudesse acompanhar as mudanças constantes 
no processo produtivo; uma aproximação trabalho e escola pelo 
reconhecimento da centralidade da escola no novo momento; 
conseqüentemente maior investimento do Estado numa educação 
básica de qualidade e valorização social da educação. (FOGAÇA, 
1999, p.56) 

Segundo a autora, de modo geral, o MEC tem proposto como medidas 

principais a partir de 1994: a melhoria da qualidade de ensino via reestruturação dos 

conteúdos curriculares; a avaliação de desempenho do sistema educacional; a 

revalorização do magistério; a eficiência do sistema através da descentralização da 

gestão dos sistemas e unidades escolares; o fim da pedagogia da repetência, 

assegurando ao menos a conclusão do ensino fundamental. 

Com a intenção de efetivar essas metas foram realizadas ações, tais como, a 

adoção dos PCNs (num caráter utilitarista); a implantação de sistemas de avaliação que 

não é voltada a uma política de investimentos na educação básica; o FUNDEF, com 

seus escassos recursos e acompanhamento duvidoso, o qual foi substtuído pelo 

FUNDEB, na tentativa de superar os defeitos e ampliar os efeitos do FUNDEF; a 

descentralização num contexto de engessamento da capacidade de investimento de 
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estados e municípios; a redução, do discurso da melhoria da qualidade de ensino, para a 

melhoria das estatísticas educacionais (FOGAÇA, 1999).  

Fogaça (1999) aborda que as políticas educacionais, anunciam múltiplas 

transformações, como se fossem corretas e necessárias, e as críticas a estas medidas, ou 

não são ouvidas ou são desqualificadas. 

Segundo Miranda (2005, p.640): 

A retórica em defesa de reformas na educação, que vai muito além 
do que documentos oficiais, quer transformar corações e mentes. O 
âmago das reformas não está nas mudanças objetivas, formais e 
técnicas das políticas públicas, mas na consolidação de uma 
racionalidade que deverá orientar a educação de massas no mundo 
ocidental globalizado. 

No governo Lula (2003-2010) é implantado o ensino Fundamental de nove 

anos com a inclusão das crianças de seis anos de idade. Esta medida, segundo Santos e 

Vieira (2006, p. 783) “concretiza uma das propostas educacionais do governo Lula, que 

desde 2003 estabeleceu a ampliação da obrigatoriedade escolar para a criança de seis 

anos como uma de suas metas”.  Para atender tal meta, os estados e municípios 

deveriam elaborar uma nova proposta curricular coerente com as especificidades de 

cada faixa etária, levando em consideração as diretrizes vigentes.  

Desta forma, esperava-se que removesse a legislação educacional que pautou 

as reformas neoliberais do governo anterior e desarticulasse o núcleo central do projeto 

da pedagogia do capital: a ideologia das competências e da empregabilidade seguida 

pelos parâmetros e diretrizes curriculares. Todavia, Frigotto et al. (2005) argumenta que 

“mais uma vez, na história da educação brasileira, [...] as expectativas de mudanças 

estruturais na sociedade e na educação, pautadas nos direitos inscritos na Constituição 

Federal de 1988 (CF), não se realizaram.”  

Entre essas mudanças podemos citar os direitos coletivos culturais que carecem 

ainda de maior efetivação, onde o individualismo liberal deve dar lugar a uma 

concepção coletiva e mais comprometida com a justiça social, ou seja, com o 

multiculturalismo, o qual tratamos a seguir. 
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1.2.2 Currículo e Multiculturalismo 

Ao tratar da temática currículo e multiculturalismo procuramos compreendê-

los como espaço de oportunidades, riscos, ambivalências e possibilidades a partir do 

entendimento de sua configuração e uso na contemporaneidade. Desta forma, de acordo 

com Lopes e Macedo (2005), na atualidade, no campo teórico, a grande identidade do 

currículo é o hibridismo de distintas tendências7

Diversas tendências e orientações que se inter-relacionam para oferecer a 

compreensão das relações sociais e os sujeitos na vida social e acadêmica produziram 

uma referência sobre currículo, também, categorizada como “híbridos culturais.” 

(LOPES; MACEDO, 2005, p.16). Para essas autoras a tendência atual do pensamento 

curricular é o seguinte: 

.  

O agrupamento entre o discurso pós-moderno e o foco político na 
teorização crítica que são associadas à perspectiva teleológica de 
um futuro de mudanças, fundamentada na filosofia do sujeito, na 
filosofia da consciência e na valorização do conhecimento como 
produtor dos sujeitos críticos e autônomos, com o descentramento 
do sujeito, a constituição discursiva da realidade e a vinculação 
constitutiva entre saber e poder. (p.47-48) 

Ainda, para Lopes e Macedo (2005) o campo do currículo traz à tona a 

construção de novas preocupações. 

Nesse sentido há a valorização em torno da discussão sobre cultura 
e multiculturalismo que coloca em andamento um processo de 
virada cultural que associa a educação e o currículo aos processos 
culturais mais amplos, contribuindo para uma certa imprecisão na 
definição do campo intelectual do currículo. (LOPES; MACEDO, 
2005, p.49) 

Para Carneiro (2008), o sistema educacional é um elemento muito importante 

na manutenção das relações dominantes na sociedade, e entender as escolas e atuar 

nelas não é suficiente, assim como ignorá-las também não. Nesse sentido a autora 

                                                

7 O hibridismo de distintas tendências teóricas tem sido considerado a marca do campo do currículo na 
atualidade e tem estado no foco de estudo de muitos autores, constituindo-se em componente fundamental 
da análise dos processos de produção de políticas e de práticas curriculares em diferentes países. (LOPES 
e MACEDO, 2002 e 2005). 
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aborda que é preciso desenvolver ações dentro delas abordando as diferenças e a 

multiculturalidade, pois não é possível falar em currículo sem falar em poder, inclusão, 

exclusão e cultura. 

O multiculturalismo (ou pluralismo cultural) é um termo que descreve a 

existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem que uma delas 

predomine. Segundo Canen e Oliveira (2002) e Canen (2009), é definido como um 

conjunto de respostas à diversidade cultural e ao desafio à construção das diferenças e 

preconceitos contra aqueles percebidos como “os outros” em diferentes áreas. As ideias 

multiculturalistas discutem como podemos entender e até resolver os problemas gerados 

pela heterogeneidade cultural, política, religiosa, étnica, racial, comportamental, 

econômica, já que temos que conviver com essa diversidade de alguma maneira. 

O multiculturalismo emergiu como consequência das mudanças demográficas 

em movimentos nas sociedades ocidentais, entre elas, Estados Unidos, Inglaterra, 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia que tem experimentado processos de imigração e 

movimentos de consciência de gênero e raça, confrontando questões relativas às formas 

como se definem.  

A partir dos anos 70, verifica-se que discussões acerca do multiculturalismo 

acompanham os debates sobre o pós-modernismo e sobre os efeitos da pós-colonização 

na cena contemporânea. A globalização do capital e a circulação intensificada de 

informações, com a ajuda de novas tecnologias trazem consigo a formação de sujeitos 

políticos que reivindicam, a partir das garantias igualitárias, o direito à diferença. Falar 

de multiculturalismos, antes de tudo é falar de direitos humanos. Mulheres, negros (ou 

afro descendentes), homossexuais, populações latino-americanas e migrantes em geral 

se fazem presentes como atores políticos a partir da marcação de diferenças de gênero, 

culturais e étnicas. Com tanta diversidade a cultura torna-se instrumento de definição de 

políticas de inclusão social, dentre elas podemos citar cotas para minorias, programas de 

apoio aos grupos marginalizados, ações anti-racistas entre outras. 

O Brasil com sua vasta complexidade, não constituiu historicamente minorias 

que se organizam como comunidades apartadas do conjunto, isso não significa que não 
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necessita de discussões sobre o multiculturalismo. Até a década de 80 o Brasil, parece 

ficar à margem dessas discussões. A Constituição de 1988, através das pressões dos 

novos atores sociais, é considerada um marco em termos da admissão do nosso 

pluralismo ético. Ela prevê o pleno desenvolvimento dos cidadãos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; garante o 

direito à escola para todos; e coloca como princípio para a Educação o “acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um”. 

Recorrendo ao texto da LDB 9394/96, percebemos que ela, também, trata de 

questões referentes à diversidade como podemos ver no artigo 26: 

Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino 
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. 

Em consonância com a LDB 9394/96 os PCNs destinados ao terceiro e ao 

quarto ciclos do Ensino Fundamental permitem-nos percorrer numerosos conceitos e 

categorias que tencionam manter relação com certa perspectiva de diversidade e de 

pluralidade. Abordam a necessidade da inserção de todos, sem distinção de condições 

lingüísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, étnicas, socioeconômicas ou 

outras e requer sistemas educacionais planejados e organizados que dêem conta da 

diversidade dos estudantes e ofereçam respostas adequadas às suas características e 

necessidades.  

Um dos volumes dos parâmetros que evidencia esta questão são os temas 

transversais entendidos como questões que afetam a nossa sociedade ligada à ética, 

meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, saúde, trabalho e consumo, pois, 

o universo escolar, sem dúvida, é um espaço marcado eminentemente pela presença de 

pessoas com suas singularidades, um espaço da diferença, da diversidade, dos 

encontros, dos embates, das possibilidades, ou seja, é um espaço múltiplo.  

Nessa perspectiva, o currículo deve ser visto como uma construção 

comprometida com a emancipação das classes oprimidas, valorizando as experiências 
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vividas dessas classes e provocando uma conscientização de suas condições de vida 

numa perspectiva de transformação das mesmas. Um currículo que denuncia o caráter 

excludente da escola como a repetência, a evasão e a reprodução de desigualdades ao 

trabalhar com padrões culturais numa sociedade pluralista.  

Segundo Canen (2009, p.64): 

O currículo numa visão multicultural deve trabalhar numa 
abordagem pluriétnica, multicultural e multidisciplinar, tomando 
como desafio novas possibilidades, mais democráticas de tratar a 
diferença, o outro no cotidiano das nossas escolas. Uma Educação 
para Todos, efetivamente inclusiva, a partir do olhar sobre a nossa 
diversidade cultural. [...] o currículo, na visão multicultural, 
deveria trabalhar em prol da formação das identidades abertas à 
diversidade cultural, desafiadoras de preconceitos, em uma 
perspectiva de educação para a cidadania, para a paz, para a ética 
nas relações interpessoais, para a crítica às desigualdades sociais e 
culturais. 

A mesma autora argumenta, ainda, que “a valorização da diversidade cultural 

no âmbito curricular, nem sempre é de consenso entre os multiculturalistas” (CANEN, 

2009, p.63). Além disso, ela aborda que o multiculturalismo pode apresentar uma 

perspectiva folclórica, crítica ou pós-colonial. Na perspectiva de multiculturalismo 

folclórico o currículo é impregnado com noções que mostram festas, ritos, formas de 

pensar e sentir de diversos povos, raças, etnias, religiões e classes sociais. Contudo, a 

perspectiva de multiculturalismo crítico, inspirado na teoria crítica, acontece quando, 

por exemplo, comemora-se o Dia do Índio, a Semana da Consciência Negra, o dia 

Internacional da Mulher, questionando “em que medida o currículo tem oferecido 

oportunidades para estudantes e professores perceberem raízes históricas de 

preconceitos e discriminações, de modo a desafiá-los”. 

O multiculturalismo crítico desvela relações desiguais de poder entre as 

culturas para desafiar tais relações. Segundo Canen (2009, p.65) ao abordar o assunto da 

escravidão no Brasil: 

Se o currículo busca levar os estudantes a pesquisarem as raízes 
desse episódio, bem como o que significou para as populações 
negras, refletindo em que medida a abolição resultou (ou não) em 
efetivas condições humanas de vida para essas populações e 
discutindo como tais mecanismos podem explicar, em grande 
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parte, o alto grau de miséria entre a população negra nos dias de 
hoje, tal enfoque está dentro de uma visão de currículo 
multicultural crítico.  

Porém, quando o currículo procura compreender que as identidades não são 

puras, que é necessário compreender as diferenças entre as diferenças e não 

homogeneizar as identidades está falando de um currículo multicultural pós-colonial. 

Esse tipo de currículo vai questionar em que medida ele valoriza o processo pelo qual as 

culturas se relacionam, as identidades que se cruzam formando novas culturas e novas 

identidades como sínteses de outras culturas (hibridização).  

Um exemplo da perspectiva multicultural pós-colonial é o caso da cultura 

indígena em contato com a não indígena em que ao mesmo tempo não podem ser 

inteiramente identificados com seus ancestrais, pois já adotaram uma série de costumes 

não indígenas, mas também, não são totalmente assimilados à cultura dos não indígenas. 

Canen (2009, p.66) diz que é importante observar que um currículo 

multicultural pode trabalhar o multiculturalismo nas três perspectivas: folclórica, crítica 

e pós-colonial. Na fase folclórica pode ser mostrada a influência dos diversos povos na 

formação da cultura. A perspectiva multicultural crítica refere-se ao desafio a 

preconceitos, formação a cidadania e questionamento da desigualdade que atinge 

determinados grupos, a perspectiva pós-colonial é contemplada quando mostrar a 

diversidade dentro da diversidade. Na educação, o currículo multicultural (CANEN e 

OLIVEIRA, 2002) não significa necessariamente a inclusão de assuntos e tópicos 

apenas ligados a povos, culturas e grupos, mas perceber os estudantes em sua 

diversidade, valorizando “a pluralidade de habilidades e competências dos estudantes, a 

diversidade de sotaques e dialetos, a multiplicidades de saberes e das identidades 

étnicas, raciais, culturais, lingüísticas, religiosas e outras.” 

Sacristán (1999, p.83) também aborda essa temática quando diz: 

Em outras palavras, o problema do currículo multicultural não é 
algo que diga respeito apenas às minorias culturais, raciais ou 
religiosas, com vistas a que tenham oportunidade de se verem 
refletidas na escolarização como objetos de referência e de estudo; 
trata-se, antes, de um problema que afeta a “representatividade” 
cultural do currículo comum que, durante a escolarização 
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obrigatória, é recebido pelos cidadãos. Nossa conclusão final será 
que o currículo multicultural exige um contexto democrático de 
decisões sobre os conteúdos de ensino, no qual os interesses de 
todos sejam representados. Mas para torná-lo possível é necessária 
uma estrutura curricular diferente da dominante e uma mentalidade 
diferente por parte dos professores, pais, estudantes, 
administradores e agentes que confeccionam os materiais 
escolares.  

Um currículo multicultural que contempla esses aspectos requer não somente o 

domínio de conteúdos e técnicas, mas, sobretudo, a competência em promover a 

formação de indivíduos valorizados na sua diversidade cultural, aptos a se inserirem em 

um mundo plural, conflituoso e em permanente mudança. Por isso não podemos reduzir 

nosso currículo a um aglomerado de objetivos, conteúdos e estratégias, sem que estejam 

articulados aos contextos culturais diversos dos estudantes e de perspectivas críticas, 

éticas e valorizadoras das diferenças, no mundo contemporâneo.  

Entendemos que o currículo escolar deve trabalhar em prol da formação de 

identidades, que sejam desafiadoras de preconceitos, abertas a esta pluralidade cultural, 

numa perspectiva de educação para a cidadania, para a paz, para a ética nas relações 

interpessoais, e para a crítica às desigualdades sociais e culturais, propiciando a 

construção do saber, do conhecimento, preparando o estudante para enfrentar as 

diversidades do mundo e participar de sua transformação como sujeito crítico e atuante. 

Nesta perspectiva o educador é colocado frente a diferentes desafios, entre os quais, a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como meio termo entre o desafio à lógica 

disciplinar e a sistematização dos conteúdos. Aqui nos interessa abordar sobre a 

interdisciplinaridade, compreendendo a sua origem, alguns de seus conceitos e, 

sobretudo, a abordagem pedagógica.. 

1.2.3 Interdisciplinaridade na Sala de Aula 

O homem vem, cada vez mais, sentindo a necessidade de entender seus 

problemas fundamentais e sua complexidade. Para isso, necessitamos de um 

conhecimento complexo que veja um problema, não somente de uma dimensão, por 

meio da utilização de apenas uma disciplina na tentativa de resolvê-lo, mas de uma 

maneira para além de sua fragmentação. Segundo Morin (2000, p.43) “a inteligência 
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parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e reducionista rompe o complexo 

do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o que está unido, 

torna unidimensional o multidimensional”.  

Ainda, segundo o mesmo autor, o conhecimento compartimentado, tomado 

como postura redutora, faz parte de uma formação escolar universitária e profissional 

que nos transforma em “cegos políticos” impedindo-nos de assumirmos uma postura 

interventora em nossa realidade local e global.  

É nesse contexto que se faz necessário pensar uma prática pedagógica 

interdisciplinar. Porém, para tratar desse assunto, julgamos ser necessário compreender 

a sua origem e alguns de seus conceitos, deste modo, retomaremos o antigo conceito de 

interdisciplinaridade dominado pela racionalidade da revolução industrial ao longo do 

último século em face da inadequação de como as disciplinas são trabalhadas, como os 

saberes são divididos e compartimentados fora da realidade que é global, impedindo, 

desta forma, a contextualização dos saberes. Para isso nos apoiaremos em Fazenda e 

Japiassu8

Esse posicionamento nasceu como oposição a todo o conhecimento 
que privilegiava o capitalismo epistemológico de certas ciências, 
como oposição à alienação da academia às questões da 
cotidianeidade, às organizações curriculares que evidenciavam a 
excessiva especialização e a toda e qualquer proposta de 
conhecimento que incitava o olhar do estudante numa única, 
restrita e limitada direção, a uma patologia do saber (FAZENDA, 
1999, p.19). 

, os dois maiores teóricos brasileiros no assunto.  Segundo Fazenda (1999), o 

movimento interdisciplinar surgiu na Europa, principalmente na França e na Itália, em 

meados de década de 1960, época dos movimentos estudantis franceses de cunho 

marxista, que reivindicavam mudanças estruturais nas instituições escolares.  

A interdisciplinaridade surge, então pela necessidade de dar uma resposta à 

fragmentação causada pela concepção positivista, pois as ciências foram subdivididas 

                                                

8 JAPIASSU, foi um epistemólogo e professor de filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
UFRJ. Foi o primeiro pesquisador brasileiro a escrever sobre o tema no livro “Interdisciplinaridade e a 
patologia do saber”, em 1976. Na época, o autor já apresentava os principais questionamentos a respeito 
da interdisciplinaridade e seus conceitos e fazia uma reflexão sobre a metodologia interdisciplinar, 
baseada em experiências realizadas naquele período. 
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surgindo, várias disciplinas. Após longas décadas convivendo com um reducionismo 

científico, a ideia de interdisciplinaridade foi elaborada visando restabelecer um diálogo 

entre as diversas áreas dos conhecimentos científicos, pois, os grandes problemas da 

época não poderiam ser resolvidos por uma única disciplina ou área do saber. 

A ideia e a proposta pedagógica contidas no movimento interdisciplinar são 

trazidas à tona por Georges Gusdorf no final da década de 60. Foi esse autor que 

influenciou Hilton Japiassu e Ivani Fazenda, os dois, por sua vez, influenciaram 

praticamente toda produção bibliográfica sobre interdisciplinaridade no Brasil, sendo 

que Japiassu veio a trabalhar o conceito no campo epistemológico e Fazenda a produzir 

uma obra extensa no campo pedagógico. De acordo com eles, a interdisciplinaridade é 

apontada como saída para o problema da disciplinaridade, que é contextualizada como 

doença, devendo, portanto, ser superada/curada, através da prática interdisciplinar. Para 

sua viabilização, eles indicam a presença de profissionais de várias áreas como 

necessidade intrínseca ao projeto interdisciplinar. Trata-se da presença de equipes 

multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

Em setembro de 1970, em Nice, na França, realizou-se um Seminário sobre a 

Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade nas Universidades, sob o patrocínio da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para discutir 

questões relacionadas à fundamentação da interdisciplinaridade e sua conceituação com 

base na colaboração de vários cientistas. No dizer de Santomé (1998), um dos objetivos 

desse encontro estava fortemente centrado na pretensão de elucidar conceitualmente a 

interdisciplinaridade e avaliar suas possibilidades, buscando identificar se esta se 

mostraria com potencial de desenvolvimento de forma efetiva em relação ao ensino e à 

pesquisa, adaptados frente à evolução do conhecimento e da sociedade.  

Perante as variações quanto à nomenclatura e aos conceitos utilizados para 

definir a interdisciplinaridade surgida a partir desse seminário, segundo Santomé 

(1998), talvez a mais discutida e conhecida seja a desenvolvida por Erich Jantsch, que 

pressupõe uma forma de conceituar a interdisciplinaridade com base em uma sequência 

em que se manifesta um aumento na complexidade das relações, colaboração e 

coordenação entre as disciplinas. 
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 Nessa perspectiva, Jantsch resume as diferenciações terminológicas em: 

1. Multidisciplinaridade: Gama de disciplinas que se propõe 
simultaneamente, mas, sem fazer aparecer as relações que possam 
existir entre elas. [Destina-se a um] sistema de um só nível e de 
objetivos múltiplos; [mas] sem nenhuma cooperação. 

2. Pluridisciplinaridade: Justaposição de diversas disciplinas, 
situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de 
modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas; [destina-se 
a um] sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; [no qual] há 
cooperação, mas sem coordenação. 

3. Interdisciplinaridade: Axiomática comum a um grupo de 
disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente 
superior, o que introduz a noção de finalidade. [destina-se a um] 
sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos [no qual há] 
coordenação procedendo do nível superior. 

4. Transdisciplinaridade: Coordenação de todas as disciplinas e 
interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma 
axiomática geral. [destina-se a um] sistema de níveis e objetivos 
múltiplos; [há] coordenação com vistas a uma finalidade comum 
dos sistemas (JANTSCH, 1972 apud JAPIASSU, 1976, p. 73-74). 

As propostas apresentadas no seminário sugeriram definições conceituais para 

a interdisciplinaridade direcionadas, sobretudo, à pesquisa científica, não enfatizando a 

prática educativa e tomando, como referência, as demandas ligadas, sobretudo às 

dificuldades encontradas pelo conhecimento científico em fazer frente à excessiva 

especialização do conhecimento. 

A partir desse momento buscaremos delinear um entendimento em relação à 

interdisciplinaridade e suas especificidades na forma de prática escolar que segundo 

Japiassu (1976) consiste em um trabalho comum, tendo em vista a interação de 

disciplinas científicas, de seus conceitos básicos, dados, metodologias, com base na 

organização cooperativa e coordenada do ensino. Trata-se do redimensionamento 

epistemológico das disciplinas científicas e da reformulação total das estruturas 

pedagógicas de ensino, de forma a possibilitar que as diferentes disciplinas se interajam 

em um processo de intensiva reflexão.  

Essa concepção pressupõe educadores imbuídos de um verdadeiro espírito 

crítico, aberto para a cooperação, o intercâmbio entre as diferentes disciplinas, o 
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constante questionamento ao saber arbitrário e desvinculado da realidade. Além do 

mais, exige a prática de pesquisa, a troca e sistematização de ideias, a construção do 

conhecimento, em um processo de indagação e busca permanente.  

Fazenda em suas publicações voltadas para a preocupação com a organização 

dos currículos, marca o caráter problemático da disciplinaridade no campo educacional 

brasileiro e aponta para uma pedagogia interdisciplinar.  Segundo a autora, a década de 

80 caracterizou-se como um período de discussão sobre a interdisciplinaridade e sua 

ocupação nas ciências humanas e na educação, mas é a partir de 1990 que é instaurada 

no Brasil. Muitas práticas intuitivas se fizeram e ainda se fazem presentes. 

 Ivani Fazenda comenta: 

O número de projetos educacionais que se intitulam interdisciplinares 
vem aumentando no Brasil, numa progressão geométrica, seja em 
instituições públicas ou privadas, em nível de escola ou de sistema de 
ensino. Surgem da intuição ou da moda, sem lei, sem regras, sem 
intenções explícitas, apoiando-se numa literatura provisoriamente 
difundida. (Fazenda, 1999: 34) 

Para Japiassu, a interdisciplinaridade surge como uma necessidade de criar 

pontes de ligação entre as disciplinas, uma vez que elas se mostram muitas vezes 

dependentes umas das outras. 

Nas ciências naturais, podemos descobrir um tronco comum, de tal 
forma que temos condições de passar da Matemática à mecânica, 
depois à física e à química, à biologia e à psicologia fisiológica, 
segundo uma série de generalidade crescente (esquema comtiano). 
Não se verifica semelhante ordem nas ciências humanas. A questão da 
hierarquia entre elas fica aberta... (JAPIASSU, 1976, p.84)  

Desde então, a presença da interdisciplinaridade no cenário educacional 

brasileiro tem se intensificado e com a LDB 9394/96 e os PCNs, ganhou força nas 

escolas, principalmente no discurso e na prática de professores dos diversos níveis de 

ensino. Apesar disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco 

conhecida, pois, fala-se muito nela, mas a ação pedagógica tem sido relegada às práticas 

multidisciplinares e pluridisciplinares.  
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A questão da interdisciplinaridade tem sido mal compreendida nos meios 

acadêmicos, mas esses equívocos são compreensíveis uma vez que o conceito de 

interdisciplinaridade é polissêmico. Fazenda (1999, p.83) diz que “voltada para a 

formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as 

diversas ciências, fazendo entender o saber como um e não partes, ou fragmentações”.  

Segundo Gadotti (2000, p.222) em termos metodológicos, a prática pedagógica 

interdisciplinar implica em:  

a) “integração de conteúdos; 

b) passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do 

conhecimento; 

c) superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a 

pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências; 

d) ensino e aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo 

de toda a vida (educação permanente)”.  

Segundo os PCNs a interdisciplinaridade significa a interdependência, a 

interação e a comunicação entre campos do saber, ou disciplinas, o que possibilita a 

integração do conhecimento em áreas significativas. Cita, ainda, que: 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes 
campos de 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. (BRASIL, 1997, 
p.31) 

Ainda, segundo os PCNs a interdisciplinaridade “deve ser compreendida a 

partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, 

sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos através das 

relações de complementaridade, convergência ou divergência” (Brasil, 1997, p.36). 

Desta forma, a interdisciplinaridade deve ser vista como uma ação que pretende romper 

com a fragmentação do conhecimento trabalhado na escola por meio da interconexão 

entre as várias disciplinas curriculares. 
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Fazenda (1999) aborda que: 

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de 
alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os 
atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que 
impele ao diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares 
anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da 
limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a 
possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de desafio – 
desafio perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude 
de envolvimento e comprometimento com os projetos e com as 
pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso em 
construir sempre da melhor forma possível, atitude de 
responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de 
encontro, de vida (FAZENDA, 1999, p.82). 

Além disso, Fazenda (1999) determina o que seria uma sala de aula 

interdisciplinar: 

Numa sala de aula interdisciplinar, a autoridade é conquistada, 
enquanto na outra é simplesmente outorgada. Numa sala de aula 
interdisciplinar a obrigação é alternada pela satisfação; a 
arrogância, pela humildade; a solidão, pela cooperação; a 
especialização, pela generalidade; o grupo homogêneo, pelo 
heterogêneo; a reprodução, pela produção do conhecimento. [...] 
Numa sala de aula interdisciplinar, todos se percebem e 
gradativamente se tornam parceiros e, nela, a interdisciplinaridade 
pode ser aprendida e pode ser ensinada, o que pressupõe um ato de 
perceber-se interdisciplinar. ((FAZENDA, 1999, p.86) 

Fazenda, também faz referência ao projeto interdisciplinar da escola:  

[...] o projeto interdisciplinar surge às vezes de um que já possui 
desenvolvida a atitude interdisciplinar e se contamina para os 
outros e para o grupo. [...] Para a realização de um projeto 
interdisciplinar existe a necessidade de um projeto inicial que seja 
suficientemente claro, coerente e detalhado, a fim de que as 
pessoas nele envolvidas sintam o desejo de fazer parte dele. 
(FAZENDA, 1999, p.87) 

Lenoir, in: Fazenda (1998) categoriza a interdisciplinaridade a partir de quatro 

finalidades: científica, escolar, profissional e prática. Sendo que cada uma destas 

finalidades se organiza a partir dos objetivos que desejamos atingir, tanto de natureza da 

pesquisa, como do ensino e de sua aplicabilidade no contexto da sala de aula. Aqui, nos 

interessa o contexto de interdisciplinaridade escolar, por ser preocupação de professores 
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e pesquisadores, principalmente no que diz respeito ao Currículo da Educação Básica no 

Brasil. 

O mesmo autor diz que interdisciplinaridade escolar exige um movimento 

crescente em três níveis: curricular, didático e pedagógico. 

O nível curricular exige: 

O estabelecimento de ligações de interdependência, de 
convergência e de complementaridade entre as diferentes matérias 
escolares que formam o percurso de uma ordem de ensino 
ministrado, a fim de permitir que surja do currículo escolar – ou de 
lhe fornecer – uma estrutura interdisciplinar (LENOIR, in: 
FAZENDA, 1998 p.57). 

O nível da interdisciplinaridade didática é o espaço de reflexão do fazer 

pedagógico e sobre ele, planejando e revisando estratégias de ação e de intervenção. 

Tem como objetivo básico articular o que prescreve o currículo e sua inserção nas 

situações de aprendizagem.  

O nível pedagógico é um espaço da atualização em sala de aula da 

interdisciplinaridade didática. Pode ser considerada uma categoria de ação, pois 

considera a dinâmica real da sala de aula, com todos os seus implicadores: 

[...] os aspectos ligados à gestão da classe e ao contexto no qual se 
desenvolve o ato profissional de ensino, mas também as situações 
de conflitos tanto internos quanto externos às salas de aula, tendo, 
por exemplo, o estado psicológico dos estudantes, suas concepções 
cognitivas e seus projetos pessoais, o estado psicológico do 
professor e suas próprias visões (LENOIR, in: FAZENDA, 1998, 
p.59). 

A escola precisa trabalhar com um conhecimento vivo fundamentado no 

diálogo entre as pessoas e entre as disciplinas.  

Hoje, mais do que nunca, reafirmamos a importância do diálogo, 
única condição possível de eliminação das barreiras entre as 
disciplinas. Disciplinas dialogam quando as pessoas se dispõem a 
isto [...]. (FAZENDA, 2003, p.50) 

Todavia, romper com um ensino transmissivo e sem sentido e eliminar as 

barreiras entre as disciplinas é um desafio para os educadores, pois uma 
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interdisciplinaridade voltada para a educação, principalmente aos projetos educacionais, 

tem que considerar que: o estudante não tem tempo certo para aprender; é preciso 

ensinar a aprender estabelecendo uma relação direta e pessoal com a aquisição do saber, 

pois o estudante aprende quando possui um projeto de vida e o conteúdo do ensino é 

significativo para eles no interior desse projeto.  

Mas, apesar dos discursos de que a interdisciplinaridade apresenta avanços 

significativos em relação à disciplinaridade na medida em que articula uma relação mais 

dialógica entre as disciplinas na tentativa de superação de um conhecimento 

fragmentado, na prática, o currículo continua estruturado nas esferas da disciplinaridade 

onde são privilegiados os saberes da ciência e da técnica em detrimento das outras 

fontes e níveis de conhecimento. Por isso, compreendemos que a interdisciplinaridade 

trata-se não somente de uma mudança pedagógica, mas, sobretudo, de uma mudança 

epistemológica, pois, acreditamos que os professores são os únicos que podem refletir 

sobre a prática da interdisciplinaridade, uma vez que são eles que organizam e 

vivenciam o processo junto com os estudantes. Além disso, são eles que estão a par das 

práticas que obtém sucesso ou fracasso na tentativa de provocar o estudante em buscar o 

conhecimento.  

A interdisciplinaridade além de integrar os conteúdos e passar de uma 

concepção fragmentada para uma unitária do conhecimento deve superar a dicotomia 

entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das 

diversas ciências. Para isso, seus caminhos devem ser trilhados pela equipe de 

professores de cada unidade escolar, se aperfeiçoando sempre, em busca da melhoria da 

educação, pois, muitas são as possibilidades quando se trata de interdisciplinaridade e 

não há receitas a seguir. 
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1.3 Currículo e Educação Matemática 

A área da Educação tem sido alvo de constantes pesquisas que buscam 

alternativas para inovar a sala de aula e desenvolver uma prática docente criativa e 

adequada às necessidades da sociedade do século XXI. A Educação Matemática não 

ficou fora deste processo.  Ela também abre espaço para pesquisas e discussões que 

envolvam o ensino da Matemática. É uma grande área de pesquisa educacional, cujo 

objeto de estudo é a compreensão, interpretação e descrição de fenômenos referentes ao 

ensino e à aprendizagem da Matemática, nos diversos níveis da escolaridade, quer seja 

em sua dimensão teórica ou prática.  

Além dessa definição ampla, a expressão Educação Matemática pode ser ainda 

entendida no plano da prática pedagógica, conduzida pelos desafios do cotidiano 

escolar. Sua consolidação como área de pesquisa é relativamente recente, quando 

comparada com a história milenar da Matemática e o seu desenvolvimento recebeu um 

grande impulso, nas últimas décadas. Para compreender melhor esse desenvolvimento, 

abordaremos a seguir um pouco da história das políticas de currículo para a Educação 

Matemática, algumas tendências na educação matemática brasileira que consideramos 

importantes quando relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e abordamos 

uma proposta de ensino de matemática interdisciplinar. 

1.3.1 História das Políticas Curriculares para a Educação Matemática 

Ao longo da história, a Matemática tem convivido com a reflexão de natureza 

filosófica, em suas vertentes da epistemologia e da lógica. É no final do século XVIII, 

com a revolução industrial, que a Matemática entra na escola, mas o currículo é criado 

com bases na formalização e no raciocínio dedutivo do Grego Euclides (Sec. III a.C.). 

Durante as guerras (séc. XX), a Matemática evolui e adquire importância na escola, 

porém distante do cotidiano do estudante. 

A História da Matemática no Brasil ao longo dos tradicionais períodos político 

administrativo caracteriza-se na “história serial” (BURKE, 1992, p.29) pela disposição 

dos dados ao longo dos cinco séculos. Esta história por tomar como referência o próprio 
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conhecimento matemático, pode ser agrupada em quatro períodos: a matemática jesuíta; 

a matemática militar; a matemática positivista e a matemática institucionalizada. 

No Brasil, no início do século XX, a população urbana começou a crescer 

rapidamente e sem nenhum planejamento. O país carecia de uma infra-estrutura básica e 

as cidades tinham aspecto de vilarejos da época da colônia. Prevalecia à influência 

positivista no meio intelectual e a referência dos bons costumes era denominada de 

Belle Époque. Para a incipiente burguesia industrial os “males brasileiros” dependiam 

da resolução dos problemas como o analfabetismo, a falta de patriotismo e o 

internacionalismo. 

O início da década de 50 é marcado por profundas transformações no cenário 

internacional. Nesse momento, em que o Brasil vivia um período democrático e com 

expansão econômica, a matemática, como as demais disciplinas escolares, estava em 

fase de estruturação, ou seja, definindo o que deveria ser ministrado em cada curso. 

Prevalecia o ensino tradicional, a rigorosidade, a memorização e o castigo. Os exames 

recorriam à matemática como meio de segregação social. Todavia, o início da década de 

70 é caracterizado pela matemática moderna, fruto do Movimento Internacional da 

Matemática Moderna. Um aspecto marcante da manifestação prática deste movimento 

foi à produção dos livros didáticos, além disso, o ensino se apoiava na teoria dos 

conjuntos, mantinha o foco nos procedimentos, isolava a geometria e continuava 

abstrato para o estudante da Educação Básica.  

A Matemática Moderna nasceu como um movimento educacional inscrito 

numa política de modernização econômica e foi posta na linha de frente do ensino por 

se considerar que, juntamente com a área de Ciências, ela constituía uma via de acesso 

privilegiada para o pensamento científico e tecnológico. Esse movimento provocou, em 

vários países, inclusive no Brasil, discussões e amplas reformas no currículo de 

Matemática. Essas reformas deixaram de considerar um ponto básico que viria tornar-se 

seu maior problema: o que se propunha estava fora do alcance dos alunos, em especial 

daqueles das séries iniciais do ensino fundamental. Desta forma, o ensino de 

Matemática se preocupava excessivamente com formalizações, distanciando-se das 

questões práticas. 

A década de 80 foi decisiva para a Educação Matemática no Brasil, a resolução 

de problemas era destacada como o foco do ensino da Matemática, com a proposta 



48 

 

recomendada pelo documento “Agenda para Ação”. Também a compreensão da 

relevância de aspectos sociais, antropológicos, lingüísticos, além dos cognitivos, na 

aprendizagem da Matemática, imprimiu novos rumos às discussões curriculares. Essas 

idéias influenciaram as reformas que ocorreram em todo o mundo, a partir de então. 

A década de 90 configurou-se um momento em que as mudanças curriculares, 

influenciadas pelas pesquisas na área da Educação Matemática, tornaram-se relevantes 

no Brasil, embora essas mudanças ocorreram por pressão externa - em função de 

mudanças culturais, políticas, econômicas, sociais no contexto de uma nova ordem 

mundial – e por pressão interna - reivindicação da população pelo direito de acesso à 

escolaridade. Nessa mesma década os PCNs são laçados no Brasil para as oito séries do 

Ensino Fundamental. O capítulo dedicado à disciplina é elaborado por integrantes 

brasileiros do Movimento de Educação Matemática. 

Os PCNs foram apresentados aos educadores com a intenção de fornecer 

elementos de discussão para9

a) ampliar o debate nacional sobre o ensino de Matemática e socializar 

informações, resultados de pesquisas, levando-as ao conjunto dos 

professores brasileiros, para que possam projetar seu trabalho de forma a 

reverter o quadro atual, que torna essa disciplina altamente seletiva e 

muito pouco atraente aos alunos; 

: 

b) construir um referencial que oriente a prática escolar de forma a garantir, 

a toda criança brasileira, o acesso a um conhecimento matemático que 

lhe possibilite de fato sua inserção, como cidadã, no mundo do trabalho, 

das relações sociais e da cultura; 

c) nortear a formação inicial e continuada de professores (na medida em que 

se tornam claros os fundamentos do currículo, fica implícito o tipo de 

formação que se pretende para o professor); e 

                                                

9 Texto extraído do site: http://ebrapem.mat.br/inscricoes/trabalhos/GT01_Oliveira_TA.pdf em 
18/12/2010. 

http://ebrapem.mat.br/inscricoes/trabalhos/GT01_Oliveira_TA.pdf�
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d) para orientar a produção de livros e de outros materiais didáticos, 

contribuindo dessa forma, para a configuração de uma política voltada à 

melhoria do ensino fundamental. 

As discussões curriculares no Brasil são, de certo modo, uma conseqüência das 

iniciadas na década de 1980, em que as críticas ao ensino de Matemática se 

intensificaram. Tais críticas centravam-se na preocupação excessiva com o treino de 

habilidades, com a mecanização de algoritmos, com a memorização de regras e 

esquemas de resolução de problemas, com a repetição e a imitação. Desta forma os 

PCNs explicitam e ampliam o papel da Matemática na educação básica, destacando a 

importância de o aluno valorizá-la como instrumental para compreender o mundo à sua 

volta. Enfatizam a importância de que o aluno aprenda a utilizar conceitos e 

procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis, para 

resolver situações-problema e, também, a comunicar-se matematicamente e argumentar 

sobre suas conjecturas. 

1.3.2 Tendências na Educação Matemática Brasileira 

Na Educação Matemática estudos têm originado algumas tendências, 

amparadas em várias concepções teóricas. Aqui, destacamos algumas tendências de 

ensino de Matemática, analisadas de acordo com a classificação desenvolvida por 

Fiorentini (1995) a partir da análise histórica do ensino da Matemática ao longo dos 

anos. As tendências apresentadas são: formalista-clássica, empírico-ativista, formalista-

moderna, tecnicista, construtivista, histórico-crítica e sócioetnoculturalista, as quais 

abordamos neste tópico com a intenção de compreender as concepções de ensino, a 

aprendizagem de Matemática, as finalidades e os valores atribuídos ao ensino de 

Matemática. 

I. Tendência formalista-clássica 

Até a década de 1950, predominou, no campo da Matemática, a tendência 

formalista clássica, enfatizando a ideia da Matemática euclidiana e a concepção 

platônica da existência de um mundo de formas perfeitas. O processo de ensino é 

caracterizado na transmissão e exposição do conhecimento que são repassados de forma 
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compartimentada pelo professor e o aluno é tido como um receptor passivo da 

aprendizagem, essa tendência não viabiliza em sua metodologia espaço para um ensino 

utilizando materiais concretos. 

II. Tendência empírico-ativista 

A tendência empírico-ativista surgiu em oposição à tendência formalista-

clássica e procurava respeitar as especificidades das crianças, no que se refere aos 

aspectos biológicos e psicológicos, defendendo que o currículo deve considerá-las. A 

função do professor era facilitar a aprendizagem do aluno e este, como sujeito da 

aprendizagem, aprenderia de maneira ativa. Esta tendência é contrária ao ensino 

tradicional, baseando-se na realização de atividades e na resolução de problemas, isto é, 

o aluno aprende fazendo (pedagogia ativa). Considera como importante o uso de novos 

materiais concretos, experimentos tendo como base o cotidiano e fundamentou para 

tanto a utilização de conhecimentos oriundos do cotidiano. 

III. Tendência formalista-moderna 

A partir de meados da década de 1960 instalou-se no Brasil a tendência 

formalista moderna promovendo o formalismo matemático por meio do Movimento da 

Matemática Moderna. Ela era caracterizada com ênfase no uso da linguagem, no rigor e 

nas justificativas, enfatizava a resolução de exercícios e outras habilidades formalistas, 

empregando mecanicamente regras e fórmulas, conceitos e definições. O aluno um 

simples receptor da aprendizagem, que utiliza uma prática de memorização. O ensino 

era centrado no professor e distanciava-se das aplicações práticas.  

IV. Tendência tecnicista 

A tendência tecnicista surge nos anos setenta e visava tornar a escola mais 

funcional e eficiente, utilizando o ensino programado das teorias skineriana.  Nesta 

abordagem os conteúdos são apresentados como uma instrução programada. Os alunos 

e o professor são meros executores de um processo desenvolvido por especialistas, no 

qual, o professor transmitia conhecimentos e o aluno, um receptor da aprendizagem. Os 

recursos e as técnicas de ensino eram o centro do processo ensino-aprendizagem. 
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V. Tendência Construtivista  

A tendência construtivista tem como base o Construtivismo, que considera o 

conhecimento matemático resultante da ação interativa-reflexiva do indivíduo com o 

meio ambiente. Destaca-se o aprender a aprender e o desenvolvimento do pensamento 

lógico-formal. Nesta tendência podemos citar a resolução de problemas como uma 

proposta de ensino em que os estudantes são encorajados a propor idéias, incentivados a 

testar hipóteses por si mesmos, a tentar sugerir, generalizar e comparar métodos, e a 

procurar outros problemas da mesma natureza que já foram previamente resolvidos. 

George Polya (2006) abordou os modos de planejar e resolver problemas e suas 

relações com o descobrimento matemático (POLYA, 2006). Segundo esse autor os 

objetivos da resolução de problemas são: analisar os processos cognitivos estabelecidos 

pelos bons resolvedores de problemas matemáticos; melhorar as habilidades de 

resolução de problemas nas aulas de Matemática, considerando para isso os processos 

estabelecidos para um bom resolvedor de problemas; propor uma metodologia de 

trabalho docente envolvendo a técnica de resolução de problemas nas aulas de 

Matemática. Além disso, ele apresenta quatro etapas principais para resolução de 

problemas: compreender o problema; elaboração de um plano; executar o plano e o 

retrospecto ou verificação da solução. Segundo o autor, essas quatro etapas podem 

ajudar o aluno a organizar o seu processo de resolução de um dado problema. Ao longo 

das quatro etapas o aluno deverá colocar a si próprio uma série de questões que têm 

como objetivo organizar o seu pensamento de uma forma mais sistemática e eficaz. 

VI. Tendência Histórico-crítica 

Por volta de 1979, a prática pedagógica propõe uma interação entre conteúdo e 

realidade com enfoque na produção histórico-social, é a tendência histórico-crítica ou 

crítico social. Ela trata de uma aprendizagem significativa, que acontece quando o aluno 

consegue atribuir sentido e significado às ideias matemáticas e sobre elas é capaz de 

pensar, estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar. Os conteúdos abordados 

são culturais e universais sendo indispensável à compreensão da pratica social. A 

conotação avaliativa diagnóstica serve para a formulação de intervenções, pressupondo 
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a tomada de decisão, ou seja, o aluno organiza as mudanças necessárias, o professor 

direciona o processo pedagógico, interferindo e criando condições a apropriação do 

conhecimento em uma relação interativa. A década de 90 é marcada pelo aparecimento 

da tendência histórico-crítica que considera a Matemática como: 

 [...] um saber vivo, dinâmico e que, historicamente, vem sendo 
construído, atendendo a estímulos externos (necessidades sociais) e 
internos (necessidades teóricas de ampliação dos conceitos). Esse 
processo de construção foi longo e tortuoso. É obra de várias 
culturas e de milhares de homens que, movidos pelas necessidades 
concretas, construíram coletivamente a Matemática que 
conhecemos hoje. (FIORENTINI, 1995, p.31) 

Nesse sentido, a tendência histórico-crítica considera que o aluno aprende 

significativamente Matemática, quando atribui sentido e significado à mesma, podendo 

discutir, justificar e estabelecer relações sobre as ideias matemáticas. 

VII. Tendência Socioetnocultural  

A tendência socioetnocultural traz uma visão antropológica, social e política da 

Matemática e da Educação Matemática. Parte-se de problemas da realidade, inseridos 

em diversos grupos culturais, que gerarão temas de trabalho na sala de aula. A tendência 

socioetnocultural tem como objetivo o resgate dos saberes ligados à realidade dos 

alunos, para que eles possam utilizá-los para a construção do saber matemático formal. 

Ela concebe uma visão relativista do saber matemático: dessa forma, privilegia tanto o 

saber popular quanto o saber matemático.  

Compreendemos que a Etnomatemática, a Investigação Matemática, e a 

Modelagem Matemática são formas de trabalho que fazem parte da tendência 

socioetnocultural, embora, há autores como Lopes e Borba (1994) que colocam que a 

Etnomatemática e a Modelagem Matemática são verdadeiras tendências. Não temos a 

intenção de adentrar a essa discussão, no entanto, destacamo-las a seguir por 

entendermos que as mesmas podem contribuir com professores e alunos no sentido de 

vivenciar diferentes formas de ensinar e aprender Matemática, além de possibilitar 

fundamentação teórica para analisarmos as concepções dos professores sujeitos desta 

investigação. 
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a) Etnomatemática 

Segundo D'Ambrosio (1990) a Etnomatemática significa raízes sócio-culturais 

da arte ou técnica de explicar e conhecer, cuja prioridade é a cultura local onde quer que 

o trabalho seja desenvolvido valorizando sempre a matemática presente nas diferentes 

culturas. Tem como ponto de partida o conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento 

adquirido com as experiências e observações fora do âmbito escolar dos alunos. A 

Etnomatemática contraria a concepção de que todo conhecimento matemático é 

adquirido na escola, pois ela se vale de conceitos e de situações existentes na 

comunidade escolar para formalizar os conceitos. Nesse sentido, o professor precisa se 

inteirar dos costumes, para perceber se os conceitos que os alunos têm sobre 

determinados assuntos são válidos, e assim saber o que pode ser mudado ou 

complementado. Isso exige muita disponibilidade do professor.  

b) Investigação Matemática 

Na investigação matemática o aluno é chamado a agir como um matemático, 

não apenas porque é solicitado a propor questões, mas, principalmente, porque formula 

conjecturas a respeito do que está investigando. Essa prática vem despontando como um 

caminho aceito e recomendado por muitos estudiosos como forma de proporcionar ao 

aluno uma melhor compreensão da disciplina. As atividades investigativas devem ser 

desafiadoras e preparadas com antecedência pelo professor, que poderá usar um mesmo 

texto com questões diferentes aos grupos participantes. Podemos dividir em três etapas 

a atividade de investigação: a introdução da tarefa, a sua realização pelos alunos com 

acompanhamento do professor e a discussão/reflexão entre alunos de grupos diferentes 

com a participação do professor. (PONTE, BROCARDO e OLIVEIRA 2003, p. 9). 

c) Modelagem Matemática 

A Modelagem Matemática é conceituada por diferentes autores dentre eles por 

Bassanezi (2006). Segundo esse autor a Modelagem Matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real, ou seja, define-a como o 

estudo de problemas e situações reais, tendo a Matemática como linguagem para 
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compreensão, simplificação e decisão com relação ao objeto em estudo. O autor vê a 

dinamização da Modelagem Matemática na busca de aperfeiçoamento de modelos e em 

termos de educação, para ele, esse processo possibilita o aprendizado de conteúdos 

matemáticos interligados aos de outras ciências. A modelagem, como uma alternativa 

metodológica para o ensino de Matemática na Educação Básica é uma estratégia 

desafiadora, que rompe as barreiras do ensino tradicional na perspectiva de um ensino, 

onde o aluno participa na construção dos conceitos e dos conhecimentos matemáticos. 

Compreendemos que ao desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula o 

professor pode utilizar várias tendências em uma mesma atividade, ou seja, ele pode 

usar o seu potencial criativo para definir atividades que caracterizem o uso de várias 

tendências. Fiorentini (1995) considera que as tendências não são rígidas em suas 

categorizações, podendo as concepções e crenças de um mesmo professor se enquadrar 

em mais de uma delas. Entretanto, elas fornecem uma ideia aproximada das concepções 

de cada individuo relativo à implantação de mudanças, permitindo visualizar quais 

tendências são manifestadas pelos educadores e em específico, pelos educadores de 

matemática.  

1.3.3 Uma Proposta de Ensino de Matemática Interdisciplinar 

Nas diversas atividades humanas, praticamente, não há uma em que não seja 

necessário codificar, quantificar, analisar, contar, interpretar, ordenar, generalizar e 

estabelecer relações. Essas habilidades são essenciais para a análise e a compreensão da 

realidade do homem nos seus diversos contextos. Por outro lado, é por meio da 

linguagem, nas suas diferentes modalidades, entre elas a leitura e a produção de texto, 

que se realizam muitas dessas ações.  

Na tentativa de melhor compreender tal problemática é que abordamos a seguir 

sobre eixos temáticos de Matemática articulados com leitura e produção de texto, bem 

como a contextualização, interdisciplinaridade e multiculturalismo no contexto 

matemático, os quais são propostas da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, 

vinculados aos PCNs, para o ensino de matemática e demais áreas do conhecimento. 
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I. Eixos Temáticos de Matemática Articulados com Leitura e Produção de 

Texto  

A leitura e a produção de textos, exigência atualmente compartilhada por todas 

as áreas do conhecimento, são atividades essenciais ao desenvolvimento global do 

estudante, contribuindo para a formação de um cidadão crítico, reflexivo e criativo, 

capaz de ajudar a transformar a sociedade na qual estiver inserido, tornando-a mais justa 

e igualitária. Dessa forma, o desenvolvimento da leitura deve ser tarefa de todas as áreas 

do conhecimento, ademais, se trata do meio de comunicação entre os homens. 

A Matemática, embora utilize a língua materna para se manifestar, tem uma 

linguagem própria e universal, e isso, pode acarretar dificuldades por parte dos 

estudantes em resolver uma situação problema, pois com sua linguagem por meio de 

gráficos, tabelas e diagramas freqüentes em seus postulados, apresentando raciocínios 

organizados segundo uma lógica própria, muitas vezes pode fazer com que os 

estudantes não compreendam o que lêem. Para sanar essa problemática a Matemática 

deve provocar a capacitação plena ao letramento, à leitura e a interpretação da realidade 

social, contribuindo para a construção do respeito à diversidade e a prevalência dos 

princípios éticos que subsidiam a promoção e a dignidade da vida em todas as suas 

dimensões. 

Alguns documentos da educação, como, por exemplo, os PCNs e a RC do 

Estado de Goiás apontam para a necessidade de articular a Matemática com a leitura e 

produção de texto. 

Na Educação Matemática encontramos os trabalhos de Borasi e Seigel (2000) 

que estudaram as dificuldades encontradas por grupos de jovens americanos, no ensino 

médio, ao se depararem com a leitura de textos matemáticos. A característica de 

dificuldade de interpretação em Matemática não é específica de estudantes de ensino 

médio, muito menos de estudantes americanos. O Brasil também apresenta graves 

deficiências na leitura de textos matemáticos. As autoras propõem um ensino 

colaborativo entre o professor de Matemática e de linguagem de forma que utilizem 

estratégias de leitura com textos matemáticos, possibilitando um recurso mais rico e 
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integrado no apoio à aprendizagem da Matemática. Por isso o professor deve promover 

a leitura de textos matemáticos, variados, solicitando aos estudantes que exponham seu 

pensamento a respeito do que leu. 

Considera-se texto matemático “[...] uma composição de elementos da Língua 

Materna e da Matemática, referindo-se, portanto a elementos reais ou relacionados com 

objetos reais e a entes puramente abstratos” (DEVLIN, 2004 apud COURA, 2006). 

A leitura sem dúvida é uma grande aliada da Matemática, pois a comunicação 

ajudará no desenvolvimento matemático, favorecendo a melhor compreensão dos 

conteúdos na vida dos estudantes, fazendo deles, leitores críticos, além de desenvolver 

as capacidades de interpretar, analisar, sintetizar e descrever tudo aquilo que sente e 

observa no seu cotidiano escolar. Além disso, compreendemos que a Matemática tem 

sua forma própria de ser interpretada para a resolução de um problema, por exemplo. 

Então não basta o estudante saber a língua materna, é necessário saber ler 

matematicamente.  

Além da leitura de textos matemáticos, o professor deve incentivar os 

estudantes a produzirem textos, uma vez que a produção escrita é utilizada como apoio 

durante a socialização da solução de problemas e tarefas. A produção textual tem por 

finalidade contribuir para o desenvolvimento da habilidade de “ler”, de compreender as 

informações nos textos, adquirir conhecimentos a partir desta leitura, permitir ao 

estudante expressar de forma organizada o raciocínio e traçar estratégias de solução de 

problemas. Além disso, possibilita comunicar as ideias de forma organizada aos colegas 

ao realizar uma socialização das atividades realizadas. Com a socialização os estudantes 

podem reescrever seus textos por meio das contribuições dos colegas, melhorando sua 

escrita. Segundo Smole (2001),  

A produção de textos nas aulas de Matemática cumpre um papel 
importante para a aprendizagem do estudante e favorece a 
avaliação dessa aprendizagem em processo. Organizar o trabalho 
em Matemática de modo a garantir a aproximação dessa área do 
conhecimento e da língua materna, além de ser uma proposta 
interdisciplinar, favorece a valorização de diferentes habilidades 
que compõem a realidade complexa de qualquer classe (SMOLE, 
2001, p.29). 



57 

 

Ler um texto matemático exige do leitor um conhecimento de termos 

específicos para que ele encontre sentido no que leu e a partir daí consiga produzir os 

seus próprios. Com isso, compreendemos que não basta atribuir as dificuldades que os 

estudantes têm em ler e produzir textos matemáticos por causa da pouca habilidade 

nesse assunto, mas é fundamental pensar na formação dele como um todo, um cidadão 

capaz de ler nas diversas linguagens, de se expressar claramente e agir refletida e 

criticamente. 

A leitura e produção de texto articulados aos eixos temáticos de Matemática 

(números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma e tratamento da 

informação) possibilitam que habilidades como representar e comunicar; ler e 

interpretar diferentes tipos de textos; expressar-se com clareza sobre temas 

matemáticos, oralmente ou por escrito, possam ser desenvolvidos com materiais como 

artigos de conteúdos econômicos, social ou cultural, que aparecem em jornais e revistas, 

propagandas de promoções e vendas, apresentados em folhetos ou na mídia, entre 

outros. Por isso, a leitura e produção de textos devem ir além das aulas de Língua 

Portuguesa, é preciso estar articulados nos diversos eixos temáticos. 

Tais eixos temáticos devem propiciar ao estudante o significado da Matemática 

por meios de conexões que a Matemática estabelece entre ela e as demais áreas do 

conhecimento, entre ela e seu cotidiano e das conexões que estabelece entre os 

diferentes temas matemáticos, além dos temas transversais. Essas conexões devem ser 

estabelecidas de forma multidisciplinar e interdisciplinarmente, trabalhando, sempre 

com contextos reais e acessíveis ao estudante. Os PCNs (BRASIL, 1998, p.49), 

orientam que os eixos temáticos de Matemática devem contemplar o estudo dos 

números e das operações, o estudo do espaço e das formas e o estudo das grandezas e 

das medidas, além dos conteúdos que permitem ao cidadão “tratar” as informações que 

recebe cotidianamente. Essa proposta aparece, também, no Caderno 3 da RC do Estado 

de Goiás, que diz: 

Ensinar a Matemática tendo em vista os objetivos explicitados na 
proposta pressupõe trabalhar com uma diversidade de ideias e 
objetos matemáticos relacionados a Números e Operações, 
Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento da 
Informação. (GOIÁS, 2006, p.110) 
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Os autores Knijnik (1996), Gutstein (2005), Powell e Frankenstein (1997) 

sugerem que a linguagem Matemática deve contribuir para a leitura do mundo e a crítica 

às injustiças sociais. Para isso podem ser utilizadas análises de problemas sociais, 

muitas vezes a partir de um levantamento de dados estatísticos. Gutstein (2005) 

considera necessário que cada cidadão compreenda as condições sociopolíticas, 

históricas e culturais da sua vida, bem como da sua comunidade, da sociedade e do 

mundo. A leitura do mundo com a Matemática é uma condição para a redução de 

desigualdades e para a justiça social. 

O ensino e a aprendizagem da Matemática articulados com a leitura do mundo 

é um processo social que exige novas competências dos professores numa perspectiva 

de integração a partir de uma abordagem mais crítica e reflexiva de determinados 

conteúdos, promovendo nos estudantes o interesse por questionar, refletir, analisar, 

criticar e propor transformações em torno de assuntos do seu contexto. 

Segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p.36) os eixos temáticos representam uma 

organização articulada de diferentes conceitos, procedimentos, atitudes e valores para 

cada um dos ciclos da escolaridade. Porém, sabemos que na prática, o professor domina 

a forma de ministrar seus conteúdos conceitualmente, mas nem sempre trabalha estes de 

forma procedimental e atitudinal. 

II. Contextualização, Interdisciplinaridade e Multiculturalismo no 

Contexto Matemático 

A aprendizagem é o processo pelo qual as pessoas adquirem novas habilidades, 

novas atitudes e novos saberes para melhorar o desempenho e aprimorar as relações 

sociais. Para adquirir esse aprendizado, há várias ferramentas que auxiliam os seres 

humanos a tornar esses conhecimentos úteis para a vida. A Matemática é uma delas, 

pois fornece instrumentos eficazes para compreender e atuar no mundo que nos cerca, 

auxiliando na construção da sociedade, nas relações entre os indivíduos, no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e da autonomia. E cumpre melhor esse papel 

quando articulada com outras áreas do conhecimento. 
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Essa articulação em Matemática implica em uma mudança de postura diante do 

conhecimento construído coletivamente, frente às relações entre as disciplinas. Essas 

relações exigem do professor de Matemática uma postura diferente de transmissor de 

produto final, abstrato e formal, centrado nele, onde o estudante exerce o papel de 

receptor de informação. Os conceitos são fixados por meio de exercícios de fixação 

numa prática repetitiva e reprodutora de técnicas repassadas. 

O tratamento contextualizado e interdisciplinar do conhecimento é um recurso 

que a escola tem para tirar o estudante dessa condição de espectador passivo. É um 

instrumento útil que interpretado num sentido mais amplo, não se restringe apenas a um 

universo imediato. O ensino de Matemática é privilegiado neste aspecto, pois as 

condições para a contextualização de situações problema e as possibilidades de um 

ensino interdisciplinar são vastas.  

A contextualização estimula a criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade 

do estudante. Em um sentido mais amplo a Matemática tem como objetivo criar 

condições para uma aprendizagem motivadora, estabelecendo relações entre os tópicos 

estudados e trazendo referências que podem ser de natureza histórica, cultural ou social, 

ou mesmo tópicos dentro da própria Matemática. Desta forma ela deve superar o 

distanciamento entre os conteúdos estudados e a experiência do estudante. D’Ambrósio 

(1996) discute, que para se aprender Matemática ela deve estar relacionada à vida 

cotidiana. Ele afirma que a Matemática está presente no cotidiano de qualquer pessoa, 

povo, cultura, e esta não precisa ser necessariamente a Matemática dos currículos 

escolares. A vivência que os estudantes trazem do cotidiano é cheia de Matemática e 

essa deveria ser aproveitada para a aprendizagem. 

Temas como tratamento da informação e espaço e forma podem ser facilmente 

contextualizados sendo que o primeiro está presente diariamente na mídia, quanto ao 

segundo, o estudante está rodeado de situações que envolvem esse tema em seu 

cotidiano, em casa e na escola. Além disso, há vários temas em Matemática que podem 

ser relacionados a questões estudadas em outras disciplinas remetendo a 

interdisciplinaridade.  
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Segundo Fazenda (2003), 

[...] ensinar Matemática é, antes de mais nada, ensinar a “pensar 
matematicamente”, a fazer uma leitura Matemática do mundo e de 
si mesmo. É uma forma de ampliar a possibilidade de comunicação 
e expressão, contribuindo para a interação social, se pensada 
interdisciplinarmente. (FAZENDA, 2003, p.62) 

Como a interdisciplinaridade utiliza-se de conhecimentos de várias disciplinas 

para resolver um problema ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes 

pontos de vista, a Matemática pode realizar com sucesso tal empreendimento, pois, com 

a aplicação de um mesmo modelo, fenômenos que ocorrem em cenários totalmente 

distintos podem ser tratados por ela. Para estabelecer essas conexões são necessárias 

habilidades que envolvam representação (a linguagem simbólica, equações, diagramas 

ou gráficos) e a compreensão e investigação (ao formular questões, selecionar e 

interpretar informações e resultados). 

Para que o professor de Matemática consiga essa integração é necessário que 

ele esteja preparado para enfrentar tal desafio, ter clareza das propostas curriculares das 

disciplinas, saber se há afinidade entre elas, reconhecer as oportunidades de trabalho em 

conjunto com outras disciplinas, com outros professores, além de viabilizar momentos 

de reflexão e planejamento comum das atividades por parte das equipes de professores. 

Outro aspecto que deve ser contemplado no ensino de Matemática é a 

abordagem pluriétnica, multicultural e multidisciplinar, promovendo novas 

possibilidades, mais democráticas de tratar a diferença, pois, o conhecimento 

matemático faz parte do patrimônio cultural que a humanidade vem acumulando e tem 

um papel fundamental na construção de uma visão de mundo consciente e crítico.  

O contexto histórico possibilita ver a Matemática em sua prática filosófica, 

científica e social e contribui para a compreensão do lugar que o estudante tem no 

mundo, o que justifica a necessidade da escola apresentar o conhecimento matemático 

como historicamente construído e em permanente evolução. Para isso é necessário 

compreender a sua construção como um processo histórico, em estreita relação com as 

condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada época, sentindo-se 
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mobilizado para diferentes ações que envolvam seu interesse como cidadão ou de sua 

comunidade.  

Nesse sentido, acreditamos que seja necessário que a Matemática valorize a 

cultura, a contextualização e a inter-relação do conhecimento das diversas disciplinas, 

ela deve criar situações ricas para a educação dos estudantes. Por meio dela é preciso 

que o estudante perceba quando a Matemática é usada para favorecer a classe 

dominante e quando a Matemática é usada para a vida, para a pessoa exercer a 

cidadania, para desenvolver uma atitude crítica. Além disso, entendemos que a 

Matemática deve valorizar o conhecimento do estudante, da sua cultura, do seu meio 

social  para uma aprendizagem significativa e crítica da mesma. Deve ser estratégia de 

estímulo ao desenvolvimento individual e coletivo gerada por grupos culturais, com a 

finalidade de se manterem como grupo e de avançarem na satisfação das necessidades 

de sobrevivência. Nesse sentido, o papel do professor de Matemática é essencial, o que 

pressupõe uma formação inicial e continuada capaz de prepará-los para tal desafio. 

III. A Formação e Ação Pedagógica do Professor de Matemática 

A Matemática chegou nesse milênio como uma das maiores responsáveis pela 

exclusão nos sistemas escolares brasileiros. Tal situação indica que a formação do 

professor dessa área precisa ser repensada. Em geral, no Brasil, o educador matemático 

carece de uma formação universitária mais ajustada aos novos paradigmas educacionais, 

pois percebemos que a formação universitária que os acadêmicos vêm recebendo não 

está atendendo às necessidades da atual sociedade da informação e do conhecimento.  

De acordo com os PCNs (BRASIL, 2002), entre os obstáculos que o Brasil 

tem enfrentado em relação ao ensino de Matemática, aponta-se a falta de uma formação 

profissional qualificada. Os referenciais (BRASIL, 1998), indicam que o trabalho 

educativo é singular e contextual, em consequência da própria natureza da atuação 

profissional do professor, desse modo, o documento propõe que a formação de 

professores seja orientada pela construção de competências profissionais com vistas à 

resolução de situações problema e a um saber-fazer que privilegie as aprendizagens 

específicas e necessárias à atuação profissional para a incerteza e a imediaticidade do 
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cotidiano escolar. Para tanto, elege um modelo de formação que toma o 

desenvolvimento de competências profissionais como princípio, a reflexão sobre a 

prática e o desenvolvimento profissional permanente como eixos articuladores. 

O documento, ainda, adverte sobre a necessidade de atualização constante ou, 

pelo menos, sempre que o contexto educativo o exigir, e introduz uma concepção de 

formação pautada pelo desenvolvimento profissional permanente.  

A formação é aqui entendida como processo contínuo e 
permanente de desenvolvimento profissional, o que pede do 
professor disponibilidade para a aprendizagem; da formação, que o 
ensine a aprender; e do sistema escolar no qual ele se insere como 
profissional, condições para continuar aprendendo. Ser profissional 
implica ser capaz de aprender sempre. (BRASIL, 1998, p.63) 

A formação inicial é importante, mas como meio para a elevação do nível e da 

transformação de competências, especialmente de professores em exercício, não seria 

suficiente e apresentaria limites (BRASIL, 1998). Desse modo, atribui à formação 

inicial dos professores a responsabilidade de formar o caráter de prontidão ou a 

disponibilidade para aprender sempre, apresentando o “aprender a aprender” como uma 

característica do “ser profissional”. Porém, à formação continuada cabe a 

responsabilidade pela atualização e aprofundamento sobre as temáticas educacionais 

necessárias à atuação docente, mediante demandas sempre “flutuantes” da realidade 

social. Essa atualização deve estar apoiada na reflexão sobre a prática e na promoção de 

um processo constante de auto-avaliação como orientador da construção contínua de 

competências profissionais10

O professor de Matemática é visto como um elemento-chave do processo de 

ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento e se este não for bem formado, com 

certeza, continuará contribuindo para o fracasso desse processo. Outras dificuldades 

encontradas no ensino são as “restrições ligadas às condições de trabalho, a valorização 

e remuneração do professor, a ausência de políticas educacionais de estado efetivas, as 

. 

                                                

10Extraído do site HTTP://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/.../GT05-5789--Int.pdf em 
05/05/2010 às 17h e 45min 

http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/.../GT05-5789--Int.pdf%20em%2005/05/2010�
http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/.../GT05-5789--Int.pdf%20em%2005/05/2010�
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interpretações equivocadas de concepções pedagógicas”11

Sem a participação empenhada do professor, é impossível imaginar qualquer 

transformação significativa no sistema educativo. A melhoria do ensino da Matemática 

nas escolas brasileiras depende, principalmente, da melhor capacitação dos professores. 

“É crucial que eles estejam bem preparados, e isso significa dominar o conteúdo daquilo 

que deve ser ensinado e conhecer as melhores estratégias para o ensino” (ARAÚJO, 

2004, p.1).  Para Nóvoa (2002, p. 28) a formação de professores deve ser vista como um 

processo permanente, que faz parte do dia-a-dia deles e das escolas. O autor chama a 

atenção para a formação continuada em serviço, em que, ela deve tornar-se uma nova 

cultura de escola onde a concepção de espaços coletivos de trabalho pode construir um 

excelente instrumento de formação. 

, assim como, a concepção de 

ensino ainda predominante que se apóia em bases cartesianas da escola tradicional. 

Para Saviani (1994, p.45), é função da escola fornecer os instrumentos 

necessários para a apropriação dos conhecimentos científicos bem como a transmissão 

do saber elaborado. Para ele, “educador é aquele que sabe educar, aprender, ser 

formado, dominar saberes implicados na ação de educar, saber em que consiste a 

educação”. E para conseguir um bom desempenho em Matemática, os educadores, 

precisam responder as questões para que ensinar, ou seja, para que tipo de mundo, que a 

Matemática deve ser ensinada e depois disso, saber como ensinar.  

Segundo CNE/CES 1.302/200112

                                                

11 Extraído do site 

 é necessário que no processo educativo o 

professor tenha: 

http://www.sbempaulista.org.br/epem/anais/mesas_redondas/mr18-RuyPietropaolo.doc 
em 24/11/2009 às 19h 33min 
12 Parecer CNE/CES 1.302/2001 – Homologado. Despacho do Ministro em 4/3/2002, publicado no Diário 
Oficial da União de 5/3/2002, Seção 1, p. 15. Disponível em www.ufv.br/seg/diretrizes/comp_mat.pdf 
extraído em 05.05.2010 ás 15:05. 

 

http://www.sbempaulista.org.br/epem/anais/mesas_redondas/mr18-RuyPietropaolo.doc%20em%2024/11/2006�
http://www.sbempaulista.org.br/epem/anais/mesas_redondas/mr18-RuyPietropaolo.doc%20em%2024/11/2006�
http://www.ufv.br/seg/diretrizes/comp_mat.pdf%20extraído%20em%2005.05.2010�
http://www.ufv.br/seg/diretrizes/comp_mat.pdf%20extraído%20em%2005.05.2010�
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a) uma visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em 

diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos 

estudantes; 

b) uma visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode 

oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; 

c) uma visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a 

todos; 

d) uma consciência de seu papel na superação dos preconceitos traduzidos 

pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes 

no ensino e aprendizagem da disciplina. 

É fundamental que o professor aprenda a escolher a metodologia adequada em 

função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria concepção de conhecimento e 

de aprendizagem. Que se reconheça como facilitador da aprendizagem, o qual precisa 

ter a liberdade de criar, tanto no espaço escolar como em seus processos internos. O 

professor deve estar seguro de seu prazer de aprender e de ensinar para que possa 

proporcionar o mesmo aos seus estudantes. Nesta perspectiva, é necessário considerar  

que os processos de formação de professores, sejam eles em qualquer nível, são de 

extrema importância para a organização do trabalho pedagógico, uma vez que eles 

representam uma ferramenta fundamental para romper com a fragmentação. 
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2 DIRETRIZES CURRICULARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

Diversas iniciativas curriculares foram instituídas no Brasil durante a década de 

1990, sendo os PCNs para o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental, os 

primeiros documentos a serem definidos pelo MEC e publicados no final de 1995, 

(BRASIL, 1995). Inicialmente foram elaborados em versões preliminares, analisados e 

debatidos por professores que atuam em diferentes graus de ensino, por especialistas da 

educação e de outras áreas, além de instituições governamentais e não-governamentais.  

O documento pretendia oferecer a proposta ministerial para a construção de 

uma base comum nacional para o ensino fundamental brasileiro e ser uma orientação 

para que as escolas formulassem seus currículos, levando em conta suas próprias 

realidades, tendo como objetivo do ensino de 1ª a 8ª série a formação para uma 

cidadania democrática. 

Os primeiros documentos a serem elaborados foram para o primeiro e segundo 

ciclos do ensino fundamental e contaram com a participação de muitos educadores 

brasileiros que deixaram as marcas de suas experiências e de seus estudos. Em 1998, 

foram lançados os documentos referentes ao 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, os 

quais apresentavam um discurso de respeito às diversidades regionais, culturais e 

políticas existentes no país e ainda a consideração da necessidade de construir 

referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. 

Além disso, colocava que a intenção era criar condições, nas escolas, permitindo aos 

jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 

como necessários ao exercício da cidadania.  

Várias opiniões se manifestaram de forma crítica em relação ao processo de 

elaboração dos PCNs, entre elas, que o documento deveria ter contado com amplo 

processo de discussão na sua elaboração, uma vez que pretendia ser uma base comum 

nacional para o ensino fundamental.  

Segundo Bonamino e Martínez (2002), paralelamente a essas ações, no campo 

acadêmico, aconteciam estudos e debates sobre currículo, gerando um acervo de 

conhecimentos, que contribuiu para a elaboração de pareceres e para a análise de 
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propostas curriculares (SAVIANI, 1994; MOREIRA e SILVA, 1994; SILVA e 

MOREIRA 1995; MOREIRA, 1999). Os pareceres foram discutidos nas Secretarias de 

Ensino Fundamental nas unidades federativas.  

A partir dessas discussões o MEC reelaborou a versão preliminar dos PCNs, 

levando em conta as críticas, observações e sugestões dadas. Essa versão foi 

apresentada ao CNE. Segundo Bonanimo e Martínez (2002) “os PCNs, apesar de serem 

instrumentos normativos de caráter mais específico, deveriam reorientar um instrumento 

de caráter mais geral como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)”, porém, tanto 

o CNE como o MEC acabaram sendo omissos em relação à elaboração curricular. Essas 

autoras falam, ainda, que ao fazer uma análise das principais afirmações doutrinárias 

das DCNs perceberam que elas se baseavam na defesa pelo CNE do federalismo 

colaborativo e das formas participativas de elaboração curricular: 

[...] a afirmação de princípios e a posição tomada pelo CNE em 
face dos PCNs traduziram no âmbito político-institucional do 
Estado as críticas à lógica centralizadora que, nos âmbitos 
acadêmico e escolar, especialistas e professores vinham 
formulando ao processo de elaboração dos PCNs. (BONANIMO E 
MARTÍNEZ, 2002) 

Na análise do processo de elaboração das DCNs feitas por Bonanimo e 

Martínez (2002), as tensões provocadas pelas diferentes perspectivas político-

institucionais, sustentadas pelo MEC e pelo CNE, em relação à elaboração curricular, 

levaram o CNE a afirmar que os PCNs não tinham caráter obrigatório. Esse fato fica 

evidente na análise das DCNs que exclui dos PCNs as referências mediadoras da 

definição de princípios e diretrizes curriculares para o conjunto do ensino fundamental 

no âmbito da Câmara de Educação Básica.  

A ANPEd (1996, p.87-88) apresenta um parecer sobre a Versão Preliminar dos 

PCNs afirmando que os mesmos são “excessivamente genéricos quanto à definição de 

objetivos e conteúdos, e por outro lado aponta que, em determinados momentos, as 

formas de operacionalização são bastante detalhadas, não contemplando as diversas 

realidades e culturas regionais e locais”.  
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Miranda (2005, p. 641), também critica os PCNs, no sentido de que o mesmo  

justifica a proposta de ciclo de formação como uma nova concepção de educação em 

que a escola tem a incumbência de preparar as novas gerações para a vida social. 

Segundo a autora, essa “organização escolar propõe uma alteração de fundo no modo de 

conceber a escola”. Ela deixa de orientar-se por uma lógica vinculada aos processos de 

aquisição do conhecimento e efetiva-se como um espaço/tempo de convivência 

representado pela escola. Além disso, o aluno não terá limite de tempo para avançar de 

uma etapa para outra.  

“De imediato, essa política tem o efeito de produzir um alívio nas taxas oficiais 

de fluxo de correção” (MIRANDA, idem), ou seja, as reformas curriculares continuam 

reproduzindo as intenções de fundo político e econômico. “A sucessão de reformas 

efetivadas no século XX nada mais foi que uma sequência de tentativas malogradas de 

explicar e solucionar os problemas da escola moderna, que passa a ser identificada por 

seus detratores como ‘tradicional’” (MIRANDA, idem).   

Candau (1999) discute a questão política dessa reforma proposta pelo Governo. 

A autora salienta que estamos novamente diante de um discurso ideológico puramente 

técnico e científico, como tantos outros que já presenciamos, que trata a educação mais 

uma vez como um processo social autônomo em relação ao contexto em que está 

situada, como se fosse possível tratar a questão educacional de forma desarticulada das 

questões culturais, sociais e políticas (p.31). 

Embora, os PCNs não tenham caráter obrigatório, o Decreto nº 3.276, de 6 de 

dezembro de 1999, da Presidência da República – que dispõe sobre a formação em nível 

superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras providências – prescreve 

que:  

§ 2º- As diretrizes curriculares nacionais definidas para formação 
dos professores devem assegurar formação básica comum, 
distribuída ao longo do curso, tendo como referência os parâmetros 
curriculares nacionais, sem prejuízo de adaptações às 
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peculiaridades regionais, estabelecidas pelos sistemas de 
educação13

Desta forma, entendemos que, embora o discurso e que os PCNs teriam caráter 

facultativo, eles tornaram obrigatórios, pois, no momento em que o professor utiliza, na 

sala de aula, as habilidades adquiridas durante sua preparação para a docência, essa 

proposta é assegurada nas escolas. 

. 

2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino 

Fundamental  

Os PCNs para o 3º e 4º ciclo é composto de dez volumes o qual pretendemos, 

aqui, analisar o volume destinado ao ensino e aprendizagem de Matemática do terceiro 

ciclo pelo fato de que a pesquisa que propusemos está diretamente relacionada a essa 

etapa de escolaridade e área de conhecimento. Na primeira parte o documento é 

apresentada uma breve análise da trajetória das reformas curriculares e alguns aspectos 

do ensino de Matemática no Brasil, assim como, as principais características do 

conhecimento matemático; a Matemática e a construção da cidadania; a Matemática e 

os temas transversais: ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade 

cultural e trabalho e consumo.  

Aborda, ainda, as relações entre professor, estudante e saber matemático: o 

professor e o saber matemático; o estudante e o saber matemático; as relações professor-

estudante e estudante-estudante. Esse tópico aponta que o professor deve levar em conta 

que os estudantes do terceiro e quarto ciclos atuam mais em grupo do que 

individualmente e por isso é exigida a ele uma “profunda compreensão das mudanças 

pelas quais os estudantes estão passando, além da perseverança e criatividade para 

organizar e conduzir as situações de ensino de modo que garanta suas participações e 

interesses” (BRASIL, 1998, p.39). 

                                                

13 Extraído do site http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301999000300018 
em 10/12/2010. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301999000300018�
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Indica que a resolução de problemas deve ser o ponto de partida da atividade 

Matemática, além disso, discute alguns caminhos para o “fazer Matemática” na sala de 

aula, destacando a importância da História da Matemática, o recurso as tecnologias da 

comunicação e o recurso aos jogos. Apresenta objetivos gerais e os conteúdos de 

Matemática para o ensino fundamental com os critérios para seleção de conteúdos: 

números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas e tratamento da informação, 

inclui, ainda, a organização de conteúdos. Em relação aos conteúdos os PCNs 

(BRASIL, 1998, p.71), explicitam que ensinar Matemática requer do professor um 

esforço para organizá-los, além disso, recomendam que para ele organizar uma boa aula 

é necessário que identifique conceitos, procedimentos e atitudes realmente importantes 

para a vida futura do educando, tais que, contribuam para o desenvolvimento 

intelectual, estimule a criatividade, a intuição e a capacidade de análise crítica.  

A primeira parte encerra-se com a avaliação em Matemática e uma síntese dos 

princípios norteadores, que segundo os PCNs (BRASIL, 1998, p.56) “estão pautados 

por princípios decorrentes de estudos, pesquisas e práticas e debates desenvolvidos nos 

últimos anos, cujo objetivo principal é o de adequar o trabalho escolar a uma nova 

realidade [...]”. 

Nesse sentido percebemos que o documento, além de discutir sobre o papel da 

Matemática no ensino fundamental propondo objetivos que falam de sua importância 

para o estudante, que deve valorizá-la como instrumento para compreender o mundo a 

sua volta, discute, ainda, que a Matemática é uma área do conhecimento que estimula o 

interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 

para resolver problemas, desenvolve atitudes de segurança com relação à própria 

capacidade de construir conhecimentos matemáticos, de cultivar a auto-estima, de 

respeitar o trabalho dos colegas e de perseverar na busca de soluções. 

A segunda parte do documento trata a especificidade do processo ensino e 

aprendizagem nos terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental e leva em conta o 

desenvolvimento afetivo, social e cognitivo dos adolescentes. 
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Na parte que trata do terceiro ciclo, o documento aborda o ensino e 

aprendizagem apresentando as características dessa etapa escolar, em que os estudantes 

passam por uma transição com a passagem para esse ciclo, horário compartilhado por 

diferentes matérias e professores, níveis de exigências distintos, posições variadas 

quanto à conduta em sala de aula e à organização do trabalho escolar, diferentes 

concepções quanto à relação professor-estudante. No primeiro ano dessa fase os 

estudantes são considerados pelos professores com conhecimento muito aquém do 

desejável e por isso acreditam que precisam fazer uma retomada dos conteúdos a fim de 

resolver o problema da falta de domínio de conhecimentos. Já no ano seguinte, novos 

conteúdos são explorados, porém o vinculo com situações do cotidiano, a possibilidade 

de levantar hipóteses, a busca de resultados sem a tutela do professor ficam cada vez 

mais distantes. 

O documento recomenda que o professor deve organizar seu trabalho de forma 

que os estudantes desenvolvam a própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos e interagir de forma cooperativa com seu pares. Os objetivos são 

apresentados de modo que sejam desenvolvidos o pensamento numérico, algébrico e 

geométrico, a competência métrica e o raciocínio que envolva a proporcionalidade, o 

raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico. Traz uma orientação sobre o “fazer 

pedagógico” do professor em relação aos conteúdos propostos para o terceiro ciclo, em 

que: 

a) no bloco Números e Operações: destaca a importância da proposição de 

situações problema que possibilitem o desenvolvimento do sentido 

numérico e os significados das operações;  

b) no bloco Espaço e Forma: os estudantes reorganizam e ampliam os 

conhecimentos trabalhando com problemas mais complexos de 

localização no espaço e com as formas nele presentes;  

c) no bloco Grandeza: é destacado a importância em proporcionar aos 

estudantes experiências que permitam ampliar sua compreensão sobre o 

processo de medição e perceber que as medidas são úteis para descrever 

e comparar fenômenos; 
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d) no bloco Tratamento da Informação:  é importante fazer com que os 

estudantes ampliem as noções básicas de Estatística adquiridas no ciclo 

anterior, aprendendo também a formular questões pertinentes para um 

conjunto de informações, a elaborar algumas conjecturas e comunicar 

informações de modo convincente, a interpretar diagramas e 

fluxogramas. 

O documento explicita a importância dos estudantes desenvolverem a 

argumentação de modo que eles não se satisfaçam apenas com a produção de respostas 

a afirmações, mas assumam a atitude de sempre tentar justificá-las. Ao falar de 

conceitos e procedimentos, os PCNs indicam as competências e habilidades que os 

estudantes devem ter ao final do terceiro ciclo nos quatro blocos, bem como as atitudes 

que devem ser desenvolvidas.  

Rios (2006, p.81) verificou que o termo competências, nos PCNs, ora é usado 

como sinônimo de outros termos como capacidade, conhecimento, saber, etc., ora 

contém esses mesmos termos na sua significação, e alerta que ele figura ligando ou 

substituindo o termo qualificação, onde o “desenvolvimento de competências conduz à 

formação de um indivíduo qualificado”. Essa autora aborda que: 

a substituição da qualificação como formação para o trabalho, pela 
competência, como atendimento ao mercado de trabalho parece 
guardar, então, o viés ideológico presente na proposta neoliberal, 
que se estende ao espaço da educação, no qual, passam a demandar 
também competências na formação dos indivíduos (p.83). 

Por último o documento aborda os critérios de avaliação para esse ciclo, em 

que explicitam as expectativas de aprendizagem, considerando objetivos e conteúdos 

propostos em Matemática e apontam as experiências educativas a que os estudantes 

devem ter acesso e que são consideradas essenciais para o seu desenvolvimento e 

socialização, refletindo de forma equilibrada os diferentes tipos de capacidades e sobre 

as três dimensões dos conteúdos (conceitos, atitudes e procedimentos), assim o 

professor poderá direcionar o seu trabalho pedagógico, retomando e organizando novas 

situações que possibilitem a efetiva aprendizagem.  
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Na parte final do documento discutem-se algumas orientações didáticas 

relativas a conceitos e procedimentos matemáticos a serem ensinados, analisando 

obstáculos que podem surgir na aprendizagem de certos conteúdos e sugerindo 

alternativas que possam favorecer sua superação, sem, contudo, indicar uma sequência 

de tratamento dos blocos ao longo do terceiro e quarto ciclos. 

Segundo Azanha (s/d) “as principais tendências pedagógicas históricas na 

educação, justificariam a proposta dos PCNs como uma superação de modelos que, 

pelas suas insuficiências e equívocos, não mais têm condição de orientar as práticas 

pedagógicas vigentes”. O texto introdutório dos PCNs reconhece o caráter redutivista de 

suas descrições das tendências prevalecentes nas orientações das práticas pedagógicas 

brasileiras, “mas esse reconhecimento é meramente formal, pois o que se propõe é uma 

substituição radical do que existe por uma nova ordenação curricular” (AZANHA, s/d). 

Segundo o próprio documento dos PCNs, estes, desempenham importante 

papel em Matemática, uma vez que desacomoda o professor em seu “fazer pedagógico” 

fazendo-o refletir sobre sua prática, o que significa um primeiro passo rumo às 

mudanças no ensino e aprendizagem de Matemática. Os PCNs elucidam que os 

professores refletem não só mudanças nos conteúdos, mas uma mudança de concepção, 

uma mudança filosófica de ensino e aprendizagem. Além disso, apontam para a 

necessidade de que mudanças urgentes devem ocorrer não só no que ensinar, mas como 

ensinar e avaliar e como organizar as situações de ensino e aprendizagem.  

Destaca o papel da Matemática no Ensino Fundamental como meio facilitador 

para a estruturação e o desenvolvimento do pensamento do(a) estudante(a) e para a 

formação básica de sua cidadania, referindo-se a inserção das pessoas no mundo do 

trabalho, das relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira. Destaca, 

ainda, a formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio dedutivo do estudante, na sua aplicação a problemas, situações 

da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares.  
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Aborda também sobre a importância da valorização da cultura dos estudantes, 

alegando que estes trazem uma diversidade de conhecimentos matemáticos para a sala 

de aula, desta forma o ensino de Matemática pode colaborar para a transcendência do 

seu espaço social e para sua participação ativa na transformação do seu meio, 

valorizando a pluralidade sociocultural. 

Os conteúdos são organizados em blocos e com a intenção de permitir a 

percepção da orientação de se pensar e de se organizar as situações de ensino e 

aprendizagem, privilegiando as chamadas intraconexões das diferentes áreas da 

Matemática e as interconexões com as demais áreas do conhecimento, favorecendo uma 

visão mais integrada, menos compartimentalizada da Matemática.  

Ao se referir as orientações de cunho pedagógico, são postas ao professor que é 

possível interligar Aritmética com Álgebra ou Aritmética com Geometria e Álgebra, 

numa mesma atividade, além de ter uma infinidade de possibilidades nos Temas 

Transversais - Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

Para isso, é necessário que o professor trabalhe com colegas de outras disciplinas, 

integrando uma equipe interdisciplinar. Assim, as escolas deverão desenvolver  projetos 

mais interessantes e mais voltados a problemas da realidade, possibilitando aos 

estudantes compreender e transformar o mundo à sua volta, estabelecendo relações 

qualitativas e quantitativas, resolvendo situações-problema, comunicando-se 

matematicamente, estabelecendo as intraconexões Matemáticas e as interconexões com 

as demais áreas do conhecimento, desenvolvendo autoconfiança no seu fazer 

matemático e interagindo adequadamente com seus pares. 

Os PCNs apontam que o documento destinado a Matemática favorece: a 

eliminação do ensino mecânico; a resolução de problemas; o ensino da Geometria e o 

trabalho em pequenos grupos em sala de aula; o cálculo mental, em detrimento da 

Matemática do ''papel e lápis''; conteúdo como meio para desenvolver ideias 

Matemáticas fundamentais (proporcionalidade, equivalência, igualdade, inclusão, 

função, entre outras); a introdução das noções de Estatística e probabilidade e 

estimativa; a organização dos conteúdos em espiral e não em forma linear; o uso da 

história da Matemática como auxiliar na compreensão de conceitos matemáticos; o uso 
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de recursos didáticos (calculadoras, computadores, jogos); a atenção aos procedimentos 

e às atitudes a serem trabalhadas, além dos conceitos; avaliação como processo contínuo 

do trabalho pedagógico. 

Embora reconheçamos a importância dos PCNs e sua influência no sistema 

educacional, alguns estados e municípios sentem a necessidade de elaborarem suas 

próprias diretrizes curriculares, como o fez, o Estado de Goiás.  

2.2 Diretrizes Curriculares de Matemática do 6º ao 9º ano do Estado de Goiás 

As diretrizes Curriculares de Matemática do 6º ao 9º ano estão contempladas nas 

Matrizes Curriculares da RC do 1º ao 9º ano por área de conhecimento que compõem o 

caderno 5 da Série Currículo em Debate/Goiás: reorientação curricular do 6º ao 9º - 

Expectativas de aprendizagem: convite a reflexão e à ação. Esse caderno é proposto 

como uma referência curricular com o objetivo de melhorar a qualidade da 

aprendizagem dos estudantes de Goiás. Segundo Goiás (2008, p.11) as Matrizes 

Curriculares constituem hipóteses que serão confirmadas e/ou transformadas em sala de 

aula, na prática pedagógica. Por isso, o documento indica: 

[...] aos profissionais que atuam na educação e que enfrentam 
dificuldades nas situações cotidianas escolares, alguns 
encaminhamentos, como: a leitura e produção de textos em todas 
as áreas do conhecimento, o respeito à cultura local e juvenil, bem 
como o desenvolvimento de habilidades, considerando o estudante 
como participante no processo de aprendizagem. 

Na orientação dada pelo documento é abordada a finalidade do mesmo quando 

diz:  

[...] as Matrizes Curriculares para o Ensino Fundamental visam 
proporcionar a todos os profissionais da rede instrumentos para a 
reflexão responsável e para a ação crítica em situações complexas e 
rotineiras de seu trabalho, devendo ser documento de estudo nos 
momentos coletivos das unidades escolares, subsidiando as 
discussões dos grupos de estudo por área e multidisciplinares. 
(GOIÁS, 2008, p.11) 

  Traz, ainda os princípios que fundamentam a implementação das matrizes 

curriculares, a formação dos profissionais que participaram de sua elaboração e a 
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própria essência das matrizes, assim como orientações teórico-metodológicas como 

referencial para que educadores e técnicos possam planejar e acompanhar as ações do 

processo de ensino e aprendizagem. Quanto ao processo de aprendizagem e ao 

planejamento do trabalho pedagógico aborda que: 

[...] o ensino é entendido como um processo que requer uma ação 
intencional do educador, para que ocorra a promoção da 
aprendizagem, a construção/desconstrução do conhecimento e a 
apropriação critica da cultura elaborada, [...].  

O planejamento é fundamental no desenvolvimento do trabalho 
pedagógico. [...] deve estar a serviço do conjunto de professores 
que o realizou, ser fonte de consulta ao longo do ano, atender as 
necessidades práticas dos professores, permitir a observação de 
atividades que proporcionaram aprendizagens e aquelas que 
precisam ser melhoradas, proporcionar uma avaliação constante do 
processo ensino e aprendizagem oferecido. (GOIÁS, 2008, p.13) 

Na parte relacionada à avaliação da aprendizagem e ao processo de educação 

continuada, é abordado que o objetivo é fornecer informações que possibilitem a 

organização permanente dos processos de ensino e de aprendizagem dos adolescentes e 

professores. Explicita ainda que “é necessário desenvolver uma avaliação da 

aprendizagem que favoreça a tomada de consciência do próprio processo de 

aprendizagem.” (GOIÁS, 2008, p.15) 

A equipe pedagógica responsável pelo acompanhamento pedagógico das 

unidades escolares apresenta um texto sobre a política de formação continuada dos 

coordenadores pedagógicos da SEDUC. O texto orienta sobre a importância do papel 

dos gestores e coordenadores pedagógicos na implantação das Matrizes Curriculares, 

chamando-os de facilitadores ou dificultadores do trabalho pedagógico nas unidades 

escolares. Sistematizam os benefícios e os fatores que facilitam e/ou dificultam o 

trabalho de coordenação pedagógica de acordo com as discussões realizadas nos grupos 

de trabalho durante os encontros de reflexões da RC (GOIÁS, 2008). Entre os fatores 

que dificultam o trabalho do coordenador pedagógico estão: dificuldade em reunir com 

a equipe do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE); indisponibilidade do professor em participar de formação continuada; 

ausência de professores na realização do trabalho coletivo na unidade escolar; falta de 

comprometimento de alguns professores na realização do conselho de classe. Como 
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fatores que facilitam o trabalho do Coordenador pedagógico são elencados: visão ampla 

da unidade escolar quanto ao trabalho pedagógico e administrativo; trocas de 

experiências; aulas atrativas; momento de reflexão do trabalho pedagógico; interação 

entre a unidade escolar e a sociedade; visão pedagógica da sala de aula (GOIÁS, 2008) . 

A equipe pedagógica concluiu que é na elaboração do PPP e do PDE que 

algumas ações devem ser previstas para superar os entraves detectados. 

Após as reflexões mencionadas, são apresentadas as Matrizes Curriculares 

acompanhadas de um texto introdutório por área do conhecimento. Na área de 

Matemática o texto com o título – Referencial Curricular de Matemática: uma 

construção participativa - faz um pequeno comentário sobre como se deu a participação 

dos vários sujeitos na elaboração das Matrizes Curriculares de Matemática e cita 

também, que o currículo de Matemática, até então, vinha sendo construído a partir de 

uma seleção e organização de conteúdos considerados pré-requisitos para o pensamento 

lógico dedutivo dos estudantes.   

O texto aborda brevemente a trajetória da construção desse caderno, 

explicitando que foi a partir das discussões e reflexões sobre o ensino de Matemática, 

que os professores, juntamente com as equipes da, então, Coordenação do Ensino 

Fundamental COREF e da equipe do CENPEC decidiram que seria necessária a 

construção de um Referencial Curricular e que esse referencial priorizasse “habilidades 

de compreensão dos significados apreendidos a partir do contexto social e cultural, 

gradativamente ao longo da vida escolar, buscando combater a mecanização.” (GOIÁS, 

2008) 

A matriz de Matemática foi estrutura do 1º ao 9º ano com conteúdos traçados a partir 

das Expectativas de Aprendizagem, organizados em quatro eixos temáticos, definidos a partir 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do texto de concepção de área do Caderno 3 da RC. 

O estudo dos números e das operações (no campo da Aritmética e da Álgebra), o estudo 

do espaço e das formas (no campo da Geometria), o estudo das grandezas e das medidas 

(que permite interligações entre os campos da Aritmética, da Álgebra, da Geometria e 

dos outros campos do conhecimento) e o estudo sobre o tratamento da informação (que 

permite ao cidadão tratar as informações que recebe cotidianamente aprendendo a lidar 
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com dados estatísticos, tabelas e gráficos, a raciocinar utilizando ideias relativas à 

probabilidade e à combinatória). 

O texto dá ênfase ao trabalho pedagógico, utilizando situações problemas 

extraídas de contextos práticos, aborda a necessidade de identificar com clareza quais 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais são importantes, para o cotidiano do 

estudante, valorizando a cultura juvenil e local por meio de representações, tais como: 

esquemas, tabelas, figuras, escritas numéricas etc. e da relação dessas representações 

com os princípios e conceitos matemáticos. Explicita ainda que o professor deve 

estimular o desenvolvimento de habilidades básicas para que o estudante se expresse, 

por meio da oralidade e da produção textual os diversos procedimentos utilizados para 

resolver as situações que lhes foram apresentados. (GOIÁS, 2008, p.292).  

Nesse sentido, o professor deve identificar quais conteúdos conceituais, 

atitudinais e procedimentais são mais importantes para o estudante, que possibilitem 

desenvolver a criatividade, a intuição, a capacidade de análise e de crítica e a 

compreensão da sua realidade, estimulando à leitura e produção de textos, a 

argumentação, a validação de processos, a emissão de juízo, e as formas de raciocínio. 

Sugere, ainda, ser fundamental que o estudante seja estimulado a falar e escrever sobre 

como resolveu determinada situação problema e quais os procedimentos utilizados, 

além disso, aborda que a Matemática ganha uma nova identidade, resultado de conexões 

que ela estabelece com as demais áreas do conhecimento, com o cotidiano e com os 

diferentes temas matemáticos.  

Segundo Goiás (2008, p.294)  

[...] o trabalho deve ser desenvolvido de forma interdisciplinar, 
com utilização de diferentes estratégias; deve estimular a 
capacidade de investigação e a perseverança na busca de resultados 
e a criatividade diante de informações e opiniões (veiculadas pela 
mídia ou outros meios de comunicação); valorizar o uso de 
estratégias de verificação e controle de resultados, a busca de 
exemplos e contra-exemplos, a formulação de hipóteses e de 
comprovação através da análise de semelhança entre elas, a 
justificativa na emissão de um juízo de valor sobre o próprio 
desempenho, de modo que se aprimorem as competências 
operatórias para construção de novos saberes. 
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É clara a preocupação das Diretrizes Curriculares da RC em relação a 

interdisciplinaridade, porém, percebemos que estas são contraditórias a proposta de 

interdisciplinaridade uma vez que continua mantendo a lógica disciplinar como centro 

da matriz curricular. Segundo Macedo (1999) não é possível uma articulação das áreas 

se o próprio documento mantém as disciplinas clássicas como elemento central da 

matriz curricular sustentando, assim, a fragmentação do conhecimento. Para ela as 

disciplinas, mesmo organizadas em áreas, continuam selecionando os conteúdos de 

acordo com suas especificidades e essa seleção continua não levando em conta se há 

possibilidade ou não para um trabalho interdisciplinar. Desta forma, durante análise do 

documento, pode-se imaginar o quanto é difícil para o professor compreender com 

clareza qual a concepção dessas diretrizes. 

Quanto ao planejamento pedagógico, o documento aborda que o professor deve 

selecionar e organizar os conteúdos “tendo como critério não apenas a lógica interna da 

Matemática [...], mas levando em conta a relevância social e sua contribuição para o 

desenvolvimento intelectual, moral e social do estudante [...]” (p.295). Aborda, ainda, a 

importância de extrair situações problema de contextos práticos de acordo com a cultura 

local e juvenil, articulando a Matemática com o cotidiano, com as demais áreas do 

conhecimento e até mesmo com a própria Matemática, todavia, pensamos que este 

planejamento deve ir além do simples fato de fornecer subsídios aos alunos para inseri-

los no mercado de trabalho. 

Segundo Lopes (2001), é preciso fornecer aos alunos subsídios para um 

aprendizado significativo, é necessário dar sentido ao que o aluno aprende, e não 

restringir esse aprendizado ao fato de solucionar questões isoladamente ou 

simplesmente voltadas ao mercado de trabalho. Desta forma, entendemos que se faz 

necessário que os professores disponham de um tempo para planejamento coletivo na 

escola onde a equipe deve definir a linha pedagógica e criar uma unidade de objetivos, 

possibilitando ao professor mais clareza de como direcionar o seu trabalho, inclusive 

apontar experiências educativas que os estudantes devem ter acesso, essenciais para seu 

desenvolvimento e socialização.  
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De modo geral, ao analisarmos as Diretrizes Curriculares de Matemática do 6º 

ao 9º ano do Estado de Goiás, percebemos que quase nada mudou em relação aos PCNs, 

dessa forma concordamos com Candau (1999, p.32) que salienta que estamos 

novamente diante de um discurso ideológico puramente técnico e científico, como 

tantos outros que já presenciamos. Mais uma vez nos é apresentado uma “nova” reforma 

como se essa fosse a única solução para os nossos problemas. A autora aborda que não é 

possível aceitarmos que um redimensionamento do papel da escola seja suficiente para 

que problemas do tipo evasão escolar, índice de reprovação, nível de aprendizado, entre 

outros tantos, possam ser solucionados. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Como forma de complementação do trabalho teórico até aqui desenvolvido, 

procedemos a uma pesquisa de campo, a fim de compreender, in loco¸ como os 

professores de Matemática da cidade de Goiânia entendem e ressignificam suas práticas 

educativas mediante as diretrizes da RC.  

Essa investigação procede a uma abordagem qualitativa do tipo estudo de 

caso, descritiva, na qual utilizamos revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa 

de campo. O método escolhido permitiu maior apreensão na coleta e na interpretação 

dos dados. Na perspectiva de André: 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de 
aumento na dinâmica das relações e interações que constituem o 
seu dia-a-dia, apreendendo as forças que impulsionam e que a 
retêm, identificando as estruturas de poder e os modos de 
organização do trabalho escolar e compreendendo o papel e a 
atuação de cada sujeito nesse complexo interacional onde ações, 
relações, conteúdos são construídos, negados, reconstruídos ou 
modificados (ANDRÉ, 1995, p.41). 

A investigação constitui um estudo de caso qualitativo na medida em que 

decorreu em ambiente natural (o ambiente escolar), com um número reduzido de 

sujeitos (onze professores e cinco técnicos pedagógicos) onde, a cada momento, 

surgiram novos aspectos importantes para investigar. Esse tipo de estudo possibilitou 

conhecer como os professores entendem e ressignificam suas práticas pedagógicas, no 

caso, dos professores de matemática do 7º ano mediante a proposta do Estado de Goiás. 

Para isso foi selecionado o 7º ano para desenvolver a pesquisa pelo fato de que no 

momento dos encontros de discussão/reflexão na Subsecretaria Metropolitana de 

Educação, o trabalho girou mais em torno do 7º ano, pois o material para o 6º já estava 

pronto e o material para o 8º e 9º ano, foi tratado de forma aligeirada.  

Dissemos que foi tratada de forma aligeirada porque o material deveria ser 

discutido com mais profundidade em outros encontros, todavia, esses encontros não 

aconteceram. No momento que seria destinado a discussão do material do 8º e 9º ano de 

Matemática, a SUME resolveu interromper o processo de discussão/reflexão com seus 
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professores, alegando que os mesmos estavam insatisfeitos com essa formação aos 

sábados. 

Optamos pela análise documental para analisar os PCNs e os cadernos da série 

“Currículos em Debate - Goiás” por compreender que a mesma constitui uma técnica 

importante na pesquisa qualitativa. Para Lüdke e André, (1986), a análise documental é 

uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas e tem por objetivo 

identificar informações factuais nos textos/documentos tendo por base questões ou 

hipóteses levantadas a priori. A análise documental Utiliza-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico e vive muito da crítica histórica. 

Após definir o tipo de pesquisa e os instrumentos que deveriam ser utilizados 

neste trabalho, elaboramos um questionário, como técnica de recolhimento de dados por 

ele constituir um instrumento de recolha de dados no âmbito do pensamento humano, 

sobretudo para identificar motivações, valores, atitudes, opiniões, preocupações, além 

de possibilitar explorar ideias e concepções mais gerais sobre determinado aspecto da 

realidade com um maior número de sujeitos e por ser um instrumento que fornece dados 

que podem ser associados a outros procedimentos de investigação. 

As perguntas do questionário são abertas e estão relacionadas com os objetivos 

da pesquisa. A opção por esse tipo de pergunta é em função delas permitirem aos 

sujeitos investigados respostas com as suas próprias palavras, permitindo uma maior 

liberdade de expressão, além da possibilidade de contemplar os diferentes aspectos  

implicados no problema investigado. 

Após a estruturação do questionário, aplicamo-lo a um grupo de doze 

professores de Matemática da SUME que estavam reunidos para discutir o processo da 

RC, (era o primeiro encontro dessa etapa de discussão). O critério que utilizamos para 

aplicar o questionário foi de que o professor deveria ser da área de Matemática, lotado 

na SUME e que estivesse atuando em sala de aula.   

Aplicamos os questionários antes de iniciarem os trabalhos, ou seja, enquanto 

aguardavam os demais professores chegarem para dar início à discussão. Obtivemos 

doze questionários respondidos nesse encontro, os quais nos permitiram verificar que 
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somente um professor havia participado de outras discussões sobre o tema. Ao 

aplicarmos esse questionário ao grupo de doze professores, percebemos que surgiram 

algumas dúvidas por parte dos entrevistados em relação às questões do questionário, 

pois algumas delas não pareceram claras a eles. Desta forma fizemos ajustes no 

instrumento e validamo-lo.  

Após a validação do questionário, distribuímos mais duzentos e trinta e oito 

questionários nos demais encontros de discussão que aconteceram em outros finais de 

semanas, sempre antes de iniciarem os trabalhos.  

Como nem todos os professores de Matemática da SUME participaram dos 

encontros de discussão solicitamos aos 129 participantes, distribuídos nos vários 

encontros, que além de seus questionários, levassem mais alguns para os seus colegas 

ausentes. Desta forma, além dos 129 questionários (12 no primeiro encontro e 117 nos 

demais), distribuímos mais 121 questionários aos professores de Matemática. 

No total foram distribuídos 250 questionários dos quais tivemos o retorno de 

70, sendo 12 questionários do primeiro encontro e 58 dos demais encontros. 

Analisando os 70 questionários, percebemos que as respostas dadas não eram 

suficientes para compreendermos o nosso objeto de pesquisa. Então convidamos alguns 

professores de Matemática da SUME para fornecerem uma entrevista, a fim de dar mais 

subsídios para a investigação. Utilizamos a técnica de entrevista aberta e focalizada por 

nos possibilitar obter o maior número possível de informações sobre o objeto de 

pesquisa, segundo a visão dos sujeitos, e também por obter um maior detalhamento do 

assunto em questão.  

Convidamos doze professores, um de cada escola, e somente uma professora se 

negou a dar a entrevista, ou seja, trabalhamos com onze professores. As entrevistas 

foram in loco, em horário agendado, conforme horário de planejamento pedagógico 

(aulas atividades).  

Além de entrevistar professores de Matemática, entrevistamos, também, cinco 

professores, técnicos pedagógicos da SEDUC que participaram desde o início do 
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processo de implantação da RC no Estado de Goiás. A entrevista foi focalizada, ou seja, 

foi uma entrevista sobre o objeto de pesquisa. Esse momento foi muito interessante, 

pois, embora façamos parte da equipe da RC da SEDUC, não acompanhamos o 

processo de 2004 a 2006 e por isso muitas informações não eram de nosso 

conhecimento, além disso, o olhar do outro traz visões e concepções diferentes.   

Em suma, foram utilizados, para obtenção dos dados, os questionários para os 

professores de Matemática da SUME (Anexo 1), as entrevistas abertas e focalizadas 

(Anexo 2) com professores de Matemática da SUME e equipe do NDC. Além disso, 

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 e em 

específico das matrizes de Matemática do 7º ano (Anexo 3). 

3.1 O Campo da Pesquisa: Subsecretaria Metropolitana da Educação do Estado 

de Goiás - SUME 

 

 

 

 

 

  

 

A SUME faz parte da SEDUC do Estado de Goiás, a qual tem como objetivo 

apoiá-la na sua missão de garantir à sociedade uma educação de qualidade, 

proporcionando aos educandos conhecimentos, habilidades e formação de valores, por 

meio de propostas inovadoras num ambiente democrático e de valorização humana. A 

SUME é formada por 136 unidades escolares distribuídas em nove regiões (norte, sul, 

Região Metropolitana de Goiás 
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central, Noronha, oeste, leste, meia-ponte, sudeste e noroeste) da cidade de Goiânia 

atendendo de 1º ao 9º ano, sendo que algumas unidades escolares atendem somente de 

1º ao 5º ano, outras de 6º ao 9º ano e outras as duas etapas. 

Em consonância com a SEDUC a SUME desenvolve o Projeto Aprendizagem 

de 1º ao 9º ano que tem como objetivo fortalecer a aprendizagem significativa e reduzir 

a evasão e a repetência, garantindo uma educação de qualidade a todos os educandos 

que freqüentam as escolas públicas de Goiás. Esse projeto tem como objetivo assegurar 

a todos os estudantes o direito ao turno de ampliação da aprendizagem, com atividades 

diferenciadas, desenvolvendo um trabalho direto de reforço da aprendizagem. 

O quadro abaixo demonstra a quantidade de escolas, o número de turmas e o 

total de educandos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental14

Quadro 1: Demonstrativo do Ensino Fundamental 

, da SUME: 

1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Nº DE ESCOLAS Nº DE TURMAS 
54 373 

6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

113 1145 

TOTAL DE EDUCANDOS 41 298 

Entre as ações desenvolvidas pela SUME no ano 2009 destacamos as 

seguintes: 

Acompanhamento pedagógico de 54 (cinqüenta e quatro) unidades escolares, 

totalizando 373 (trezentos e setenta e três) turmas de 1º ao 5º anos do Ensino 

Fundamental; inserção e gerenciamento mensal dos dados das turmas de 1º ao 9º ano; 

reunião com Coordenadores Pedagógicos para orientar sobre o desenvolvimento do 

Projeto Aprendizagem (ensino regular de 1º ao 9º e contraturno); formação continuada 

                                                

14 Fonte: Departamento Pedagógico - 2009 
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com Coordenadores Pedagógicos (1º ao 9º) para estudo e troca de experiências sobre 

temas que visam sanar o baixo índice de aprendizagem dos educandos; capacitação 

presencial de 120h (Pró-Letramento) em Matemática, Alfabetização e Linguagem para 

professores regentes de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental. 

A SUME também possui o programa de correção de fluxo, Escola de Tempo 

Integral, Projeto de Atividades Educativas Complementares (PRAECs) criado com a 

finalidade de melhor contemplar as atividades desenvolvidas pela escola, no turno de 

ampliação da aprendizagem, Movimento Cidadania e Paz / Bandeira da Paz: Projeto que 

trabalha cultura da paz fazendo intercâmbio entre as unidades escolares, Programa 

Estadual de Educação para Diversidade numa Perspectiva Inclusiva e Ensino Médio que 

em 2008, a Subsecretaria Metropolitana de Educação em parceria com a Coordenação 

de Ensino Médio implanta o Projeto Ressignificação do Ensino Médio com objetivo de 

dar um novo significado, na educação dos estudantes. 

Foram desenvolvidos em 2009 os seguintes projetos: 38 em Desporto; 12 em 

Arte; 34 em Meio Ambiente; 14 em Saúde e Prevenção nas Escolas; 15 em Movimento 

Cidadania e Paz/Bandeira da Paz. A coordenação de Arte da SUME tem um conjunto 

extenso de ações porque trabalha em parceria com o Centro de Estudo e Pesquisa 

“Ciranda da Arte” em todas as linguagens, promovendo e incentivando ações educativas 

e culturais para professores e educandos. 

Em parceria com a SUEBAS, a SUME realizou, durante o segundo semestre de 

2009 encontros de discussão sobre a RC. Para a realização desses encontros a Regional 

foi dividida em seis pólos, sendo que cada pólo participou de três encontros. A equipe 

de Matemática do NDC coordenou as discussões e fez a retomada de todo o processo da 

RC, apresentando os cadernos 1, 2, 3, 4 e 5 e como aconteceram suas elaborações. 

Também promoveram a discussão e a analise das SDs que estavam em fase de 

elaboração, as quais comporiam o cadernos 6 com SDs de 6º e 7º anos e o caderno 7 

com SDs de 8º e 9º anos. Os encontros contaram com a presença de docentes de 1º ao 9º 

ano do ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os 

encontros foram realizados aos sábados em substituição aos sábados coletivos nas 

escolas e tiveram a duração de 4h cada. Porém, a última etapa dos encontros foi 
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suspensa por motivo que não ficou muito evidente. O argumento que a SUME utilizou 

foi de que os professores estavam queixando muito do dia da semana nos quais eram 

realizados os encontros.  

Quadro 2: Participação dos professores da SUME nos encontros da RC 
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174 129 109 80 74 101 103 114 27 95 120 58 103 

Para a realização dos encontros de discussão com o Núcleo de 

Desenvolvimento foram realizadas: 

a. Reunião com os diretores das unidades escolares que oferecem o Ensino 

Fundamental, para sensibilizá-los sobre a importância das formações, por 

área, na melhoria da atuação pedagógica dos professores; 

b. Adequação e execução do Projeto “RC de 1º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental”, objetivando a divisão da regional em pólos; 

c. Reuniões com o NDC para alinhamento das ações referentes às 

formações por área sobre RC/Sequências Didáticas; 

d. Reuniões com as Duplas Pedagógicas para alinhamento das ações 

referentes às formações por área sobre RC/Sequências Didáticas; 

e. Execução da RC em parceria com a SUEBAS e com gestores de escolas-

pólo, durante três meses; 

f. Controle da freqüência dos cursistas da RC; 

g. Participação de reuniões com o CENPEC para apresentar devolutivas 

sobre a execução do projeto da RC. 
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3.2 Caminho Percorrido na Investigação 

Esta pesquisa teve início em 2009 e foi desenvolvida com professores de onze 

escolas da SUME, sendo três professores de escolas da região central pela facilidade de 

locomoção e oito professores de escolas das demais regiões, uma de cada região (norte, 

sul, Noronha, oeste, leste, meia-ponte, sudeste e noroeste). Além disso, foram 

entrevistados cinco técnicos pedagógicos do NDC. 

Como já dissemos, para a aplicação dos questionários utilizamos os encontros 

de discussão sobre a RC. Aplicamos os questionários a 129 professores de Matemática, 

participantes dos encontros e entregamos a eles mais questionários para entregarem para 

outros professores de Matemática que não participaram dos encontros. Nem todos os 

professores presentes nos encontros responderam os questionários. Os questionários 

enviados aos professores de Matemática que não participaram dos encontros de 

discussão deveriam ser respondidos pelos mesmos e entregues aos coordenadores 

pedagógicos, com os quais nós entraríamos em contato e se houvesse algum respondido, 

iríamos até a escola buscá-lo. Ligamos várias vezes nas escolas pedindo para que 

respondessem os questionários, mesmos assim poucos foram respondidos. 

Os encontros de discussão facilitaram a aplicação de questionários, bem como 

o aceite ao convite para as entrevistas, pois nos encontros havia grupos específicos de 

professores de Matemática em cada pólo. Antes de começar as discussões em cada pólo, 

distribuímos os questionários, os quais os professores respondiam imediatamente, 

devolvendo-os em seguida. Só assim o técnico pedagógico do NDC iniciava o encontro. 

Mesmo com esse fator facilitador, recebemos somente cinqüenta e oito questionários 

respondidos.  

Quando o técnico pedagógico de Matemática do NDC iniciava o encontro, nós 

permanecíamos na sala acompanhando as discussões, a fim de compreender melhor 

como os professores participavam das discussões, quais suas concepções e se eles 

apresentavam indícios de que buscaria meios para ressignificar sua prática frente ao 

processo da RC. 
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Uma dificuldade que encontramos para realizar essa pesquisa foi em relação às 

entrevistas, pois, muitas vezes marcávamos um horário e quando chegávamos à escola o 

professor não podia nos atender em função de outras atividades surgidas inesperadas ou 

até mesmo em função de mudança nos horários das aulas. Outra dificuldade encontrada 

foi quanto à localização das escolas participantes na pesquisa, pois com o objetivo de 

explorar mais amplamente o objeto em questão, o critério para a seleção da escola 

investigada foi a de oferecer ensino de 7º ano e pertencer a regiões diferentes da SUME. 

E isso sem dúvida foi um dificultador levando em conta a área de abrangência da 

SUME. Foi um dificultador porque marcávamos o horário e quando chegávamos à 

escola nem sempre o professor do 7º ano estava disposto a nos atender e com isso 

perdíamos a viagem.  

Além dos professores contatados nos encontros realizados nos pólos, 

convidamos outros professores de Matemática da Rede para participarem da pesquisa 

como sujeitos. Porém, houve pouca adesão á pesquisa, pois somente dois professores se 

propuseram em contribuir com a mesma.  

Uma característica positiva das entrevistas foi a liberdade que os professores 

tiveram em dizer o que sentiam e faziam em sala de aula, pois muitas vezes diziam 

“posso falar a verdade?”, ou “vou falar o que acontece aqui na escola”, ou ainda, “você 

não vai contar pra ninguém que fui eu quem falou isso?”. Pensamos que essa liberdade 

ocorreu devido à forma como abordamos cada professor, pois, sempre iniciávamos a 

entrevista com uma conversa informal. Iniciamos dessa forma por compreender que 

desnudar a prática docente e principalmente o seu processo e suas concepções de ensino 

e aprendizagem configuram para muitos como uma invasão do seu fazer pedagógico. 

Houve entrevistas em que o assunto continuou após a mesma, agregando a ela, o 

coordenador pedagógico e o diretor da unidade escolar que falavam de suas angustias e 

frustrações quanto às ações da SEDUC ou suas expectativas.  

Nesta pesquisa, interessávamos saber dos professores de Matemática do 7º ano 

como foi o processo de construção e participação na RC, além de saber como eles 

desenvolvem seu fazer pedagógico após os encontros de discussão/reflexão da RC; 

como foi a elaboração das matrizes curriculares pelos professores de Matemática; como 
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trabalham os eixos temáticos em Matemática e como estes são articulados com os eixos 

da leitura, produção de texto e valorização da cultura local e infanto-juvenil; como 

promovem o estabelecimento das conexões da Matemática e os diferentes temas 

matemáticos, a Matemática e as demais áreas do conhecimento, a Matemática e o 

cotidiano. Mediante esses aspectos elegemos três categorias de análise: o processo de 

construção das Diretrizes Curriculares de Matemática do 6º ao 9º ano do Estado de 

Goiás, a prática pedagógica do professor de Matemática após os encontros da RC e as 

contribuições e perspectivas da RC no processo de ensino e aprendizagem. 

Em se tratando de compreender as práticas educativas dos professores de 

Matemática da SUME mediante as diretrizes da RC não foi difícil mobilizar os 

professores para as entrevistas, uma vez que o assunto era atual e mudanças no currículo 

têm sido debatidas entre os professores do Estado de Goiás. Além disso, com as 

sequências didáticas que foram discutidas nos encontros de discussão/reflexão na 

SUME os professores mostraram maior interesse em abordar o assunto, e, talvez, por 

isso, aceitaram fornecer a entrevista. 

Durante as entrevistas, em vários momentos percebemos que os entrevistados, 

muitas vezes, desviavam o assunto. Mesmo assim insistimos na pergunta clareando-a 

melhor. Desta forma tínhamos a possibilidade de compreender se o professor sabia os 

significados dos termos utilizados na RC e se tinham uma prática pedagógica alinhada a 

RC. Procurávamos manter o foco na entrevista, retomando o assunto ou recolocando-o 

em função dos objetivos da pesquisa, sempre que necessitava. Além disso, procuramos 

falar a mesma língua do pesquisado, deixando de lado nosso capital cultural em relação 

à RC, a fim de que o nosso sujeito ficasse a vontade. Mantivemos atenta às respostas  

emitindo sinais de entendimento e de estímulo, com gestos, acenos de cabeça, olhares e 

também sinais verbais como de agradecimento, de incentivo, intervindo o mínimo 

possível para não quebrar a sequência de pensamento do entrevistado. Cada sujeito 

participou com sua singularidade, sua história de vida diferente e sua experiência 

pedagógica singular.  

Para as entrevistas e as discussões nos grupos com a equipe da SUEBAS e 

professores de Matemática, utilizamos gravações em áudio, que acreditamos serem úteis 
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para esse tipo de investigação, uma vez que as gravações das falas permitem captar os 

componentes lingüísticos presentes e dispensa o registro por meio de anotações.   

As gravações foram realizadas em gravador de áudio com a permissão dos 

participantes e transcritas posteriormente. Ao fazer as transcrições procuramos nos 

orientar em Bourdieu (1998) que aponta algumas sugestões para a transcrição da 

entrevista. Segundo esse autor a transcrição é parte integrante da metodologia do 

trabalho de pesquisa. Uma transcrição de entrevista não é só aquele ato mecânico de 

passar para o papel o discurso gravado do informante, pois, de alguma forma o 

pesquisador tem que apresentar os silêncios, os gestos, os risos, a entonação de voz do 

informante durante a entrevista. Esses “sentimentos” que não passam pelo gravador são 

muito importantes na hora da análise, eles mostram muita coisa do informante. O 

pesquisador tem o dever de ser fiel, ter fidelidade quando transcrever tudo o que o 

pesquisado falou e sentiu durante a entrevista. 

Acreditamos que a entrevista foi uma opção que no decorrer da pesquisa 

evidenciou ter sido uma alternativa pertinente pelo fato de que durante toda a dinâmica 

de sua realização, aliada ao questionário, subsidiaram a proposta da investigação e 

deram uma dimensão significativa de como os professores entendem e ressignificam 

suas práticas educativas mediante as diretrizes das matrizes curriculares propostas na 

RC. 
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4 COMO OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO 7º ANO DA SUME 

ENTENDEM E RESSIGNIFICAM SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Compreender como os professores entendem e ressignificam suas práticas 

pedagógicas é de fundamental importância, na medida, que contribui para o 

redirecionamento de ações pedagógicas e ajuda equacionar e racionalizar os obstáculos 

enfrentados pela educação, além de refletir sobre novas formas de fazer e compreender 

as suas relações com a aprendizagem. 

Nóvoa (2002, p.29) afirma que “é preciso ir além dos “discursos de superfície” 

e procurar uma compreensão mais profunda dos fenômenos educativos. Estudar. 

Conhecer. Investigar. Avaliar. Caso contrário, continuaremos reféns da demagogia e da 

ignorância.” Dessa forma, buscamos nos dados coletados por meio de questionários e 

entrevistas, elementos para compreender como os professores entendem e ressignificam 

suas práticas pedagógicas mediante a RC da SEDUC do Estado de Goiás, bem como as 

concepções do fazer pedagógico de Matemática em sala de aula.  

Para substanciar essa pesquisa, contextualizar o processo da RC e na tentativa 

de compreender melhor esse processo elegemos as seguintes categorias de análise, que 

foram divididas em subcategorias: 

• O Processo de Construção das Diretrizes Curriculares de Matemática do 

6º ao 9º ano do Estado de Goiás: participação dos professores de 

Matemática da SUME na RC; realidade escolar: espaço de socialização, 

discussão e reflexão dos encontros da RC; concepção da área de 

Matemática e os eixos temáticos (Números e Operações, Grandezas e 

Medidas; Espaço e Forma; Tratamento da Informação). 

• Prática pedagógica do professor de Matemática após os encontros da RC: 

planejamento e a realidade escolar; eixos temáticos de Matemática e a 

articulação com leitura e produção de texto; eixos temáticos de 

Matemática articulados com a valorização da cultura local e infanto-

juvenil; interdisciplinaridade: conexões da Matemática e os diferentes 

temas matemáticos, a Matemática e as demais áreas do conhecimento, a 
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Matemática e o cotidiano; contribuições e perspectivas da RC no 

processo de ensino e aprendizagem; recursos didáticos utilizados nas 

aulas de Matemática. 

• Contribuições e perspectivas da Reorientação Curricular no processo de 

ensino e aprendizagem: elaboração e utilização de SD em sala de aula; 

planejamento das aulas e trabalho docente de acordo com a RC; 

encontros de formação continuada. 

4.1 O Processo para a Construção das Diretrizes Curriculares de Matemática 

do 6º ao 9º ano do Estado de Goiás.  

Ao analisarmos a construção histórica do conhecimento matemático, 

percebemos que o mesmo tem sido elaborado a partir da tentativa do homem de 

compreender e atuar em seu mundo. Nos últimos séculos o ensino em geral - e o ensino 

da Matemática em particular - sofreu muitas mudanças significativas. Pode-se dizer 

basicamente que as políticas outrora vigentes, que consistia em selecionar os estudantes 

a partir de uma minoria favorecida, deu lugar, pelo menos em discurso, a uma visão 

mais democrática de abrir as oportunidades educacionais a estudantes vindo dos mais 

diversos níveis da sociedade.  

Neste contexto, faz-se necessário destacarmos a importância do papel do 

professor no processo ensino e aprendizagem. Shulman (1992) alerta para o fato de que 

o professor deve compreender a disciplina que vai ensinar a partir de diferentes 

perspectivas. E inclui o conhecimento do currículo como uma das vertentes do 

conhecimento do professor. Nessa perspectiva a SEDUC argumenta que o processo de 

ensino e aprendizagem só se efetivará com qualidade quando planejado e executado de 

forma integrada e participativa. A partir dessa proposição a SEDUC vem promovendo 

desde 2004 o processo de RC com a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, 

tendo como fundamento o ensino por competências e habilidades, em áreas do 

conhecimento. 

Nessa perspectiva no Estado de Goiás aconteceram encontros com professores, 

duplas pedagógicas e coordenadores pedagógicos de várias Subsecretarias Regionais de 
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Educação, com a participação da Equipe de Matemática e demais áreas do 

conhecimento do NDC. Esse trabalho contou com a assessoria de professores de 

Matemática da UFG, PUC/GO e pesquisadores do CENPEC. Várias ações foram 

desenvolvidas, que segundo a SEDUC, para a construção de um currículo voltado para a 

melhoria efetiva da qualidade da aprendizagem dos estudantes de Goiás, sendo 

financiado pelo poder público em parceria com a Fundação Itaú Social. 

A discussão sobre a proposta curricular no Estado de Goiás começou em 2001, 

quando o MEC, em parceria com os estados da federação, terminou a discussão sobre os 

PCNs em Ação de 1º ao 5º ano, porém, ficou na responsabilidade dos estados em fazer a 

discussão sobre o currículo de 6º ao 9º ano e com esse entendimento o Estado por meio 

da SEDUC começou a investir nos grupos de estudo por área do conhecimento, 

formando uma equipe para tal. O primeiro passo foi formar uma equipe multidisciplinar 

que fosse disseminando, estudando e preparando professores para discutir o currículo. 

A partir de 2002 foi implantado nas Subsecretarias de Educação do Estado  

equipes multidisciplinares, para fomentar as discussões por disciplina nas 

subsecretarias. Nesse mesmo período a SEDUC constatou que muitos dos seus 

estudantes se encontravam com defasagem de idade/série e implantou a Correção de 

Fluxo, Acelera I e Acelera II, medida de correção dessa defasagem contribuiu com a 

SEDUC em repensar o currículo de 6º ao 9º ano, porém os professores desse projeto não 

eram efetivos e havia grande rotatividade, por isso, os grupos de estudos não se 

efetivaram. Havia mediadores nos grupos, mas não eram professores da rede, além 

disso, a sala de correção de fluxo tinha seu espaço físico na escola, porém a proposta 

que era trabalhada naquela sala de aula não se estendia às demais turmas de 5ª a 8ª série 

da mesma escola, ou seja, a cada ano novos estudantes apresentavam defasagem 

idade/série. 

Sendo assim, além da autonomia dada pela LDB 9394/96 para as secretarias 

construírem seu próprio currículo, o processo da RC da SEDUC inicia-se em virtude de 

buscar uma solução para a problemática da correção de fluxo, assim como, pela 

necessidade de refletir sobre o que, como e para que  a escola estava ensinando, como 

ela estava construindo seu  projeto político pedagógico. 
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Em 2004 a Superintendência do Ensino Fundamental (SUEF)15

A partir das discussões sobre “Direito a Educação”, houve uma tentativa por 

parte da SEDUC em levar essa discussão para as escolas por meio de multiplicadores, 

grupos que participaram das discussões nas subsecretarias, porém, como toda e qualquer 

multiplicação é tendenciosa, as discussões não chegaram às escolas da forma como 

foram realizadas nos grupos. Com essas discussões produziu-se o Caderno 1 da Série 

Currículo em Debate/Goiás: reorientação curricular do 6º ao 9º ano - Direito à 

Educação: desafio da qualidade - aborda a temática formação continuada de professores, 

educação como direito de todos e qualidade em educação.  

 iniciou a 

discussão sobre a proposta da RC, com grupos das subsecretarias os quais contavam 

com cerca de quatrocentos e cinqüenta professores. A discussão era sobre a temática 

“Direito a Educação”, onde as crianças não podiam ser excluídas, não podiam ter 

multirepetência e partindo do princípio de que todos aprendem e têm direitos 

perceberam que o acesso e a permanência do estudante na escola deveriam ser 

garantidos. Contudo, Lopes e Macedo (2002, p.158), salientam que as propostas 

curriculares vêm se desenvolvendo pela incorporação de discursos de origens diversas. 

Tais discursos são oriundos da academia, das agências de fomento e de orientações 

internacionais de políticas globais (Banco Mundial, BID, Unesco e Fundo Monetário 

Internacional), de propostas curriculares de outros países com que “se estabelecem 

projetos de cooperação econômica e/ou cultural, bem como dos campos simbólicos e de 

produção de uma forma mais ampla”. 

Em 2005, além dos professores que fizeram parte dos grupos de discussões no 

ano anterior, os grupos contaram com mais trezentos e oitenta professores das escolas, 

sendo cerca de dez de cada subsecretaria, por área do conhecimento. A partir desses 

grupos formaram-se as equipes multidisciplinares, conforme acontecia em 2002, porém 

muitos dos professores das escolas que passaram a compor os grupos de discussões não 

mais faziam parte, mais, do quadro de professores das escolas e sim das subsecretarias. 

Isso fez com que perdessem o vínculo com a sala de aula e com a escola.  
                                                

15 A denominação SUEF foi substituída por Coordenação do Ensino Fundamental COREF e atualmente 
por SUEBAS, responsáveis pelo Núcleo de Desenvolvimento Curricular do Estado de Goiás (NDC). 
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Os professores que permaneceram em sala de aula tinham dificuldades em 

colocar em prática as propostas discutidas nos grupos, uma vez que se sentiam sozinhos 

nessa tarefa. Os que foram para as subsecretarias eram vistos como representantes das 

mesmas e por isso não tinham respaldo de seus pares. Havia muita resistência por parte 

dos professores em relação à proposta dessa discussão, além de que, em muitos casos, 

os professores que faziam parte das discussões nos encontros promovidos pela SEDUC, 

não conseguiam apreender a proposta discutida.  

Segundo Macedo (1999, p.1), uma atitude de resistência não é desprovida de 

sentido. Para essa autora, toda resistência precisa ser investigada, para que se possa 

compreender o que se passa, visando a uma modificação, pois “desqualificar as 

resistências pode ser o primeiro passo para a imposição de currículos que não serão 

cumpridos. As resistências são manifestações de alternativas. Cada professor tem, 

construídas a partir de suas experiências, alternativas e uma proposta estabelecida”. 

No ano de 2005, pela primeira vez, a SEDUC analisa dados atuais de 6º ao 9º 

ano para saber a real situação da educação e quantos estudantes estavam excluídos do 

processo educacional do Estado de Goiás. Até então os dados eram analisados com 

defasagem, como por exemplo, em 2001 foram analisados dados de aprovação baseados 

no censo de 1986. No momento que foram analisados os dados dos estudantes de 6º ao 

9º ano percebeu-se que dos quinhentos e sessenta mil (560 mil) estudantes matriculados, 

onze por cento (11%) estava com defasagem idade/série, ou seja, sessenta e um mil e 

seiscentos (61,6 mil) estudantes excluídos. Essa exclusão era vista como algo natural, 

próprio de escola, por isso, por meio das discussões a SEDUC tentou sensibilizar os 

professores de que nenhum estudante deveria ser excluído. 

Para compreender melhor os dados analisados, a SEDUC procurou conversar 

com os estudantes, com os pais e com a comunidade para saber por que ele (estudante) 

tinha saído da escola, além de saber quem era esse jovem, qual era o jovem daquele 

momento, o que ele pensava e o que ele queria. Essa discussão estendeu-se no ano de 

2006, onde foi realizada a análise dos dados, a discussão com os estudantes sobre o que 

eles queriam, que escola queriam e quem era o bom professor.  
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Nesta pesquisa foi constatado que o estudante queria aula, queria ter todas as 

aulas da semana, ele queria aprender e os pais falaram que faziam de tudo para que seu 

filho estudasse. A família acreditava que a escola é um meio de transformação social e 

com ela seu filho teria um futuro melhor. Concomitante a essa pesquisa foi-se 

construindo o Caderno 2 da Série Currículo em Debate/Goiás: reorientação curricular 

do 6º ao 9º - Um diálogo com a rede: análise de dados e relatos, onde aborda-se os 

dados de aprovação, reprovação e evasão, a fala da universidade e os pontos fortes e 

desafios das escolas da rede. 

A partir da discussão que originou o caderno 2, a SEDUC definiu os eixos da 

RC, incluindo a valorização da cultura local e juvenil, a leitura e escrita em todas as 

áreas do conhecimento. Em seguida esses eixos estruturantes foram discutidos com os 

professores abordando os relatos dos estudantes e a partir daí a discussão passa a ser, 

especificamente, por área do conhecimento. 

Em Matemática foi discutido qual o objeto de estudo dessa área, o que está 

ensinando, o que é avaliado e como se deve ensinar. Daí, surge o caderno 3 da Série 

Currículo em Debate/Goiás: reorientação curricular do 6º ao 9º - Currículo e práticas 

culturais: as áreas do conhecimento, o qual traz uma abordagem, pelos professores, 

sobre o currículo e práticas culturais locais, o letramento e a concepção das áreas do 

conhecimento. Concomitante a elaboração desse caderno, a SEDUC investiga esses 

mesmos professores sobre como eles estavam trabalhando em sua sala de aula.  

Os relatos de experiências dos professores representantes por área de 

conhecimento, vem então compor o Caderno 4 da Série Currículo em Debate/Goiás: 

reorientação curricular do 6º ao 9º - Relatos de práticas pedagógicas. Todo esse 

processo sofre uma pausa em seu processo com a mudança de governo no ano de 2007, 

pois havia ficado definido, na administração anterior, que não haveria matriz curricular 

e que a escola construiria seu próprio projeto político pedagógico a partir dos quatro 

cadernos, porém, com a nova administração estadual a SEDUC considerou que era 

necessário avançar na discussão do currículo em debate e que o caderno 3 não era 

suficiente para que o professor elaborasse seu currículo.  
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A SEDUC entendeu que seria necessário construir um currículo para todo o 

estado, que não fosse único e que servisse de norteador para os professores construírem 

o seu. Seria necessário definir alguns conteúdos, o eixo dentro da área de conhecimento 

e as expectativas de aprendizagem, porém essa construção não foi realizada de forma 

interdisciplinar por considerar que os professores da educação do estado de Goiás não 

estavam preparados para fazer um ensino interdisciplinar, uma vez que tanto suas 

formações como suas práticas não são interdisciplinares. 

 Seria arriscado tentar um currículo interdisciplinar, visto que a possibilidade 

do mesmo não ser colocado em prática era um fato a ser considerado. Desta forma foi 

decidido que se construiria um currículo por disciplina, mas com a possibilidade de 

articulação entre as demais áreas do conhecimento e possibilidade da realização de um 

trabalho interdisciplinar a partir da realidade da escola.  Surge, então, o Caderno 5 da 

Série Currículo em Debate/Goiás: reorientação curricular do 6º ao 9º - Expectativas de 

aprendizagem: convite a reflexão e à ação, no formato por disciplina e com eixo 

norteador comum, em cada área do conhecimento, a leitura e escrita, a cultura local 

juvenil, os eixos temáticos específicos.  

As competências e habilidades definidas no caderno 5 surgiram a partir dos 

conteúdos, para isso a equipe da SEDUC juntamente com a participação de professores 

de várias subsecretarias fizeram um levantamento de quais conteúdos deveriam ser 

ensinados levando em conta a concepção de área, Caderno 3, e a partir dos conteúdos e 

do objeto de estudo, surgiram os temas de cada área do conhecimento.  

Segundo a gerente do programa de RC, que a partir daqui chamaremos de 

GPRC, o caderno 5 foi elaborado a partir de discussões com os professores da rede. Ela 

relata: 

“perguntamos aos professores que conteúdos eles trabalhavam, que 
conteúdos eles achavam que tinham que ser trabalhados, que era 
imprescindível para a aprendizagem do estudante naquela área do 
conhecimento e quais eram as habilidades e competências que 
deveriam ser desenvolvidas.” 

Por causa de polêmicas que os termos habilidades e competências provocavam 

pelas várias interpretações dadas a elas, a SEDUC, juntamente com o CENPEC decidiu 
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que esses termos seriam substituídos por expectativas de aprendizagem. Nessa decisão 

não houve participação dos professores e nem das equipes da SEDUC que elaboravam o 

material da RC.  Segundo a GPRC: 

“[...] nas nossas discussões de habilidades e competências, nós, 
resolvemos não trabalhar com competências e habilidades pra não 
entrar na questão conceitual porque temos a tendência de pegar em 
coisas como: qual o verbo deve ser usado? Esse verbo é para 
competência ou para habilidade? E na verdade nossa intenção era 
privilegiar todos os conteúdos, os atituidinais, os cognitivos, os 
procedimentais e os afetivos. Então tivemos mais essa preocupação 
e isso era mais importante do que discutir o que era habilidade ou 
competência, [...] para não ter erro de conceito, resolvemos usar o 
termo expectativas de aprendizagem”. 

A matriz apresenta um quadro com conceitos/conteúdos, eixo temático e 

expectativas de aprendizagem (Anexo 3). Embora esteja em um quadro, a intenção da 

matriz curricular é ser um parâmetro para o trabalho pedagógico no Estado de Goiás. 

Segundo a GPRC: 

“Esses parâmetros norteiam a construção do currículo da escola no 
seu projeto político pedagógico, [...] é uma matriz para ser utilizada 
na construção do PPP da escola. Não temos um currículo único, 
temos eixos norteadores, eixos temáticos, conteúdos comuns, 
expectativas de aprendizagens comuns. [...] por uma questão 
didática, de fácil leitura é que pensamos no formato de quadro [...] 
é um documento básico e com possíveis alterações. Para a 
elaboração do caderno 5, conversamos com nove mil professores, 
[...] enquanto para os cadernos 1, 2, 3 e 4 foram envolvidos mais 
ou menos setecentos professores. Consideramos que pelo menos os 
professores tenham ouvido falar no caderno 5.” 

Apesar de vivermos na era da comunicação, percebemos que esta ainda é um 

desafio para um programa como o da RC. A GPRC fala que:  

“nossa maior preocupação é como as coisas chegam até ao 
professor, muitas vezes chegam como imposição da SEDUC, por 
isso queremos saber se os professores estão debatendo o currículo e 
como estão fazendo, se eles conhecem o caderno 5, se já 
participaram de algum encontro pedagógico”.  

Como o caderno 5 não garante a implantação na sala de aula, a SEDUC 

incentivou o conhecimento do material já elaborado em encontros pedagógicos com 

diversos professores em todo estado de Goiás. A partir daí, surge a necessidade, nessa 
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implantação, da metodologia, ou seja, como ensinar?. Então, começa uma nova etapa, a 

SEDUC juntamente com a equipe do CENPEC e professores se reúnem e decidem 

elaborar os cadernos destinados às Sequências Didáticas (SDs) do 1º ao 9º ano em cada 

área do conhecimento.  

Os temas abordados foram selecionados a partir do preenchimento por 

professores de um questionário, em que a SEDUC pedia para eles indicarem os temas 

ou conteúdos da área que mais sentiam necessidade de apoio. A partir das respostas 

dadas, foram elaborados os cadernos 6 e 7, sendo este último, ainda, em versão 

preliminar. Durante a elaboração das SDs, vários encontros pedagógicos foram 

realizados em vários municípios goianos com o objetivo de contar com a maior 

participação possível de professores nessa construção. Algumas SDs foram sugeridas 

pelos professores da rede e outras pela equipe da RC da SEDUC.  

O caderno 6, versão final, com o título Sequências Didáticas: convite à ação, 

contem  sequências de 1º ao 7º ano, publicado com especificidades para cada 

componente curricular, foi dividido em dez partes, sendo que a que se refere a 

Matemática foi denominado caderno 6.10. Ele traz orientações em sua parte inicial e um 

convite para que os educadores conheçam as SDs, apropriem-se delas e façam um 

permanente debate crítico sobre as mesmas e as matrizes curriculares, discutindo-as no 

interior das escolas e em encontros nas subsecretarias. Além disso, traz um breve 

histórico dessa caminhada de construção e orientações sobre SDs. Esse caderno 

apresenta as seguintes SDs: 

 

6° ANO 7º ANO 

1. Os números racionais no cotidiano 5 Superfície sob medida: área 

2. Brincando com os racionais 6 O fantástico mundo da geometria 
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3. Presença da geometria no dia a dia – 

elaborada por professores da rede – Itaberaí, 

Inhumas e São Luís de Montes Belos e com 

co-autoria da equipe de RC de Matemática. 

7 Nossa escola nosso patrimônio 

Todas as SDs contam com uma apresentação da proposta, os objetivos, o 

tempo previsto, as expectativas de aprendizagem, atividades de conhecimentos prévios, 

atividades de ampliação do conhecimento e atividades de sistematização do 

conhecimento. O caderno 7, também, dividido em dez partes segue a mesma estrutura 

do caderno 6. A parte de Matemática está no volume 7.10 com as seguintes SDs: 

8° ANO 9º ANO 

1. Qual o segredo - Proposta inicial de uma 

Professora da Subsecretaria Regional de 

Aparecida de Goiânia – co-autoria da equipe 

de RC 

3. Explorando a ideia de função 

 4. Introdução a Estatística 

As SDs apresentam orientações pedagógicas para o professor, quanto a 

metodologia e momentos em que ele pode utilizar a atividade para avaliar seus 

estudantes, porém sabemos que estes cadernos não garantem uma educação de 

qualidade. É necessário que outras medidas educacionais sejam tomadas, dentre elas, 

um olhar pedagógico para a inclusão dos estudantes no sistema de ensino, pois ao 

observarmos os dados da SEDUC, notamos que dos 11% dos estudantes excluídos do 

sistema de ensino analisados em 2001, ainda, continuam excluídos 8% dos estudantes 

desse sistema, ou seja, em oito anos, somente 3% foram incluídos. Isso significa que 

não basta definir conteúdos e expectativas de aprendizagem, não basta saber o que e 

como ensinar, é preciso, dentre outras medidas, abrir um diálogo no interior da escola 

sobre como está sendo organizado o tempo e o espaço da sala de aula. 
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Ao observar as avaliações de mais de nove mil professores que participaram 

dos encontros de discussão sobre a RC, percebemos que a maioria apresenta uma boa 

receptividade ao projeto. Apesar das avaliações mostrarem esse resultado, na prática 

percebemos que há um distanciamento entre as mesmas, pois desde janeiro de 2008, os 

professores possuem o caderno 5 que foi distribuído para o planejamento daquele ano 

letivo, porém não fizeram uso do mesmo. Esse fato é constatado quando nos encontros 

pedagógicos perguntamos quem conhece ou utiliza o caderno 5 para o planejamento 

pedagógico, sendo que são quase unânimes as respostas negativas de sua utilização. Isso 

ocorreu por vários motivos: dirigentes escolares que não entregaram os cadernos aos 

professores, professores que não sabiam como utilizar o caderno, pois não participaram 

de nenhum encontro de discussão e tantos outros. 

Em Goiânia a SEDUC, realizou algumas tentativas de discussões entre os 

professores da rede sobre a RC, porém encontrou várias barreiras. Segundo a GPRC, 

Não é fácil trabalhar com a rede estadual de Goiânia, considerando 
que esses professores tem uma jornada de trabalho ampliada, pois 
muitos trabalham na rede estadual, na rede municipal e particular. 
Isso fez, eu considero, isso foi um fator que fez com que ele não 
tivesse tempo para participar desses espaços coletivos. Em sete 
anos conversamos com poucos professores de Goiânia e com os 
que conversamos, apresentavam muitas resistências quanto à 
proposta. Às vezes as coisas já chegavam até eles discutidas em 
outras subsecretarias. [...] eles tem o material já elaborado por 
outras subsecretarias. 

No segundo semestre de 2009 houve um avanço, pois a SEDUC conversou 

com cerca de dois mil professores em sábados coletivos. Essa presença aconteceu de 

forma um pouco imposta pela subsecretaria Metropolitana, a qual convocou os 

educadores para participarem dos encontros de discussões. A Metropolitana foi dividida 

em seis pólos, sendo que a cada sábado três pólos participavam das discussões. Cada 

pólo deveria participar de três encontros, estes seriam continuação um do outro, porém 

em cada encontro era preciso fazer retomada de tudo que havia discutido no encontro 

anterior, pois os professores eram outros. Havia uma rotatividade muito grande entre os 

mesmos e por isso as discussões não avançavam conforme a programação para esses 

encontros. Os motivos dessa rotatividade foram vários, dentre eles a falta de 

comunicação.  
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Para o primeiro encontro a SEDUC falou que podiam participar todos os 

professores daquele pólo, porém a Subsecretaria Metropolitana convidou somente um 

representante por área de conhecimento de cada escola do referido pólo. No segundo 

encontro a SEDUC reforçou a importância de todos os professores participarem e então 

o encontro contou com a participação de novos professores e alguns do primeiro 

encontro. Para o terceiro encontro a SEDUC estabeleceu que seria importante, também, 

a participação dos professores do Ensino Médio, pois este também faz parte da 

educação básica e então, novos professores discutiam a proposta da RC, necessitando 

fazer sempre a retomada das discussões anteriores. Segundo a GPRC sessenta por cento 

dos professores da rede de Goiânia se envolveram com a proposta da RC e estes 

certamente poderão levá-la para a escola.  

O processo da RC contou com a participação de 1.190 unidades escolares 

divididas em 24 pólos totalizando 17.850 profissionais da educação básica, entre eles, 

professores de 1º ao 9º ano e Ensino Médio, coordenadores pedagógicos e duplas 

pedagógicas, com o objetivo de:  

a) aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências efetivas dos 

educadores que atuam nas escolas públicas estaduais;  

b) manter os professores atualizados sobre novas metodologias de ensino, 

voltadas para práticas inovadoras;  

c) tornar os professores aptos a utilizar novas tecnologias a serviço do 

ensino, a organizar situações de aprendizagem e a enfrentar as inúmeras 

contradições vividas nas salas de aula. 

Contreras (2002)  aponta para o fato de que o saber docente não é formado 

apenas pela  prática, sendo também necessária uma compreensão teórica dos elementos 

que a condicionam. Nesse sentido, acreditamos que os projetos de formação continuada 

devem fundamentalmente ultrapassar a inclusão da reflexão sobre o exercício 

profissional  e  abrir-se em direção à análise crítica dos contextos escolares, das 

condições concretas das escolas, da organização do trabalho docente e das  práticas que 

desenvolvem e que expressam um compromisso emancipatório de transformação das 

desigualdades sociais. 
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Dessa forma, ao analisarmos a formação continuada promovida pela SEDUC, 

podemos levantar uma série de conjecturas sobre a prevalência da concepção que vem 

orientando a realização de programas de formação continuada, ainda considerados uma 

experiência cumulativa, onde seminários, palestras e cursos são oferecidos de forma 

homogênea a uma grande massa de professores, sem respeitar seus diferentes momentos 

de desenvolvimento profissional e necessidades específicas. Os programas são pensados 

como blocos homogêneos e dentro de um único modelo de formação de professores, 

sem condições mais ampliadas de proposição de programas diversificados e 

alternativos.  

Além do mais, um programa de formação continuada não se faz sem  escolhas 

ideológicas de acordo com o modelo de sociedade e de ser humano que defendemos.  

Todavia, se é importante formar profissionais para democratizar a cultura e criar 

indivíduos autônomos em sociedades democráticas é imperioso que professores não 

sejam vistos como passivos, meros executores compondo uma classe homogênea, nem 

tampouco é  possível aceitar programas que  se sustentam sem instaurar uma reflexão 

coletiva sobre seu planejamento, desenvolvimento e avaliação com os docentes 

participantes.  

Como bem analisa Ramos (2001, p.26):  

Enquanto persistir a visão de professores como uma mera peça da 
engrenagem do sistema educativo, suscetível de ser modificado em 
função de planos realizados centralizadamente, as instituições 
dedicadas à sua formação manterão um modelo de formação como 
“adequação”, na qual mais que formação busque-se 
“conformação”. 

O processo de implantação do Currículo em Debate teve como meta a redução 

das taxas de evasão e repetência nas escolas estaduais; implementação de uma proposta 

curricular com novos recortes e abordagens de conteúdos e práticas docentes que 

assumissem as aprendizagens específicas de cada área, culturas local e juvenil e as 

aprendizagens ligadas à leitura e à escrita, como compromisso de todos e ampliação dos 

espaços de discussão coletiva nas escolas e nas subsecretarias.  
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Contudo, sabemos que a evasão e a repetência não estão vinculadas ao 

currículo e nem será resolvida com uma implantação curricular, uma vez que são muitos 

os fatores que permeiam a evasão e o fracasso escolar. Entre eles podemos citar a 

avaliação classificatória como forma de revelar os incapazes, castigar os inconseqüentes 

e indisciplinados, punindo-os no final do período letivo com a reprovação, também, 

contribuem para o fracasso escolar a indisciplina, infra-estrutura da escola, escassez de 

recursos financeiros e humanos, organização do trabalho escolar, incoerência no plano 

de trabalho docente em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola e 

com as Diretrizes Curriculares, ausência da família na vida escolar de seus filhos, 

descaso e desvalorização por parte do governo para com a educação, crise social, 

políticas educacionais, entre outros. 

Segundo Arroyo (2000, p.13), instaurou-se nas últimas décadas tanto no ensino 

privado, como no público uma “indústria da reprovação”. Para esse autor, há uma 

valorização das instituições e de profissionais que optam por “selecionar os ‘cobras’ e 

eliminar os ‘medíocres’”. Essa “cultura da exclusão” estaria encarnada no sistema 

escolar legitimando o fracasso. 

Com relação à implementação de uma proposta curricular com novos recortes e 

abordagens de conteúdos e práticas docentes, pensamos que esta não deve, apenas, 

emergir de políticas governamentais, mas, ter como referência os anseios da 

comunidade, pois, o currículo só ganha vida na sala de aula, com professores, alunos e 

conteúdos reais. Tal pensamento é corroborado por Fogaça (1999) que aborda que a 

construção de um currículo que não parte da base, torna-se conservador e excludente. 

Nesse sentido é necessário que reivindiquemos a participação ativa na definição das 

políticas educaconais. Que professores das diversas áreas do conhecimento participem 

de avaliações do sistema educacional, bem como, da elaboração e implementação das 

propostas curriculares de ensino. Mediante essa afirmação, procuramos compreender 

como foi a participação dos professores de Matemática da SUME na RC. 
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4.1.1. A Participação pelos Professores de Matemática da SUME na RC 

Durante esta pesquisa constatamos que o processo da RC não foi vivido pela 

maioria dos professores da SUME. Esse argumento se dá pelo fato de que vários 

encontros foram promovidos, desde 2004, para tratar dessa temática com os professores 

da SUME das diversas áreas de conhecimento, porém, a participação deles nesses 

encontros era muito baixa, conforme fala da GPRC quando disse que em sete a SEDUC 

conversou com poucos professores de Goiânia e que os mesmo apresentavam resistências 

quanto à proposta da RC. 

No segundo semestre do ano de 2009 a SUEBAS reuniu-se com a SUME e 

decidiram fazer uma nova tentativa de encontros de discussão sobre a RC. Uma vez que 

em 2007, momento da elaboração das matrizes curriculares por expectativas de 

aprendizagem, a SEDUC por meio da SUEF convidou os professores da SUME para 

participarem dessas discussões, porém, esses encontros não atingiram os objetivos 

propostos. A freqüência dos professores foi muito pequena, em cada encontro, em torno 

de quatro a cinco professores frequentes, sendo que os que participaram no período da 

manhã, nem sempre participaram à tarde. Ao indagarmos sobre o motivo da falta de 

participação, eles deram as seguintes respostas: 

Quando eu cheguei na escola pela manhã o diretor falou que eu 
tinha que participar de um curso naquela manhã. O lugar da 
reunião era longe da escola, então até eu chegar lá, eu já teria 
perdido muito. Então resolvi não ir. (P.2) 

A diretora perguntou quais professores queriam participar de um 
curso da SEDUC, perguntamos se éramos obrigados a ir, ela disse 
que não, então, ninguém se prontificou a ir. Era só um convite. 
(P.5) 

A diretora não nos informou sobre essas reuniões de discussão que 
você tá falando, eu só fiquei sabendo que já haviam acontecido 
outros encontros quando eu participei dos encontros para 
discutirmos as SDs. (P.9) 

Eu participei só no período da manhã porque à tarde eu trabalho na 
prefeitura. (P.11) 

Os demais professores sujeitos não ficaram sabendo dos encontros de discussão 

em 2007. 
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Nos grupos de discussão da área de Matemática, em 2009, a equipe do NDC de 

Matemática apresentou um breve histórico do processo em construção sobre cada 

caderno elaborado, como foi elaborado o caderno 5 e o porquê dos cadernos destinados 

as SDs, inclusive as atividades das SDs que então estavam em fase de elaboração.  

Os professores que participaram desses encontros foram convocados para tal. 

Eles foram distribuídos de acordo com o pólo no qual a escola pertencia, sendo que 

professor deveria participar de três encontros diferentes que aconteceram aos sábados. 

Esses encontros substituíram os encontros coletivos na escola. Ao invés dos professores 

se reunirem nas unidades escolares para tratarem de assuntos pedagógicos da escola, 

eles se reuniam por área do conhecimento em uma unidade escolar de fácil acesso para 

aquele pólo. A insatisfação por parte dos professores saltava aos olhos, os encontros 

mais pareciam momentos de queixas do que de discussão/reflexão da RC. Segundo 

Ponte (2006, p.3), o mais importante é que o professor deixe de ser objeto para passar a 

ser sujeito da formação. Acreditamos que quando o professor é respeitado como sujeito 

de formação ele se envolve mais no processo de reflexão com seus pares. 

A SEDUC divulga que um dos pontos positivos da RC é o fato de ser um 

processo participativo. Mediante esta afirmação indagamos aos professores, sujeitos da 

pesquisa, se eles se sentiam participantes desse processo. As respostas foram 

semelhantes à seguinte: 

 Não me vejo participante. Quando chegou até a gente já estava 
decidido. Aí foi posto em discussão. A gente não se sente parte do 
elo. (P.8) 

Na RC eles falam que esse é um processo participativo, mas como 
é participativo se a maioria dos professores que estavam lá no 
curso disseram que não sabiam do que se tratava a RC. E olha que 
isso já em 2009 e a reorientação, igual disseram lá, começou em 
2004. Me fala, como ela é participativa? Se quando tivemos 
conhecimento dela já estava quase pronta? (P.2) 

Bom... eu não me sinto participante não, do processo não, eu 
participei de dois encontros da RC e eu acho que com isso eu não 
posso me considerar responsável pelo que foi feito, não. Acho que 
ser participante é participar desde o início, decidir, sugerir. Nos 
encontros que eu participei, já estava no fim da RC. Nós 
discutimos o caderno 6 e 7, muito rápido, mas eles já estavam 
quase pronto. E o restante? Foi no encontro que eu fiquei sabendo 
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que tinha, também, os cadernos 1,2,3,4 e 5. Eu nunca tinha ouvido 
falar neles. (P.3) 

Como já mencionamos anteriormente, esses argumentos demonstram que a 

educação ainda exibe um currículo centralizado e definido por interesses econômicos e 

políticos. Romper com essa cultura significa tornar o professor protagonista do processo 

educacional, no qual ele se coloque e se perceba na condição de participante na tomada 

de decisões. Um currículo participativo consiste ser (re)construído localmente, onde a 

administração é descentralizada, a escola autônoma e o professor é o construtor do 

currículo, e não apenas executor numa lógica top-down16

A construção coletiva do currículo requer o envolvimento dos educadores em 

dinâmicas de mudanças por meio da construção de um projeto que garanta o acesso, a 

permanência e o sucesso de seus alunos. 

.  

Somente um dos professores sujeitos diz se sentir participante do processo da 

Reorientação e diz que participou de vários momentos de sua elaboração, porém percebi 

que quando direcionávamos as perguntas a esse professor, ele dava respostas ideais, 

tanto sobre a RC como no processo de ensino e aprendizagem, então passamos a 

perguntar como se fosse para outros professores, como por exemplos: 

Os professores de sua escola se sentem participantes do processo da RC? 

Eu me sinto participante, mas nem todos os meus colegas se 
sentem participantes, nem todos acreditam nesse trabalho, há uma 
grande resistência entre eles e por causa da resistência deles, 
também, não podemos ser diferentes porque eles acabam 
boicotando o nosso trabalho. Mas compreendo que esse é um 
processo que está em andamento ainda. Como se diz, é um trabalho 
que está no início ainda. É uma construção que tem que rever 
muitas coisas.  Vejo que tá caminhando, é preciso uma integração 
melhor e a gente não pode forçar. (P.3) 

                                                

16 JANUÁRIO, Carlos; SANTOS, Júlia Sousa. O movimento de descentralização curricular: as 
percepções dos professores do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia sobre a Gestão Flexível do 
Currículo. Texto extraído do site www.exedrajournal.com/docs/01/25-42.pdf. A tradução do termo top-
down significa “do topo até embaixo” e é semelhante a representação hierárquica, utilizada para descrever 
organogramas. 

http://www.exedrajournal.com/docs/01/25-42.pdf�


108 

 

Ao analisar o processo da RC na Metropolitana, percebemos que as respostas 

dadas pelos professores, tanto os que não se viam participantes como a professora que 

se sentia participante, fazem sentido, pois os encontros de discussão e elaboração dos 

cadernos da RC não contaram com a participação efetiva dos professores da rede.  

Além do mais, os encontros de discussão/reflexão promovidos pela SEDUC 

foram motivos de muitas reclamações e descontentamento por parte dos professores 

como podemos perceber a seguir: 

Olha, essas formações que a gente já teve, pra mim, vou falar a 
verdade, não acrescentaram muita coisa, não. Foi bom que a gente 
discutiu algumas coisas que a gente estava com dúvidas, mas, não 
foi uma coisa que trouxe alguma coisa de novo, que veio com 
alguma coisa de novo pra gente, não. Eu participei da RC a partir 
de 2007 quando já estava falando do caderno 5 e foi como os 
outros cursos, muita conversa e pouco resultado. (P.3) 

Quando eu sou chamada para fazer um curso na secretaria eu falo: 
vamos nós para mais um dia perdido. E não é só esse da RC não, 
são todos. (P.6) 

Quando o curso é em dia de semana, ainda dá, mas quando é no 
sábado, dá uma tristeza porque temos família e se saio no sábado 
para fazer curso, minha família fica de lado. (P.11) 

A formação continuada de professores tem seu amparo legal na LDB 9394/96 

ao regulamentar o que já determinava a Constituição Federal de 1988, instituindo a 

inclusão, nos estatutos e planos de carreira do magistério público, do aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive em serviço, na carga horária do professor. Esses 

horários, segundo a normativa legal, são reservados para estudos, planejamento e 

avaliação, com o intuito de propiciar uma formação fundamentada na "íntima 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço." 

Contudo, os professores investigados dizem que muitas vezes o que é discutido nas 

formações fica somente nesses encontros. Não são levados para o interior das escolas 

em função do número de atividades que são desenvolvidas nas mesmas. 

Contreras (2002, p.78) aborda que: 

[...] o professor ou professora tem que inevitavelmente se defrontar 
com sua própria decisão sobre a prática que realiza, porque sendo 
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ele ou ela quem pessoalmente se projeta em sua relação com os 
alunos e alunas, tratando de gerar uma influência deve decidir ou 
assumir o grau de identificação ou de compromisso com as práticas 
educativas que desenvolve, seus níveis de transformação da 
realidade que enfrenta etc. 

Diante deste argumento compreendemos que o professor necessita 

comprometer-se com seu trabalho, ser autônomo em suas práticas educativas e ainda 

mais, ter consciência sobre o sentido do que é desejável na educação. Por isso cabe ao 

professor buscar alternativas para melhor intervir em seu contexto escolar superando as 

barreiras e conflitos, nele presente. Nesse sentido Contreras (2002) aborda que os 

professores devem “[...] modificar a situação em que se encontra, superando as 

contradições ou dilemas, ou encontrar argumentos ou razões para justificar sua 

situação.” (CONTRERAS, 2002, p.77) 

4.1.2 Realidade escolar: espaço de socialização, discussão e reflexão dos encontros 

da Reorientação Curricular  

Os professores da SUME alegam que é grande a quantidade de atividades 

desenvolvidas na escola, além do mais, falta momentos para planejamento na escola, 

discussão entre professores de mesma área do conhecimento, apoio do coordenador 

pedagógico para socializar e refletir o que foi discutido nos encontros de formação e não 

há compatibilidade de horários de aulas atividades com outros professores, o que 

poderia favorecer a socialização com seus pares. 

[...] nós não temos apoio pedagógico. Aí eles cobram da gente. Ah! 
Você está trabalhando sozinha. Mas você não tem um momento 
para o professor de área parar, discutir. [...] Nos cursos da SEDUC 
a gente não aproveita quase nada. O único que eu gostei e 
aproveitei um pouco foi o GESTAR17

                                                

17 Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – de Matemática – Formação Continuada de Professores de 

Matemática dos anos/séries finais do Ensino Fundamental promovido pelo MEC em 2008. 

.  (P.10) 
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Quando o professor disse que falta apoio pedagógico ele quis dizer que o 

coordenador pedagógico não cria oportunidades de discussão, reflexão sobre a sua 

realidade escolar. Segundo Libâneo (2005, p.36), 

Os professores, além da responsabilidade de dirigir uma classe, são 
membros de uma equipe de trabalho na qual discutem e tomam 
decisões e formas de ação, de modo que a estrutura e as práticas da 
organização e da gestão sejam construídos conjuntamente pelos 
que nela trabalham (professores, diretores, coordenadores, 
funcionários, alunos). 

Para Pimenta (2005, p.39),  

[...] Assim, denominamos de ação pedagógica as atividades que os 
professores realizam no coletivo escolar, supondo o 
desenvolvimento de certas atividades materiais, orientadas e 
estruturadas. Tais atividades tem por finalidade a efetivação do 
ensino e da aprendizagem por parte dos professores e  alunos. 

Compreendemos que toda escola deve eleger como prioridade a aprendizagem 

dos alunos, desenvolvendo atitudes de gestão compartilhada, entendendo que a gestão 

não pode ser um fim em si mesma e que para ter sentido, tem que estar a serviço do 

êxito dos alunos. Nesse sentido, o apoio pedagógico ao trabalho do professor é 

importante e necessário, pois, esse apoio viabiliza articulações no processo ensino 

aprendizagem promovendo abertura no interior da escola para que professores, alunos e 

pais de alunos, como um todo, possam estudar, discutir e avaliar a qualidade dos 

conteúdos trabalhados, bem como o material didático, procedimentos de ensino, 

avaliação e programas. Desta forma, o apoio pedagógico estará comprometido com a 

construção de uma sociedade democrática, visando à superação do trabalho 

fragmentado dentro da estrutura educacional. De acordo com Libâneo, Oliveira e 

Toschi, (2003, p.373),  

A coordenação pedagógica [...] responde pela viabilização do 
trabalho pedagógico-didático e por sua integração e articulação 
com os professores, em função da qualidade do ensino. [...] Tem 
como principal atribuição a assistência pedagógico-didática aos 
professores para que cheguem a uma situação ideal de qualidade de 
ensino (considerando o ideal e o possível), ajudando-os a conceber, 
construir e administrar situações de aprendizagem adequadas às 
necessidades educacionais dos alunos. 
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Contudo, cabe ao professor que não conta com esse apoio, ser agente de 

transformação de sua realidade, ser autônomo, reflexivo crítico e buscar solução para os 

problemas que o aflige, uma vez que, os professores tem a responsabilidade de ter 

opiniões informadas e critérios de valor argumentáveis, assim como de defendê-los 

publicamente. Um processo de reflexão crítica permite aos professores avançar num 

processo de transformação da prática pedagógica mediante sua própria transformação 

como intelectuais críticos, isto requer a tomada de consciência dos valores e 

significados ideológicos implícitos nas atuações docentes e nas instituições, e uma ação 

transformadora dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça existentes nestas 

instituições (CONTRERAS, 2002). Para isso o professor deve buscar uma formação 

permanente na sua profissão.  

Essa formação deve promover reflexões críticas capazes de despertar nos 

professores o desejo de transformações educacionais e especificamente em seu fazer 

pedagógico. Todavia, sabemos que em muitos casos elas não cumprem com seu papel 

no contexto escolar, como podemos ver nos argumentos dos professores quando 

questionamos sobre como acontece quando eles participam de um encontro de formação 

e volta para a sua realidade escolar. 

Eu participei de todos os encontros, participei em 2007 e em 2009, 
mas só ficou nisso. Quando eu voltei pra escola, tudo continuou 
como antes. Alguns professores, até perguntaram como foi o curso 
depois que eu voltei. Eu falei que foi bom e que discutimos sobre a 
implantação da RC. Só isso. Não reunimos para falar disso. A 
coordenadora perguntou se eu gostei do curso, da primeira vez que 
eu participei, e eu falei que gostei.  (P.5) 

Quando eu voltei pra escola? Como foi? Bom, eu dei aulas 
normalmente como todos os outros dias. Não conversei com 
ninguém sobre o que discutimos no curso de RC. A gente nunca 
tem tempo. Se saímos da sala de aula para discutir isso, como 
ficam os alunos? Não podemos deixá-los sozinhos e no dia 
coletivo, tem tanta coisa pra falar que no máximo a coordenadora 
pedagógica conta que participamos de um curso da SEDUC. Então 
falamos um pouco sobre como foi, mas muito superficial. Parar 
para discutir mesmo, nós não paramos. (P.9) 

Segundo García (1999, p.137), 
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[...] a formação em serviço dos professores pressupõe uma [...] 
abordagem na formação de professores que valorize o seu carácter 
contextual, organizacional e orientado para a mudança. Essa 
abordagem apresenta uma forma de implicação e de resolução de 
problemas escolares a partir de uma perspectiva que supera a 
caráter tradicionalmente individualista das atividades de 
aperfeiçoamento dos professores. 

O educador que busca uma formação continuada, bem como a evolução de 

suas competências tende a ampliar o seu campo de trabalho, porém essa formação deve, 

também, contribuir com a formação dos demais professores da escola e para isso faz-se 

necessária a sua socialização e reflexão com os demais professores. Como afirma 

Nóvoa (2002, p.23): 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente 
de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa 
e dar um estatuto ao saber da experiência. 

Assim, entendemos que ser professor é, antes de tudo, ser um sujeito capaz de 

utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para desenvolver-se em contextos 

pedagógicos práticos preexistentes, o que exige uma capacidade criativa e de tomada de 

decisões. Isso nos leva à visão do professor como um intelectual, o que implicará em 

maior abertura para se discutir as ações educativas.  

Segundo Sacristán, in: Nóvoa (1995), dominante hiper-responsabiliza os 

professores em relação à prática pedagógica e à qualidade de ensino, e compreendemos 

que isso implica na necessidade da reflexão de sua prática. Ao socializar um encontro 

de formação os professores acabam refletindo sua ação pedagógica e boa parte dessa 

energia acaba por ser direcionada na busca de solução de problemas, enfrentados na sala 

de aula. Além disso, as assertivas mostram que os professores que não foram aos 

encontros de discussão sobre a RC não tiveram a oportunidade de conhecer a proposta e 

tampouco participar de sua implementação na escola. 

Quando a formação continuada e em serviço de professores não promove a 

socialização e reflexões da mesma entre seus pares, entendemos que a escola deixa de 

cumprir com sua função maior que é contribuir com o processo de ensino e 
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aprendizagem de forma que os estudantes tenham uma formação plena, conscientes de 

seus direitos, deveres e respeito, que tenham uma percepção de mundo de modo que 

possa agir com autonomia e responsabilidade ao interagir com o meio em que vive, pois 

a falta de socialização faz com que cada professor trabalhe isoladamente, sem interação 

com os demais e isso acaba interferindo, negativamente, na elaboração e execução de 

um planejamento adequado á realidade da escola.  

Vivemos em uma sociedade que está em constantes mudanças, as quais 

requerem adequações nos processos formativos e como a escola faz parte deste contexto 

social, faz-se necessário um constante repensar das ações pedagógicas sem perder de 

vista o papel da escola e do saber sistematizado. Nesse sentido o professor necessita 

estar em permanente formação e reflexão com seus pares sobre a sua realidade escolar, 

ou seja, a escola deve criar momentos para discutir e refletir sobre a sua função e sua 

ação, na chamada sociedade do conhecimento.  

Para Alarcão (2003, p.83) a escola reflexiva é uma “[...] organização que 

continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua organização e se 

confronta com o desenrolar da sua atividade num processo heurístico simultaneamente 

avaliativo e formativo”.  Para a reflexão ser eficaz, é preciso sistematizá-la, nesse 

sentido, acreditamos que a ideia de professor reflexivo baseia-se na consciência da 

capacidade dele como ser humano criativo e autônomo, capaz de promover essa 

reflexão e sistematização. 

4.1.3 Concepção da área de Matemática e os eixos temáticos (Números e 

Operações, Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento da Informação) 

Segundo os questionários aplicados no início de cada encontro de discussão, 

96% dos professores não sabiam do que se tratava a RC. Quando realizamos as 

entrevistas, após os encontros de discussão/reflexão, percebemos que houve pouca 

apropriação dos assuntos abordados nesses encontros. Dizemos isso porque quando 

perguntávamos aos professores sujeitos sobre questões tratadas na RC, como por 

exemplo:  
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Professor, você sabe qual é a concepção da área de Matemática que trata o 

caderno 3 e quais são os eixos  temáticos que devem ser trabalhados em matemática? 

A concepção de Matemática? Não, não eu não sei qual é a 
concepção. Os eixos temáticos? Os eixos temáticos que nós 
trabalhamos são as quatro operações, os números naturais, números 
inteiros, equação, inequações e quando a gente consegue trabalhar 
todo conteúdo a gente chega, você sabe como é sala de aula, né? 
Dá tempo de ir até porcentagem. (P.5) 

 Na verdade eu não sei nem do que se trata. Eu deveria saber 
porque eu ganhei uma cópia da área de Matemática para o 
planejamento no início do ano, mas eu não sei. Eu não me lembro. 
(P.8) 

Os professores sujeitos abordaram que a equipe do NDC não aprofundava o 

assunto sobre a concepção de área e os eixos temáticos. Após o professor sujeito 

mostrar que não sabia do que se tratava o assunto, nós falamos que a concepção da área 

de Matemática era responder a perguntas, o quê, para quê e como ensinar, já os eixos 

temáticos eram números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento 

da informação. Daí o professor falava que isso ele sabia, ou que se lembrava de ter 

falado durante os encontros, além do que são esses os eixos que eles trabalham uma vez 

que são os mesmos dos PCNs. 

Acreditamos que a falta de envolvimento e participação dos professores na 

construção de um processo de reforma educacional, no qual eles se reconheçam como 

agentes de transformação acarretam em desmotivação por parte dos mesmos, pois 

quando eles não se sentem motivados em realizar uma atividade pedagógica, essa fica 

mecânica, desinteressada e acaba sendo uma atividade sem sentido, de pouca 

apropriação. Para que um projeto de formação continuada na escola ou em outro local 

seja bem sucedido, precisa assegurar algumas condições.   

Para Fusari (2006, p.22),  

É preciso que os educadores sejam valorizados, respeitados e 
ouvidos - devem expor suas experiências, ideias e expectativas. É 
preciso também que o saber advindo de sua experiência seja 
valorizado; que os projetos identifiquem as teorias que eles 
praticam e criem situações para que analisem e critiquem suas 
práticas, reflitam a partir delas, dialoguem com base nos novos 
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fundamentos teóricos, troquem experiências e proponham formas 
de superação das dificuldades.  

Desta forma o professor que participa de encontros de formação continuada por 

imposição (por convocação como foi o caso da RC na SUME) tende a não se envolver  

e talvez por isso ao indagarmos os sujeitos da pesquisa sobre o que foi tratado nos 

encontros de formação, percebemos que estes não compreenderam a proposta ou não se 

interessaram por ela. A falta de participação pode ter ocorrido por vários fatores: 

formação pensada “de cima para baixo” com exclusão dos professores; equipe que 

coordenava a discussão, mal preparada para desenvolver os trabalhos; proposta fora da 

realidade escolar; professores desmotivados por não acreditar na continuidade de uma 

proposta de educação (políticas públicas); o objetivo da proposta de resolver, em prazo 

curto, problemas complexos da educação, como a repetência e a evasão; ou a crença de 

que por meio das ações ocorreria uma rápida adequação das práticas docentes às 

mudanças pretendidas e tantas outras. 

Segundo Libâneo (2001, p.190), a “formação continuada pode possibilitar 

práticas reflexivas, ajudando os professores a tomarem consciência delas, 

compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las.” Desta forma, acreditamos que 

o trabalho coletivo, ainda que ocorra no meio de muitas conturbações, continua sendo 

necessário para o crescimento pessoal e profissional. Até mesmo pelo aspecto social em 

que está inserido o processo educativo, seria ingênuo considerar que sozinhos 

construímos nossa formação. Os encontros coletivos de formação continuada para 

professores são caminhos que podem ser trilhados a fim de promover mudanças 

significativas no fazer pedagógico, mas para que isso ocorra de fato é preciso que o 

professor compreenda o processo ao qual está inserido e que este não se faz no 

isolamento e definição individual de ideias e projetos. Pensamos, ainda que mesmo que 

o professor não se sinta motivado em discutir as propostas de uma reforma curricular, 

pensada por outras pessoas, a qual ele não acredita, deve aproveitar o momento para 

discutir com seus pares a sua condição de trabalho, o processo educativo, enfim o 

contexto escolar. 
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Para Nóvoa (1997, p.26) "a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando". 

4.2 A Prática Pedagógica do Professor de Matemática após os Encontros da RC 

4.2.1 Planejamento e a realidade escolar 

Em janeiro de 2008 a SEDUC entregou o caderno 5 para as subsecretarias, a 

fim de que o planejamento desse ano fosse feito de acordo com as expectativas de 

aprendizagem, porém a SEDUC por erro de informações acreditou que havia enviado os 

cadernos para a SUME, percebendo somente mais tarde o equívoco, porém, nesse 

momento já não havia mais cadernos para enviar para a SUME uma vez que os mesmos, 

como estavam sobrando no estoque, foram entregues para educadores que tinham 

interesse em conhecer o material.  Uma forma que a SEDUC encontrou para amenizar a 

situação junto a SUME foi a de enviar aos professores uma cópia das expectativas de 

aprendizagem por área do conhecimento. Dessa forma, os professores tinham em mãos 

somente uma parte do caderno. Mesmo com apenas essas cópias em mãos os 

professores fizeram o planejamento anual utilizando-se de outros recursos, entre eles, o 

livro didático como já foi mencionado. 

Durante as entrevistas vários professores queixam-se sobre o planejamento de 

ensino, o qual é realizado de forma que não discute os problemas de aprendizagem de 

cada turma da escola, além disso o mesmo acontece somente no início do ano, não 

acontecendo o replanejamento no decorrer do ano. 

Na semana de planejamento, geralmente, nós discutimos assuntos 
como, por exemplo, distribuição de turmas, elegemos as pessoas 
responsáveis pelos projetos que serão desenvolvidos na escola, 
selecionamos os livros que vamos trabalhar naquele ano e fazemos 
o nosso planejamento, que muitas vezes nós fazemos em casa (P.2) 

O planejamento na nossa escola e na outra que eu trabalho, 
também, é no início do ano com a presença de quase todos os 
professores, você sabe, sempre acaba faltando um ou outro 
professor, porque fechar o quadro de professores nem sempre é 
possível antes do planejamento. Então ficamos sabendo em quais 
turmas vamos lecionar, [...] nos reunimos por área e decidimos 
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quais conteúdos que vamos trabalhar em cada bimestre. Como 
temos várias turmas e professores que lecionam no mesmo ano, 
distribuímos os planejamentos, assim, um faz de um ano, o outro 
faz de outro. O importante é ter um planejamento de cada ano por 
turno. Aí seguimos o mesmo planejamento, por exemplo, eu faço o 
planejamento de Matemática do 7º ano, e se tem outro professor de 
Matemática do 7º ano no mesmo turno, ele vai seguir o meu 
planejamento. Dividimos o trabalho. (P. 5) 

O planejamento acontece no início do ano, mas muita coisa não é 
tratada no planejamento, por exemplo, os encontros da RC 
poderiam ter sido tratados durante o planejamento, assim 
poderíamos nos preparar para o curso. Mas isso não aconteceu, 
quando nós ficamos sabendo dele já estava acontecendo. (P.10) 

Falta planejamento. Falta os professores conversarem no início do 
ano com os outros professores sobre onde parou como está a 
turma... Mas a gente não faz isso. Começamos o ano sem levar em 
consideração o ano anterior. O que o outro professor trabalhou. 
(P.9) 

Segundo Libâneo (2001, p.123), “o planejamento escolar consiste numa 

atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de necessidades a 

atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem 

empregados, tempo de execução e formas de avaliação”.  

Desta forma, compreendemos que um planejamento realizado sem considerar a 

sua função no contexto escolar, corre o risco de, durante o ano letivo, se defrontar com 

situações inesperadas, ações improvisadas, resultados não avaliados, que poderiam ser 

evitadas se o mesmo tivesse sido realizado buscando diagnosticar e analisar a realidade 

da escola, definindo os objetivos e metas de ensino e aprendizagem e determinando as 

atividades e tarefas a serem desenvolvidas.  

Contudo, observamos que há escolas que vem buscando desenvolver um 

planejamento a partir de reflexões do cotidiano das mesmas: 

No planejamento procuramos tratar de assuntos que foram nossos 
pontos fracos no ano anterior. A coordenadora pedagógica 
seleciona textos que nos faz refletir sobre o nosso trabalho na 
escola. Como nossa escola é de periferia, estamos tentando resgatar 
a credibilidade da comunidade, porque antes a escola não se 
preocupava muito com os alunos. Agora estamos tentando resolver 
os problemas mais urgentes, como, por exemplo, desenvolvendo 
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projetos em que os alunos estão sempre participando de alguma 
atividade na escola fora do horário de aula. (P.6) 

Aqui na escola, estamos oferecendo capoeira, dança e futebol para 
os alunos e esse trabalho surgiu a partir do planejamento no início 
do ano, porque, em nossas discussões percebemos que os alunos 
estavam pulando o muro da escola pra jogar futebol, eles não tem 
tantas opções de lazer fora da escola. Depois disso, até a disciplina 
na sala de aula melhorou, os alunos não depredam a escola como 
faziam antes. [...] Eles ajudam a conservar a escola limpa. (P.8) 

A participação de todos os envolvidos no dia-a-dia da escola nas decisões sobre 

os seus rumos garante a produção de um planejamento no qual estejam contemplados os 

diferentes "olhares" da realidade escolar, possibilitando assim, a criação de vínculos 

entre pais, alunos, professores, funcionários e especialistas. Libâneo (2001, p.123) 

explicita que : 

No planejamento escolar, o que se planeja são as atividades de 
ensino e de aprendizagem, fortemente determinadas por uma 
intencionalidade educativa envolvendo objetivos, valores, atitudes, 
conteúdos, modos de agir dos educadores que atuam na escola. Em 
razão disso, o planejamento nunca é apenas individual, é uma 
prática de elaboração conjunta dos planos e sua discussão pública. 

O autor segue abordando que o “ato de planejar não se reduz à elaboração de 

planos de trabalho, mas uma atividade permanente de reflexão e ação”. Vasconcellos 

(1995, p.56), também, diz que o planejamento  é “o processo de tomada de decisões 

sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e ordenada de toda a vida 

escolar do aluno.” Tais assertivas vem confirmar a importância do planejamento 

reflexivo e prático durante todo o ano letivo.  

Com isso, compreendemos que um planejamento escolar que não contempla a 

sua função de buscar alternativas para solucionar os problemas da realidade escolar e 

para tomada de decisão parece ser semelhante ao planejamento curricular consolidado a 

partir dos anos 70 sob a influência do tecnicismo educacional: 

[...] os planos consistiam na determinação de objetivos, estratégias 
e formas de avaliação dentro de uma sequência de passos 
extremamente rígida, [...]. Com isso, o planejamento curricular se 
restringia à semana de planejamento realizada no início do ano, 
depois não se mexia mais a não ser no ano seguinte (LIBÂNEO, 
2001, p.125). 
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O autor argumenta que é por meio do planejamento que se concretiza o projeto 

pedagógico-curricular da escola, o qual é consolidado em um documento que “detalha 

os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, 

expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os 

propósitos e expectativas da comunidade escolar” (Idem). Ele possibilita conhecer e  

refletir sobre a realidade da escola, além de traçar as coordenadas  para a construção de 

uma nova realidade, atendendo as necessidades sociais e individuais do aluno. 

Segundo Libâneo (2001, p.126),  

a escola que conseguir elaborar e executar, num trabalho 
cooperativo, seu projeto pedagógico-curricular, dá mostras de 
maturidade de sua equipe, de bom nível de desenvolvimento 
profissional dos seus professores, de liderança da direção e de 
envolvimento da comunidade escolar. A elaboração e execução do 
projeto pedagógico-curricular, nestes termos, é a melhor 
demonstração de autonomia da equipe escolar e uma oportunidade 
de desenvolvimento profissional dos professores. 

Nesse sentido, acreditamos que no planejamento no início do ano e no decorrer 

do ano letivo, os professores, juntamente com o grupo gestor devem discutir e refletir 

sobre a importância e influências do planejamento no contexto escolar. Dessa forma, o 

planejamento possibilitará a avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido e o 

redirecionamento das ações, procedimentos e instrumentos de ação de acordo com cada 

realidade, pois cada escola é única e marcada por interações pessoais, por 

intencionalidade e por interligação com o que acontece no mundo, ou seja, a todo 

momento, se faz necessário uma avaliação do planejamento e uma reconstrução do 

mesmo.  

Perguntamos aos sujeitos da pesquisa, em que eles se apoiavam para planejar 

os assuntos que seriam trabalhados durante o ano letivo, uma vez, que para a maioria, 

esse era o único momento destinado ao planejamento escolar.  Percebemos que o livro 

didático de matemática é o recurso mais usado. Ele é utilizado para elaborar o 

planejamento, as atividades de sala de aula, a prova, em fim, basicamente ele é o centro 

do processo ensino e aprendizagem, como podemos ver nos depoimentos a seguir: 
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Eu me fundamento no livro didático, porque, é com ele que a gente 
trabalha. Se eu for buscar outras coisas, corro o risco de não 
conseguir trabalhar tudo que precisa naquele ano. Não podemos 
inventar muito. (P. 8) 

Desde que eu entrei na escola o planejamento era realizado 
utilizando o livro adotado na escola e eu continuei. Planejo todo o 
meu trabalho com base no livro didático. (P.9) 

Pra falar a verdade eu não tenho tempo para consultar em outros 
lugares o que vou ensinar e no livro tá tudo prontinho, elaborado, 
pensado por autores que pesquisam. Às vezes eu só preciso pegar 
outros livros [...] eu seleciono as atividades que acho que são 
melhores [...] Mas eu achei interessante quando no curso que 
fizemos sobre as sequências didáticas, a gente tinha que analisar as 
atividades e ver se elas estavam em uma sequência boa ou não, se 
aquela atividade ajudava a gente atingir os objetivos. (P.1) 

Praticamente eu uso somente o livro didático e olha que se bobear 
não dá tempo de dar tudo. (P.2) 

O recurso que eu mais utilizo é o livro deles mesmo. E vou te falar 
uma coisa, tem muitos exercícios lá que os alunos não dão conta. O 
professor tem que fazer ele do início até o fim. (P.5) 

O livro didático é a base porque sem o livro didático não se 
trabalha na sala de aula porque você não tem condições de tá 
passando o conteúdo no quadro. O livro didático pra mim é 
fundamental. Eu sou um dos professores que uso o livro 100%, de 
capa a capa [...] tudo que eu faço é orientado pelo livro didático, 
inclusive para elaborar minhas provas eu olho outros livros que 
tem exercícios semelhantes aos trabalhados em sala de aula. (P.6) 

O livro didático traz umas coisas que os alunos não tem interesse, a 
gente não consegue vencer o livro porque os alunos não 
interessam. Para o planejamento eu utilizo somente o livro didático 
e às vezes eu procuro atividades em outros livros e na internet [...] 
os alunos pensam que estão carregando um livro pesado, então tem 
que ser usado e as avaliações tem que ser semelhante aos 
exercícios que trabalhamos, então acabo usando o livro didático 
para elaborar minhas aulas e logicamente minhas avaliações. (P.10) 

É a olhos vistos a influência do livro didático na realidade da sala de aula, 

como podemos perceber nos depoimentos dos professores citados, o que por si só não 

pode ser considerado inadequado. Consideramos que o livro didático tem o seu valor no 

processo de ensino e aprendizagem, a questão é o seu uso como único instrumento 

pedagógico. Pensando sobre esta freqüência de uso, é possível inferir que se trata de um 

instrumento de fácil acesso ao professor, pois o livro didático é disponibilizado pelo 
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governo federal a todos os estudantes do Ensino Fundamental, além disso, constatamos 

que este recurso também é o que os professores mais sentem segurança ao explorá-lo 

em sala de aula. 

Borba (1999, p.13) diz que: 

[...] o livro didático de matemática deve, [...] ter um conteúdo 
atualizado, trazendo o melhor que as pesquisas, estudos e 
experimentações revelam sobre os conceitos a serem trabalhados, 
além de apresentar uma distribuição do conteúdo de maneira que 
possa integrar os conhecimentos anteriores às experiências de 
aprendizagem. 

Todavia, acreditamos que nenhum livro didático dá conta de atender as 

peculiaridades de uma sala de aula, sendo assim, o uso do livro didático como único 

instrumento pedagógico pode fazer com que o ensino de Matemática recaia na ênfase de 

alguns poucos princípios em detrimento a outros tão importantes, como, por exemplo, a 

argumentação, a sistematização do conhecimento, a produção de texto entre outros que 

nem sempre são abordados nos livros didáticos. 

Pelos depoimentos, percebemos a dicotomia entre a proposta da RC, pois esta 

propõe que o professor elabore o seu próprio material pedagógico de acordo com o 

planejamento, a qual sugere que sejam elaboradas SDs de acordo como expectativas de 

aprendizagem para aquela turma, ou aquele ano.   

Todavia, compreendemos que trabalhar com uma proposta de SDs, ou outro 

recurso elaborado pelo professor de acordo com a realidade de sua sala de aula significa 

uma mudança de postura desse professor. Essa mudança consistirá entre outras, em 

deixar de usar o livro didático como único recurso pedagógico. Com isso, certamente, 

irá sentir a necessidade de replanejar, a todo o momento, o seu trabalho. Para tanto, 

pensamos que seja necessário que o professor tenha momentos de discussão/reflexão 

com seus pares no local de trabalho para complementar, mudar e/ou melhorar a 

formação já obtida e também para o aprofundamento de estudos da prática cotidiana do 

contexto real de desempenho profissional e assim elaborar e executar, num trabalho 

cooperativo, o projeto pedagógico-curricular da escola, a qual desenvolve seu trabalho 

docente. 



122 

 

4.2.2 Eixos temáticos em Matemática articulados com a leitura e produção de texto 

e valorização da cultura local infanto-juvenil 

Quando perguntamos aos professores de Matemática se eles trabalham esses 

eixos articulados com os eixos da leitura e produção de texto, a resposta não vinha 

imediata, outras vezes respondiam que sim, mas quando indagávamos como eles 

faziam, ficavam em dúvida com a resposta ou respondiam direto que não fazia ou que 

fazia somente em alguns momentos. 

Trabalho, não sei se é do jeito que a RC quer, mas eu pego textos 
relacionados com o conteúdo que eu vou trabalhar e aí faço 
interpretação com eles, discuto, tomo leitura e peço pra eles 
escreverem o que discutimos, depois, quando dá tempo, eu peço 
pra eles entregarem os textos para o outro colega para eles verem 
os que os colegas escreveram e aí a gente discute o que 
compreenderam e o que acham certo ou errado.Mas não é sempre, 
não. Você sabe, né? Se for para trabalhar assim não dá tempo de 
ensinar o que precisa ensinar. (P.1) 

Em algumas atividades a gente pede para eles fazerem um relato 
do que mais gostaram, do que aprenderam e aí eu peço para alguns 
lerem o que escreveu. Fica só nisso. Mas os alunos não gostam 
muito disso, não. Eles tem uma certa resistência. (P.3) 

Não, só uma vez que eu pedi para que eles fizessem um texto pra 
mim, mas dá até tristeza, porque eles escrevem muito mal. Os 
alunos estão extremamente mal acostumados com o sistema. Eles 
não produziam nada e mesmo assim passavam de ano. E eles não 
faziam por preguiça [...]. (P.7) 

Não trabalho, mas você me deu uma boa ideia, vou tentar trabalhar 
assim no ano que vem. (P.8) 

Trabalho com a interpretação dos textos que vem no livro didático, 
mas a produção de texto eu nunca trabalhei. (P.10) 

Eu converso muito com meus alunos sobre os textos que o próprio 
livro traz, mas nunca pedi para eles produzirem textos. (P.11) 

Explicitamos que durante os encontros da RC falaram da importância da leitura 

e produção de textos no decorrer da execução das atividades desenvolvidas, como por 

exemplo, ao desenvolver as atividades de diagnóstico das SDs, o professor deverá 

propor atividades que estimule a interpretação, depois pedir para os educandos 

escreveram o que compreenderam, socializando com os demais colegas a sua produção 
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que pode ser em pequenos grupos ou para a sala toda. Os professores foram unânimes 

em dizer que da forma como é proposto pela RC, eles não fazem e acham muito difícil 

fazer. Quanto a isso, os PCNs afirmam que: 

Cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos 
que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. 
Isso inclui os textos das diferentes disciplinas, com os quais o 
aluno se defronta sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo 
assim, não consegue manejar, pois não há um trabalho planejado 
com essa finalidade. (BRASIL, 1997, p.30) 

Os PCNs, ainda, abordam que: 

Quando entram na escola, os textos que circulam socialmente 
cumprem um papel modelizador, servindo como fonte de 
referência, repertório textual, suporte de atividade intertextual. A 
diversidade textual que existe fora da escola pode e deve estar a 
serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno. (BRASIL, 
1997, p.34) 

Verificamos, também, no caderno 5 - Currículo em Debate/Goiás: reorientação 

curricular do 6º ao 9º - Expectativas de aprendizagem: convite a reflexão e à ação que 

diz:  

[...] Essas práticas se apóiam na atividade de leitura e produção de 
textos, habilidade fundamental no processo de ensino-
aprendizagem, um dos eixos da Reorientação Curricular. [...] É na 
produção de textos que os alunos operam com estruturas 
lingüísticas [...]. Aprender a pensar e falar sobre a língua – 
habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos alunos - requer 
do professor um planejamento de situações didáticas voltadas às 
necessidades dos alunos nas atividades de fala e escuta, leitura e 
produção de textos. (GOIÁS, 2007, p.135 e 166) 

Como podemos perceber, o texto deve ser um instrumento que deverá unir os 

conteúdos das disciplinas a um contexto social, instigando a leitura, provocando 

reflexão, sendo assim, não tem sentido que as aulas de Português, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e outras tenham como referencial apenas o que é fornecido pelos 

livros didáticos e, também, não tem sentido que utilizemos os textos do livro didático 

somente como pretexto. É indispensável que o professor das diversas áreas do 

conhecimento faça uso de vários gêneros textuais em suas aulas. 
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Essa discussão nos permite compreender que utilizar-se de leitura e produção 

de texto em qualquer área do conhecimento contribui diretamente para o aprendizado, 

pois ao inserirmos a diversidade de gêneros textuais nas práticas pedagógicas, 

colocamos o aluno em contato com os mesmos, produzidos fora da escola, em 

diferentes áreas de conhecimento para que ele reconheça as particularidades do maior 

número possível dos gêneros textuais e possa preparar-se para usá-los de modo 

competente quando estiver em espaços sociais não escolares.  

Para que essa prática venha fazer parte do cotidiano escolar é necessária uma 

consciência de sua importância e do como fazer. Não basta uma literatura ou um 

documento abordando o eixo da leitura e a produção de texto, é necessário que o 

professor se aproprie desse entendimento e insira-o em seu fazer pedagógico.   

Quando os professores falam que trabalhar com a produção de texto, não dá 

tempo de ensinar o que precisa ensinar, indica que o professor não percebe a 

importância da interpretação e a produção de texto regularmente e que isso não significa 

perder tempo, uma vez que especificamente, no caso da Matemática nota-se que muitas 

vezes os educandos não resolvem as situações problema porque não as entenderam, ou 

seja, não conseguem interpretá-las. A leitura e produção de textos matemáticos 

contribuem para a construção da competência de resolução de problemas. A 

familiarização com termos específicos da linguagem matemática favorece o 

entendimento dos problemas.  

De acordo com Smole (2001) “não basta atribuir as dificuldades dos educandos 

em ler textos matemáticos à sua pouca habilidade em ler nas aulas de língua materna” e 

de acordo com o que foi observado a partir desta proposta metodológica, é necessário 

pensar na formação do educando como um todo, um cidadão capaz de ler nas diversas 

linguagens, de se expressar claramente e agir refletida e criticamente.  

A leitura e a produção de textos devem ir além das aulas de língua materna, é 

preciso romper as barreiras das disciplinas e tornar-se uma ação multi e interdisciplinar. 

Pensamos que a escola deve procurar envolver seus alunos em situações concretas de 
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uso da língua, de modo que consigam, de forma criativa e consciente, escolher meios 

adequados aos fins que se deseja alcançar, pois a escola é um local de comunicação. 

Além da leitura e produção de texto, a RC também, contempla o eixo  

valorização da cultura local e infanto-juvenil, desta forma indagamos aos professores se 

os mesmos articulam os eixos temáticos (números e operações, espaço e forma, 

grandezas e medidas e tratamento da informação) com esse eixo.  

Não, porque na verdade eu não sei como fazer. Eu só converso 
com eles sobre o que eles gostam, mas eu não trabalho matemática 
associada à cultura deles. (P.5) 

Uma professora respondeu que sim, então, perguntamos como ela faz isso, a 

resposta foi a seguinte: 

Você fala dos projetos, das feiras culturais? Eles gostam muito de 
dança, banda, coral. Sempre que possível a escola promove esse 
projetos. (P.4) 

Continuamos indagando: tem alguma associação desses projetos com a 

disciplina de Matemática? 

Não, com Matemática não. É isolado. Na Matemática o que é 
trabalhado fica mais de acordo com o livro didático. Nas feiras 
culturais, nós ensaiamos os meninos para uma apresentação, cada 
turma tem que apresentar alguma coisa. (P. 8) 

A gente vê que o mais disputado no esporte nas escolas é o futebol, 
aqui é o Hip Hop. A escola desenvolve atividades em outro turno, 
mas para os alunos fazerem essas atividades eles precisam fazer as 
atividades de matemática que é chata, e de português e só assim 
eles podem fazer handbol ou outro esporte, como capoeira, Hip 
Hop, futebol. A condição para fazer as outras atividades era fazer 
Matemática e Português. (P.10) 

Ao continuar com a indagação, perguntamos se o professor faz associação 

dessas atividades extra classe com o ensino de Matemática, como por exemplo: o 

professor usa o Hip Hop para ensinar Matemática? Ou, o professor faz uma ligação da 

dança Hip Hop com o ensino de Matemática? A resposta foi imediata: não. Quando 

perguntamos se ele aproveita as situações de feira, festas e outras atividades que os 

educandos participam para contextualizar a Matemática, a resposta também foi não. 
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Um dos professores sujeito respondeu que já desenvolveu um projeto em que 

os educandos foram à feira para pesquisar preços e quando voltaram para a sala de aula 

elaboraram problemas com os dados coletados. 

Esse projeto foi muito bom porque até os alunos que nunca 
participavam de nada, trabalharam. Eles pediram para eu fazer isso 
outras vezes. (P.9) 

Percebemos que quando o professor promove uma aula que parte do contexto, 

da cultura do educando, ele se motiva a participar das atividades propostas. 

Outro professor disse assim:  

Eu nunca trabalhei dessa forma, mas você me deu uma ideia, vou 
tentar trabalhar assim, quem sabe os meninos interessam mais 
pelas aulas, porque eles estão tão desinteressados [...] (P.7) 

De acordo com a fala dos professores a valorização da cultura local e infanto-

juvenil não é uma prática comum na sala de aula. Segundo Candau (1999) “a dimensão 

cultural é intrínseca aos processos pedagógicos, está no chão da escola e potencia 

processos de aprendizagem mais significativos e produtivos, na medida em que 

reconhece e valoriza cada sujeito neles implicados”.  Compreendemos que quem faz o 

professor é a escuta do educando. A escuta nos propicia a nossa construção como 

docentes.  

As salas de aula devem ser dinâmicas, espontâneas, participativas, espaço-

tempo onde todos podem se expressar, falar do seu lugar, da sua cultura, serem ouvidos 

e ouvirem. Devemos trabalhar com temas relacionados às vidas e experiências dos 

educandos, estimulando-os a levarem a comunidade para a sala de aula. Essa ideia é 

justificada por D’Ambrósio (1990, p.17) quando diz:   

[...] um dos mais importantes conceitos da Etnomatemática é o de 
considerar a associação existente entre a matemática e a formas 
culturais distintas. Assim, a Etnomatemática implica uma 
conceituação muito ampla do etno e da matemática. Muito mais do 
que simplesmente uma associação a etnias, etno se refere a grupos 
culturais identificáveis, como por exemplo, sociedades nacionais – 
tribais, grupos sindicais e profissionais, crianças de uma certa faixa 
etária etc. - , e inclui memória cultural, códigos, símbolos, mitos e 
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até maneiras específicas de raciocinar e inferir [...] 
(D′AMBRÓSIO, 1990, p.17). 

A sociedade passa por transformações, onde o desenvolvimento cultural, 

tecnológico, econômico e social aguça a necessidade de uma nova postura no processo 

de ensino-aprendizagem. Independente de sua cultura, o aluno deve ter acesso não só à 

Matemática escolar, mas, estar em parceria com a Matemática da cultura da qual está 

inserido. Por isso o ensino de Matemática deve ser conectado aos diversos contextos 

sociais, econômicos e políticos e inclusive com a própria Matemática, uma vez que 

utilizamos de ferramentas da Matemática para a resolução de situações problema.  

4.2.3 Interdisciplinaridade: conexões da Matemática e os diferentes temas 

matemáticos, a Matemática e as demais áreas do conhecimento, a 

Matemática e o cotidiano 

Durante as entrevistas, perguntamos aos professores se eles fazem conexões da 

Matemática e os diferentes temas matemáticos, a Matemática e as demais áreas do 

conhecimento, a Matemática e o cotidiano. Pudemos perceber, nos questionários, que a 

maioria dos professores investigados diz que faz a intraconexão da Matemática sempre 

que possível e que em alguns casos é bem simplista. Ratificamos tal fato ao perguntar 

aos professores sujeitos como eles fazem essa intraconexão.  

Às vezes eu falo para eles para que aquele conteúdo vai servir. 
(P.1) 

Sempre que eu estou explicando um conteúdo eu falo para eles 
prestarem muita atenção porque aquele conteúdo vai ajudar eles na 
hora que forem resolver determinado exercício. (P.4) 

Dentro do que eu consigo eu falo pra eles porque quanto mais 
prático pra eles é melhor. Mas eu não falo muito da aplicação 
dentro da matemática não. Eu faço mais é contextualização. Eu 
procuro usar o assunto deles para fazer matemática. Ex.: Quando 
eles estão falando muito de futebol, eu aproveito o assunto e 
trabalho conceitos Matemáticos. (P.6) 

Eu faço assim: hoje eu dei uma receitinha pra eles pra trabalhar 
proporção e falei que dentro da Matemática trabalha assim, mas no 
cotidiano a gente trabalha assim. (P.9) 
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Durante as entrevista percebemos que os professores tem mais facilidade em 

fazer relação da Matemática com o cotidiano do que com a própria Matemática. O 

ensino da Matemática deve ser orientado a pensar e organizar sobre situações de ensino-

aprendizagem, privilegiando as chamadas intraconexões das diferentes áreas da 

Matemática. As intraconexões favorecem uma visão mais integrada, menos 

compartimentalizada da Matemática. Como exemplo, podemos relacionar a álgebra com 

a geometria, a aritmética com a álgebra e assim por diante. Compreendemos que o 

professor necessita estabelecer a conexão do tema abordado com aqueles que no futuro 

irá trabalhar, dando significado aos conteúdos constantes do currículo.  

A RC enfatiza a necessidade de um ensino voltado para o cotidiano dos 

educando, então quisemos saber qual a opinião deles a esse respeito e se eles envolvem 

o ensino de Matemática com o cotidiano. Todos responderam que fazem a conexão do 

Ensino de Matemática com o cotidiano, pois, segundo eles a resolução de problemas 

deve partir de situações do cotidiano do educando e que os conteúdos devem estar 

relacionados à convivência social, econômica e política dos educandos. Porém aos 

assistir as aulas in loco percebemos que nem sempre esse tipo de aula acontece, até 

porque como eles alegam, “nem tudo dá para ser do cotidiano dos educandos”. 

Eu não consigo colocar todos os conteúdos de Matemática de 
acordo com a realidade dos meus alunos. Alguns eu consigo, 
outros não sei como fazer, mas estou aberta para aprender. (P.7) 

Eu acho que meus alunos me ajudam a dar aulas porque eles estão 
sempre discutindo algo e eu aproveito no conteúdo. (P.2) 

 Segundo a professora (P.2), em uma de suas aulas, os educandos estavam 

inquietos e falavam muito do jogo de futebol que tinha passado na TV no dia anterior. 

Ela estava ensinando razão e proporção, então aproveitou a conversa dos educandos e 

lançou uma situação problema, a qual queria saber qual a porcentagem de gols sofridos 

e feitos por cada time, qual o saldo de gols de cada time do campeonato, quem estava 

mais bem colocado. Ela elaborou a atividade juntamente com os educandos e sugeriu 

que eles levassem esta atividade para casa, pesquisassem todas as informações possíveis 

para debaterem na próxima aula. Os resultados seriam apresentados em forma de 

gráficos, elaborados pelos educandos. A atividade foi bem envolvente, os educandos 
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passaram a organizar a atividade e discutir com os colegas como eles desenvolveriam a 

tarefa de casa.  

De acordo com os questionários 85% dos professores disseram que sua escola 

pratica a interdisciplinaridade. Ao realizar as entrevistas percebemos que essa prática 

nem sempre acontece de fato, na maioria das vezes, acontece somente em feiras 

pedagógicas e/ou projetos desenvolvidos na escola, porém, mesmo nos projetos a 

maioria dos professores trabalha o tema, mas, de forma isolada, fragmentada. 

Nas entrevistas, ao indagarmos se os professores privilegiam um ensino 

interdisciplinar, alguns responderam que sim e outros que não. Aos que responderam 

não, perguntamos o porquê e eles disseram que é muito difícil sentar, discutir com os 

demais professores sobre o assunto que eles pretendem trabalhar, por isso é mais fácil o 

trabalho disciplinar.  

Esse ano eu não trabalhei não, mas o ano passado eu trabalhei com 
geografia e História. Eu não trabalhei com o professor porque as vezes 
que eu pedia pra eles me ajudarem na sala de aula, que eles tratassem 
daquele assunto, eles nunca fizeram, então eu trabalhava sozinha os 
assuntos de Geo e História. (P.1) 

Quisemos saber como a professora trabalhou: 

Em Geo eu trabalhei com mapas e História, com textos que 
falavam do Rio Nilo, o que ele produzia, as Pirâmides do Egito, 
assuntos que eram ligados a Matemática. (P.1) 

Segundo Japiassu, (1976, p.89) a interdisciplinaridade, para ser exercida 

coletivamente, requer o diálogo aberto por meio do qual cada um reconhece o que lhe 

falta e o que deve receber dos demais. Aos professores que disseram sim, perguntamos 

como fazem: 

Nós tentamos desenvolver a interdisciplinaridade, até porque 
estamos perto da UFG e recebemos muito apoio dela para 
desenvolver projetos na escola. Sempre a gente conversa com um e 
com outro professor e planejamos atividades em conjunto. Igual, 
tem os projetos da escola, aí a gente relaciona com Matemática 
com Geografia. Tem um projeto de manhã sobre a educação do 
jovem, sobre drogas. Nós juntamos sempre com história e 
Geografia e pelo menos assim os alunos aprendem mais 
Matemática. (P.8)  
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A interdisciplinaridade é fundamental, cada vez mais o professor 
deve ter consciência dessa necessidade. Aqui na nossa escola nós 
realizamos constantemente. Normalmente quando o professor 
promove determinado evento em outra disciplina e como ele sabe 
que nesse trabalho pode ser feito com outra disciplina, 
normalmente um consulta o outro e nessa consulta, nós sempre 
entramos como parceiro dele. Aqui, recentemente desenvolvemos a 
Mostra Pedagógica e que o tema era o meio ambiente e 
Matemática estava lá. Trabalhamos gráficos, porcentagem, 
números racionais e outros. Além disso, nas aulas do dia-a-dia nós 
trabalhamos também, com Português por exemplo. (P.10) 

Realizamos projetos, esse ano nós desenvolvemos um projeto em 
comemoração aos 80 anos da escola. Cada professor desenvolveu 
um projeto dentro do projeto maior. Em Matemática desenvolvi o 
projeto da reforma da escola. (P.3) 

Questionamos a professora (P.3) quais conteúdos ela trabalhou nesse projeto 

e se houve envolvimento de outras áreas nele: 

Trabalhamos a questão do espaço da própria escola, a questão das 
medidas, valores da reforma da escola, gráficos, mas só Matemática. 
Não houve a participação de outros professores nesse projeto. 
(P.10) 

Quando indaguei a mesma professora se ela praticava a interdisciplinaridade 

em sala de aula ela disse que sim, mas não soube dizer como, o que concluímos que ela 

não tem segurança do que seja a interdisciplinaridade em sala de aula. Quando em uma 

sala de aula todos se encaixam num todo maior, ocorre o envolvimento expresso através 

do respeito e da responsabilidade. Este é o espírito de uma sala de aula interdisciplinar: 

Todos se tornam parceiros. Parceiros de quê? Da produção de um 
conhecimento para uma escola melhor, produtora de pessoas mais 
felizes [...] a obrigação é alternada pela satisfação, a arrogância 
pela humildade, a solidão pela cooperação, a especialização pela 
generalidade, o grupo homogêneo pelo heterogêneo, a reprodução 
pelo questionamento [...]. Em síntese, numa sala de aula 
interdisciplinar há ritual de encontro – no início, no meio e no fim. 
(FAZENDA, 1991, p.97) 

Outro aspecto que apareceu nas respostas dadas na entrevista foi a falta de 

apoio do coordenador pedagógico quanto ao ensino interdisciplinar, pois este, 

argumenta que o professor está trabalhando isolado e que é preciso trabalhar em 

conjunto, mas, quando o professor quer desenvolver um trabalho com outros 
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professores, o coordenador não viabiliza condições para isso. Sabemos que a 

interdisciplinaridade é uma questão de atitude, de postura e Fazenda (1991, p.17) 

confirma isso quando diz que “no projeto interdisciplinar não se ensina, nem se 

aprende: vive-se, exerce-se”. 

A matemática tem que ser percebida como um objeto sobre o qual se pode 

atuar, inventar, mudar. Ela é uma área do conhecimento, onde encontramos as principais 

ferramentas de resolução de problemas de nosso cotidiano, ela apropria-se dos 

principais conceitos e procedimentos, na busca de resoluções de problemas do nosso 

dia-a-dia. Aprender matemática tem como um de seus objetivos, a compreensão de 

situações do nosso cotidiano, para então chegarmos a uma forma de resolução, do 

contrário, para que estudar matemática, só por aprender, sem nenhuma utilização? 

4.3 Contribuições e perspectivas da Reorientação Curricular no processo de ensino 

e aprendizagem 

Como os encontros de discussão promovidos pela SEDUC para os professores 

da SUME, discutiam SDs de Matemática, questionamos aos professores sujeitos se eles 

já elaboraram alguma SD e se já trabalharam essa SD em sala de aula. 

Foram unânimes em dizer que ainda não elaboraram nenhuma por falta de 

tempo, mas acreditam que se eles tivessem um caderno de SDs seria muito bom. 

Os professores sujeitos dessa pesquisa evidenciaram que a RC ainda não 

contribuiu para a realização de uma prática diferenciada daquela que eles vinham 

realizando, conforme fala deles quando perguntamos se a RC ajudou o professor a 

preparar aulas que contemplem as orientações dessa diretriz: 

Pode ser até que eu estou trabalhando de acordo com as 
orientações da RC, mas, com ela ou sem ela eu desenvolvo o meu 
trabalho conforme te falei. (P.1) 

Eu achei algumas coisas lá interessantes, mas, você sabe né? Aqui 
na escola é diferente. Eu ainda, não estou trabalhando dessa forma. 
(P.4) 
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Ainda não, mas acredito que isso é uma questão de tempo. Eu vejo 
que tem que ter um envolvimento maior da equipe da escola, eles 
tem que acreditar mais, eu acredito que esse trabalho vai ter uma 
repercussão melhor quando for no horário de trabalho porque os 
professores ficam revoltados em ter que trabalhar no sábado. Eu 
vejo uma resistência muito grande. (P.5) 

Eu não aproveitei muita coisa não porque a gente trabalha a 
semana toda e chega no sábado temos cursos, a gente tá muito 
cansado. Eu fui lá, mas não via a hora de terminar tudo. (P.9) 

Sempre aprendemos um pouco, mas os encontros da RC foram 
muito corridos. Era muita coisa pra gente discutir. (P.10) 

A maioria dos professores está muito cansada, muito 
sobrecarregada. Parece que eles realmente não acreditam que essa 
mudança é para o bem de todos e aí não se envolvem. Esse impasse 
tem que ser repensado. É preciso ter momento de reflexão na 
escola, o que tá dando certo, o que não está. Não somente no final 
do ano ou no final do bimestre e tentar corrigir o que não está 
dando certo. (P.3) 

Para acontecer uma boa educação tem que primeiro valorizar o 
professor. (P.8) 

As entrevistas evidenciam que os professores estão se sentindo 

sobrecarregados e insatisfeitos, sobretudo pelo excesso de responsabilização e perda da 

especificidade do papel de ensinar. Essa sobrecarga contribui para que o professor deixe 

de buscar novas formas de ensinar ou faça “vistas grossas” a outras propostas de ensino 

como, por exemplo, a RC.  

A intensificação do trabalho docente tem no neoliberalismo e na implantação 

da reforma educacional uma de suas raízes mais fortes: os professores vivem uma 

situação de proletarização, enfrentam uma crise na profissão, ao mesmo tempo em que 

são vistos como técnicos executores, reduzidos à tarefa de implementar uma reforma.  

Nesse sentido, parece que os professores têm sido apenas objetos das reformas 

educacionais. Autores como Enguita (2000), afirmam que os professores vivem em seu 

trabalho um processo de proletarização. 

Para Contreras (2002) os professores estão submetidos a pressões e 

contradições das quais nem sempre é fácil se livrar ou que mal são captadas com 

lucidez. Segundo ele, cada vez mais são atribuídas funções aos professores. Isso faz 

com que eles tenham um aumento das responsabilidades e do sentimento de culpa, 
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quando, na verdade, os problemas que enfrentam são de ordem social e institucional. 

Além do mais, a imposição de algumas medidas, faz com que os professores se sintam 

apenas como executores e objetos delas.  

O sentir-se objeto é um traço da proletarização justamente porque os 

professores se sentem sem poder de controle sobre o trabalho que realizam (ENGUITA, 

2000). Desta forma o autor chama a atenção para a ambiguidade da docência. Essa 

ambiguidade, causadora da crise docente, consiste no fato de os profissionais do ensino 

se encontrarem localizados no lugar intermediário e instável entre a profissionalização e 

a proletarização. Assim, de um lado eles teriam a autonomia epistêmica por dominarem 

o saber que ensinam, mas, por outro, seriam dependentes das instituições estatais ou de 

outras que executam ou exploram as atividades de ensino no interior do sistema escolar. 

 Outro aspecto do trabalho docente na atualidade é o individualismo/isolamento 

do professor, reforçados pela própria estrutura escolar. O professor tem vários tipos de 

trabalhos individuais e pouco tempo para estar com os colegas em ambientes de troca. 

Além disso, quando ele não consegue por em prática uma proposta como a da RC é 

acusado de resistente e até responsabilizado pelo insucesso de certas medidas 

(MIRANDA, 2000; CONTRERAS, 2002). 

Em função das respostas dadas pelos professores sujeitos, perguntamos como 

deveriam ser os encontros de discussão para que estes cumpram com o seu objetivo. 

Penso que se a RC fosse no planejamento e ajudasse a gente a 
planejar, aí sim, aproveitaríamos mais. Poderia ser no inicio do 
ano. Nós temos muitas dúvidas, são muitas informações. A equipe 
da SEDUC poderia nos orientar no planejamento, tirar nossas 
dúvidas, dar sugestões e aí sim, eu acredito que esse material teria 
mais serventia para nós. (P.2) 

As discussões deviam ser no local de trabalho, porque assim nós 
temos mais liberdade de perguntar, tirar dúvidas. Eu sou muito 
tímida e quando faz reuniões com muita gente eu fico com 
vergonha de perguntar e aí acabo ficando com a dúvida.  (P.6) 

Esses encontros deveriam ser planejados, já, no início do ano e não 
como aconteceu. Ficamos sabendo desse curso na semana que ele 
aconteceu. As coisas, na educação, acontecem sem planejamento. 
(P.9) 
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Não adianta a SEDUC promover cursos de formação para 
professores e fazer convocação para participar deles. Tem que ser 
do interesse do professor, quando não é, quando é obrigado, a 
gente vai, participa, mas, não segue adiante. (P.11) 

Um processo de implementação de uma nova concepção de organização 

curricular precisa envolver os professores, de toda a escola, desde a sua fase de 

elaboração até a formulação de um programa de formação continuada capaz de 

responder aos novos desafios da realidade escolar. Daí, a importância da figura do 

professor na construção desse processo. A mudança, para ser desenvolvida dentro da 

escola, precisa ser concretizada antes pelo professor. Não podendo a mesma ser imposta 

por decreto ou resolução. “A implementação de uma nova proposta de organização 

curricular, as representações, as práticas e as culturas profissionais não mudam por 

decreto”. (ALMEIDA, 2002, p.40) 

Além do mais, é consenso entre os estudiosos da educação, a importância da 

formação continuada e em serviço para que de fato ocorram as mudanças necessárias a 

fim de garantir uma educação de qualidade que atenda a todos os alunos. Libâneo 

(2001, p.65), por exemplo, discute essa ideia destacando que: 

[...] os cursos de formação inicial têm papel muito importante na 
construção de conhecimentos, atitudes e convicções dos futuros 
professores necessários à sua identificação com a profissão. Mas é 
na formação continuada que essa identidade se consolida, uma vez 
que ela pode desenvolver-se no próprio trabalho. 

Acreditamos que é na escola que os professores aprendem mais sobre a sua 

profissão, no seu dia-a-dia, na análise dos resultados satisfatórios e insatisfatórios, na 

troca de experiências com seus colegas de trabalho, no planejamento das ações 

pedagógicas, na avaliação de sua prática e na integração com os outros agentes 

escolares. Sabemos que a formação continuada contribui para um bom desenvolvimento 

pessoal e profissional dos docentes, dando a esses, oportunidades, qualificação 

profissional e competência técnica. Por isso, pensamos que o aperfeiçoamento deve 

acontecer no espaço escolar, é ali que o professor desenvolve seu profissionalismo. É 

nesse espaço educativo que os professores podem trocar ideias, compartilhar as 

experiências bem-sucedidas e aperfeiçoá-las ainda mais.  
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Nóvoa (2002) confirma esse posicionamento quando diz que "é no espaço 

concreto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se 

desenvolve a verdadeira formação do professor". Desta forma, um projeto como o da 

RC deve ser discutido e vivenciado pelos professores em seu local de trabalho, com a 

participação dos mesmos em sua elaboração e execução. Deve ser de consenso deles em 

qual momento é mais adequado para as discussões/reflexões, se no planejamento anual, 

ou no planejamento periódico, caso exista, ou ainda em ambos e principalmente, deve 

ser de consenso como esse trabalho será desenvolvido. 

Segundo as respostas dos entrevistados, a RC deve estar voltada para o 

cotidiano da escola, para as suas necessidades imediatas, como por exemplo, para o 

planejamento, para as metodologias de ensino, e principalmente, tirar dúvidas e dar 

sugestões de como desenvolver o trabalho pedagógico com toda sua complexidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao apresentar nossas considerações finais, primeiramente, gostaríamos de 

mencionar a importância desta pesquisa para o nosso desenvolvimento pessoal e 

profissional. Ao ingressar no mestrado, tínhamos a visão de que uma pesquisa para ser 

científica era necessária produzir resultados definitivos, inquestionáveis gerando 

soluções para os problemas escolares. Porém, percebemos que nossa experiência 

profissional e as vozes dos professores são conhecimentos importantes para o 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa, além, de possibilitar reflexões sobre o 

contexto escolar. 

Feitos estas considerações, ressaltamos que os dados coletados, apresentados 

no capítulo anterior demonstram que políticas de formação de professores em massa 

como ocorreu no processo de implantação da RC não se configuram como um momento 

privilegiado de discussões/reflexões por parte dos professores. Uma vez que eles se 

sentem mais a vontade em seu local de trabalho, ou seja, quando a Secretaria de 

Educação reúne professores de várias unidades escolares em um mesmo ambiente, para 

tratar de questões pertinentes ao seu fazer pedagógico, o professor deixa, muitas vezes, 

de expressar seu posicionamento. Porém, com seus pares, no interior da escola que 

trabalha, o professor sente-se mais seguro e comprometido com sua formação 

continuada. Ele se manifesta, expõe suas ideias, tira as dúvidas, solicita e dá sugestões 

para melhorar seu trabalho pedagógico, compartilha experiências e angústias, enfim, 

vivencia momentos que lhe permitem crescer pessoalmente e profissionalmente. 

Desta forma, compreendemos que os encontros de discussão/reflexão 

promovidos em massa para professores contribuem de modo aligeirado com o processo 

de ensino e aprendizagem, ou seja, as demandas prementes da educação básica deixam 

de ser atendidas. Essa constatação se dá em decorrência dos depoimentos dos 

professores de Matemática, os quais não se viram participantes do processo da RC, 

mesmo que em alguns momentos tenham participado de encontros que tratava de 

questões relativas à RC. 
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Um fator que contribuiu para a situação do professor não se ver autor do 

processo de RC foi o fato de que poucos professores tomaram conhecimento que tal 

processo estava sendo discutido no Estado de Goiás. Como vimos nas entrevistas, nos 

encontros para a elaboração do caderno 5 houve a participação de um número 

insignificante de professores e nos encontros para discutir as SDs que ocorreram em três 

etapas, também não houve o envolvimento significativo deles.  

Em todas as sugestões didáticas apresentadas, é marcante a postura do 

professor em busca de uma aprendizagem ativa, com ampla participação dos estudantes, 

fugindo do modelo do professor transmissor de conhecimentos para educandos apáticos.  

Durante os encontros, os professores falavam muito de questões salariais e de 

estrutura da escola. Segundo eles, sem essas condições, o ensino e aprendizagem ficam 

comprometidos, uma vez que eles precisam trabalhar em outras redes de ensino para 

terem um salário condizente com suas necessidades pessoais. A maioria dos professores 

trabalha em duas ou três redes de ensino.  

Para desenvolver um currículo conforme a RC, os professores dizem que se faz 

necessário tempo para planejar, discutir coletivamente e elaborar SDs e como tem uma 

jornada ampliada, ou seja, trabalham em outras instituições de ensino, o tempo para 

dedicarem ao planejamento, às discussões pedagógicas coletivas e a elaboração das SDs 

ficam inviabilizadas. Essas dificuldades certamente, comprometem a implementação 

prática dos programas de renovação do processo de ensino de Matemática. 

A resistência dos professores em função das condições inadequadas de trabalho 

é um dificultador na implementação da RC uma vez que ela exige maior esforço de 

interpretação e reformulação do procedimento pedagógico-didático, principalmente no 

que diz respeito à forma de introdução dos conceitos, pois essa proposta não se esgota 

na definição de parâmetros e elaboração da proposta curricular. Ela exige uma revisão 

profunda e cuidadosa nas formas de pensar e agir da comunidade escolar. 

Os professores de Matemática consideram que não incorporaram as orientações 

pedagógicas da RC no seu fazer pedagógico. Segundo eles, o seu fazer em sala de aula 

independem da RC, tal fato nos fez compreender que o caminho sugerido por uma 
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reforma não é suficiente para que aconteça uma mudança significativa no sistema 

educacional. Que um discurso, baseado em uma nova visão de ensino, em uma nova 

concepção de conhecimento, em um trabalho interdisciplinar, não é o suficiente para o 

sucesso da reforma. 

Durante as entrevistas, buscamos perceber em qual tendência Matemática o 

professor fundamentava seu trabalho e nos foi revelado que ele tinha sua prática 

permeada por várias tendências como construtivismo, socioetnocultural, entre outras, 

porém, percebemos que a tendência formalista-moderna, ainda é muito marcante na 

prática pedagógica dos professores, pois, nas entrevistas, muitos deles deixaram 

evidente que agem como detentores do saber, priorizando a memorização ao invés da 

construção do conhecimento.  De acordo com a teoria, a tendência formalista-moderna 

prioriza a resolução de exercícios e outras habilidades formalistas, empregando 

mecanicamente regras e fórmulas, conceitos e definições. Acreditamos que as 

tendências que marcam o trabalho do professor se dão devido ao fato de que sua 

formação inicial e continuada consiste na composição de várias tendências, umas com 

mais intensidade que outras. Todavia, para certificarmos se realmente esses professores 

tem realmente uma prática pedagógica conforme a tendência formalista-moderna seria 

necessário observado-los em seu fazer pedagógico, ou seja, em sua sala de aula, 

acompanhando seu dia-a-dia 

Percebemos, também, nos encontros de discussão dos professores da SUME, o 

questionamento de vários professores em relação à organização da distribuição dos 

conteúdos e a falta de explicações do que deve ser trabalhado em cada momento, pois, 

apesar dos eixos temáticos de Matemática serem os mesmos dos PCNs, a organização 

difere um pouco deste documento o que causa, às vezes, insegurança por parte do 

professor. Qualquer mudança pode provocar resistência, especialmente, no caso da RC 

na área de Matemática essa resistência pode ocorrer em função da tentativa de 

rompimento com a linearidade na organização curricular, embora seja notória a 

influência que as inovações curriculares exercem sobre a reformulação dos textos 

didáticos.  
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As orientações pedagógicas contidas no material da RC podem ser um fator 

que provocam a resistência do professor em utilizar esse material, pois na área de 

Matemática essas orientações aparecem no texto introdutório das Matrizes Curriculares 

e nas SDs e a nosso ver são insuficientes para direcionar o trabalho do professor 

segundo a proposta da RC, uma vez que vários professores não participaram dos 

encontros de discussão dessa proposta.  

De acordo com os dados coletados vimos que os professores trabalham os 

eixos temáticos (números e operações, espaço e forma. Grandezas e medidas e 

tratamento da informação) porque eles utilizam o livro didático para o planejamento e o 

mesmo contempla esses eixos, porém os professores não os articulam com a produção 

de texto.  

A RC propõe que durante todo o processo de ensino e aprendizagem o 

professor incentive os educandos a emitir seus pareceres sobre o assunto estudado, 

formalize ideias e argumentos e que estes devem ser socializados com os demais 

colegas.  

Segundo a RC as Matrizes Curriculares têm como objetivo a compreensão e 

transformação da realidade do educando e isso se dará por meio do desenvolvimento 

das capacidades de observação, estabelecimento de relações, comunicação por meio de 

diferentes linguagens, argumentação, validação de processos, emissão de juízo e o 

estímulo às formas de raciocínio por isso, a comunicação tem fundamental importância, 

devendo ser estimulada, levando o educando a “falar” e a “escrever” sobre como ele 

resolveu determinada situação-problema e quais foram os procedimentos utilizados. 

Nesse sentido, a argumentação merece destaque especial no fazer pedagógico. Além do 

mais, aborda que a leitura e a produção de textos matemáticos contribuem para a 

construção da competência de resolução de problemas. A familiarização com termos 

específicos da linguagem matemática favorece o entendimento dos problemas.  

Todavia, por meio dos dados coletados observamos que a leitura é trabalhada 

nos textos do próprio livro de Matemática e raramente utilizam a leitura de outros textos 

para o ensino de Matemática. Entendemos que a leitura de outros textos pode contribuir 
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para desenvolver no educando o entendimento da aplicação dos conceitos matemáticos 

em outros contextos, e não só da Matemática. Além disso, percebemos que a 

valorização da cultura local e infanto-juvenil discutida no processo da RC não é 

trabalhada levando em conta sua proposta.  

São trabalhadas manifestações culturais por meio de projetos desenvolvidos 

pela escola, como apresentação artística em momentos festivos e, portanto, 

desarticulada do contexto matemático. Porém, durante as entrevistas alguns professores 

disseram que pretendem repensar o seu fazer pedagógico e agregar ao seu planejamento 

de ensino a articulação da Matemática com a cultura local e infanto-juvenil, pois, 

certamente os educandos se interessarão mais pelo ensino.  

Segundo o texto de introdução do Caderno 5 - Currículo em Debate/Goiás: 

reorientação curricular do 6º ao 9º - Expectativas de aprendizagem: convite a reflexão e 

à ação, o ensino e aprendizagem de Matemática ganham uma nova identidade, que 

resulta de conexões que a Matemática estabelece entre ela e as demais áreas do 

conhecimento, entre ela e o cotidiano e das conexões que ela estabelece entre os 

diferentes temas matemáticos. Contudo, os professores nos revelam que, ainda, não 

fazem essas conexões, sendo que a que mais se aproxima da proposta é a conexão da 

Matemática com o cotidiano, porém, de forma modesta. Eles acreditam que a 

Matemática, apesar de apresentar avanços em seu ensino, ainda tem sido trabalhada de 

forma bastante empobrecedora, uma vez que fórmulas e regras, muitas vezes, são 

apresentadas para serem mecanicamente aplicadas em exercícios que seguem um dado 

modelo.  

É essencial que o educando do ensino fundamental perceba o caráter prático da 

Matemática, ou seja, que ela permite às  pessoas resolver problemas do cotidiano. 

Porém, acreditamos que a aprendizagem da Matemática deve também contribuir para o 

desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da coerência, o que transcende os aspectos 

práticos. Daí a importância do estabelecimento da conexão dela com outros temas 

matemáticos. 



141 

 

O caderno 5 explicita que as habilidades devem ser desenvolvidas de forma 

interdisciplinar, valorizando o trabalho coletivo, porém verificamos que a mesma 

acontece somente no desenvolvimento de projetos pedagógicos, onde o professor 

encarregado por cada um convida outro professor para participar do projeto. No entanto 

os professores revelam que mesmo trabalhando no projeto com outros professores, o 

trabalho continua isolado, fragmentado. Cada um desenvolve sua parte e um dos 

motivos para essa fragmentação é a falta de tempo para planejamento coletivo.  

O ensino de Matemática deve favorecer o desenvolvimento de processos 

reflexivos. Para isso, os educandos precisam analisar diferentes maneiras de abordar um 

assunto, de tal forma que possam utilizar o que já sabem sobre ele e tomar decisões, daí 

a importância de um ensino interdisciplinar.  

Segundo Fazenda (2003, p.50) “Hoje, mais do que nunca, reafirmamos a 

importância do diálogo, única condição possível de eliminação das barreiras entre as 

disciplinas. Disciplinas dialogam quando as pessoas se dispõem a isto [...]. Com essa 

assertiva analisamos que o processo pedagógico precisa se fundamentar no diálogo. 

Diálogo entre as pessoas e entre as disciplinas, por isso, desenvolver um mesmo projeto, 

não significa um ensino interdisciplinar.  

Sabemos que o contexto atual tem exigido nova postura de ensinar Matemática, 

uma postura de mediador, que seja capaz de guiar os estudantes em suas investigações, 

crenças, reflexões e acima de tudo em seu aprendizado. Segundo D’Ambrósio (1996, 

p.80), “o novo papel do professor será o de gerenciar, de facilitar o processo de 

aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o estudante na produção e crítica de 

novos conhecimentos.” 

Além das concepções de ensino os professores nos revelaram suas insatisfações 

em relação à profissão, em vários aspectos: condições precárias de trabalho, contínua 

desvalorização profissional, o descrédito às políticas públicas, o desânimo que afeta 

vários colegas; a consciência que tem do papel que exercem no contexto social, a falta 

de colaboração de outros colegas; o movimento contrário ao trabalho de colega que 

acredita em propostas de melhoria do ensino e aprendizagem; a falta de interesse dos 
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educandos em assuntos relacionados ao ensino e aprendizagem, desvinculado de seu 

contexto social, entre outros fatores.  

García (1999, p.145) aponta que 

[...] o desenvolvimento profissional dos professores está  
intrinsecamente relacionado com a melhoria das suas condições de 
trabalho, com a possibilidade institucional de maiores índices de 
autonomia e capacidade de ação dos professores individual e 
coletivamente. 

É também necessário ligar o desenvolvimento profissional ao 
aumento de recursos não apenas econômico, [...] mas materiais e 
pessoais nas escolas para facilitar o desenvolvimento profissional 
que se aproxima dos problemas e preocupações dos professores. 

Por isso acreditamos que, além de uma formação continuada, a SEDUC deve 

lançar um olhar para a questão das condições de trabalho docente que, talvez, 

associadas podem representar um maior envolvimento dos professores nas 

discussões/reflexões sobre o seu papel na educação e principalmente, na melhoria do 

ensino e aprendizagem, pois, constatamos que o formato de formação da RC de 

Matemática com os professores da SUME, promoveu pouco impacto no fazer 

pedagógico em sala de aula. 

Além das condições de trabalho, outros fatores contribuíram com esse 

insucesso, entre eles, falta de comunicação entre gestores e professores, ficando estes 

sem o conhecimento de que estavam convidados e até convocados para participarem dos 

encontros de formação e discussão promovidos pela SUEBAS; encontros nos sábados e 

não em horário de trabalho - dia que acreditam ser de descanso e afazeres domésticos; 

por não se sentirem participantes do processo da RC, pois nos momentos de discussão 

que a SUME participou quase todo material já se encontrava pronto.  

Segundo García (1999, p.142), 

Quando a concepção do papel do professor no desenvolvimento do 
currículo é a de [...] um utilizador de propostas curriculares 
elaborada por agentes externos à escola [...]  o desenvolvimento 
profissional que ocorre é coerente com a imagem assumida do 
professor. Tratar-se-ia, neste caso, de implicar os professores em 
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atividades de formação [...] para mostrar [...] aos professores tais 
materiais e explicar-lhes as suas características. 

Quando os professores são envolvidos em todo o processo de elaboração de 

uma proposta curricular, ou seja, são agentes de desenvolvimento curricular as 

“possibilidades de estabelecer ligações com o desenvolvimento profissional dos 

professores são aumentadas.” (GARCÍA, 1999, p.143)  

Observamos, também, que uma escola comprometida com a formação integral 

do estudante necessita de educadores mais competentes para que cumpra, de maneira 

diferenciada, a sua função social. Por isso, acreditamos que educadores competentes 

necessitam, sem dúvida alguma, de condições mínimas de trabalho, dentre elas, a 

formação continuada em serviço, orientações pedagógicas e salários condizentes com 

sua função.  

Nóvoa (2002) aponta que é insuficiente a formação inicial para o 

desenvolvimento profissional do professor, mesmo que ela seja realizada em nível 

superior, a rotina do funcionamento da escola, ou seja, o cotidiano da organização da 

unidade escolar pode ser a possibilidade de o professor aperfeiçoar, continuamente, sua 

competência docente. Contudo, salientamos que a formação do educador em serviço 

não vai resolver, por si só, as questões do ensino e aprendizagem, mas, certamente, terá 

uma função importante no processo de construção da escola pública brasileira. 

O sucesso de qualquer reforma educacional é vinculado à existência de 

professores que sejam mais bem preparados para realizar o seu trabalho pedagógico e 

para isso eles necessitam, além de formação inicial, que se sabe, insuficiente para 

desempenhar suas funções com eficiência, de uma formação continuada que possibilite 

a profissionalização, o aperfeiçoamento constante e a reflexão sobre a prática 

pedagógica e, não somente, alguns momentos de discussões de uma proposta já 

determinada por aqueles que dirigem a educação. É necessário que pensemos o campo 

educacional, em especial, os currículos e as práticas de ensino de acordo com a 

realidade da escola, por meios de seus sujeitos: professores, pais, alunos e comunidade 

escolar,  pois vivemos um momento caracterizado por tensões referentes à afirmação de 

identidades plurais em sociedades cada vez mais multiculturais e desiguais. Nesse 
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sentido faz-se necessário um currículo multicultural que rompa com o ensino congelado 

em disciplinas estanques e que supere a “cegueira” em relação à pluralidade e as 

transformações que atingem a sociedade 

Diante dessa necessidade de democratização do conhecimento, do 

fortalecimento da autonomia escolar no processo de elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, da permanente qualificação dos profissionais da educação, questionamos 

quais seriam os formatos para desafiar noções rígidas de disciplinas estanques e 

promover currículos integrados, que trabalham a multidisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. E ainda, como o currículo poderia 

preparar o cidadão crítico, multiculturalmente consciente, capaz de inserir no mundo 

competitivo, tecnológico e globalizado. Pensamos que o currículo deve ser pensado em 

uma perspectiva mais ampla, ou seja, um currículo multiculturalmente comprometido, 

favorecendo o desafio ao preconceito e a uma perspectiva inclusiva. 

Por isso, acreditamos que os gestores da educação do Estado de Goiás devem 

pensar em políticas para a educação de forma que haja o envolvimento e a participação 

efetiva dos professores, grupo gestor escolar e comunidade escolar e que este se sintam 

partícipes de todo o processo, visando uma sociedade mais justa e igualitária, por meio 

de uma escola de qualidade. Assim, as ações de formação docente em serviço devem se 

consolidar em termos de uma discussão dos princípios norteadores das reformas 

curriculares em vigor, situando-as no âmbito das recentes conquistas da pesquisa em 

Educação Matemática, de seleção e elaboração de materiais didáticos, no auxílio ao 

preparo das aulas, no seu acompanhamento e avaliação. Dessa forma, a expectativa é 

que essas ações contribuam, efetivamente, com a construção da cidadania, pois 

acreditamos que a busca de uma “Educação para todos” com a qualidade que se deseja 

não se esgota na definição de parâmetros e elaboração de propostas curriculares, mas 

requer um envolvimento, uma revisão profunda e cuidadosa nas formas de pensar e agir 

dos gestores e da comunidade escolar.  

Esperamos, também, que os gestores da SUME, juntamente com a equipe da 

SUEBAS, promovam no interior da escola, momentos de discussões/reflexões sobre a 

importância da prática didática, contribuindo para uma escola comprometida com 
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interesses e necessidades da população e mais adequada aos anseios e necessidades de 

seus educandos. Além disso, que esse trabalho possa contribuir com o trabalho 

desenvolvido pela SUEBAS, em especial ao NDC de Matemática, para o 

redirecionamento de ações pedagógicas da SEDUC e ajudar a equacionar e racionalizar 

os obstáculos enfrentados pela educação, além de refletir sobre novas formas de fazer e 

pensar a educação, especialmente por meio das políticas traçadas para o setor.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Prezado professor (a) 

Este questionário é parte integrante da pesquisa de campo para dissertação de Mestrado 

em Educação em Ciências e Matemática na Universidade Federal de Goiás. Ele se 

traduz em instrumento de coleta de dados e tem por objetivo compreender como os 

professores de Matemática do Estado de Goiás entendem e ressignificam suas práticas 

educativas mediante as proposições das diretrizes curriculares propostas na reorientação 

curricular. Por favor, responda o mais sinceramente possível. Suas respostas terão o 

mais absoluto sigilo. 

Contato: marlenequiri@yahoo.com.br  8117 9486/ 3201 3250 

Você já ouviu falar da Reorientação Curricular proposta pela Secretaria Estadual de 

Educação? 

(    ) Sim                (    ) Não 

Já teve contato com algum caderno da Reorientação Curricular? 

(     ) Sim              (    ) Não     

Em caso afirmativo, quais e explique em quais circunstâncias? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

mailto:marlenequiri@yahoo.com.br�


158 

 

Você aplica, ou alguma vez aplicou sugestões indicadas pela Reorientação Curricular de 

Matemática em sala de aula? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Na(s) escola(s) em que você trabalha acontece a interdisciplinaridade? Como?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Na(s) escola(s) em que você trabalha  a cultura local e juvenil é valorizada? 

(     ) Sim                           (    )  Não 

Em caso afirmativo, como?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em caso negativo, por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ao ministrar suas aulas, você faz conexões da Matemática com os diferentes temas 

Matemáticos?  

(     ) Sim                           (    )  Não 

Em caso afirmativo, como?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em caso negativo, por quê?  
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Você trabalha a matemática integrada às demais áreas do conhecimento?  

(     ) Sim                           (    )  Não 

Em caso afirmativo, como?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em caso negativo, por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Você trabalha a Matemática articulada com aspectos do cotidiano?  

(     ) Sim                           (    )  Não 

Em caso afirmativo, como?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em caso negativo, por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como você avalia a aprendizagem de seus alunos? Que instrumentos e/ou 

procedimentos você utiliza? 

 ______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada! 

Marlene 
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ANEXO 2 - Entrevistas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Prezado professor (a) 

Esta entrevista é parte integrante da pesquisa de campo para dissertação de Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática na Universidade Federal de Goiás. Ele se traduz 

em instrumento de coleta de dados e tem por objetivo compreender como os professores 

de Matemática do Estado de Goiás entendem e ressignificam suas práticas educativas 

mediante as proposições das diretrizes curriculares propostas na reorientação curricular. 

1. Quais instrumentos você utiliza para elaborar o planejamento anual?  

2. E para planejar suas aulas? 

3. Você aplica, ou alguma vez aplicou sugestões indicadas pela Reorientação 

Curricular de Matemática em sala de aula? Por quê? 

4. Na escola em que você trabalha acontece a interdisciplinaridade? Se acontece, 

como? Em que momento? 

5. Na escola em que você trabalha a cultura local e juvenil é valorizada? 

6. Em caso negativo, por quê?  

7. Ao ministrar suas aulas, você faz conexões da Matemática com os diferentes 

temas Matemáticos? Em caso afirmativo, como?   

8. Em caso negativo, por quê?  

9. Você trabalha a matemática integrada às demais áreas do conhecimento? Em 

caso afirmativo, como?  Em caso negativo, por quê?  

10. Você trabalha a Matemática articulada com aspectos do cotidiano? Em caso 

afirmativo, como?  Em caso negativo, por quê?  

11. Como você avalia a aprendizagem de seus alunos? Que instrumentos e/ou 

procedimentos você utiliza? 
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12. A Reorentação Curricular contribui em sua prática docente? Como?  

13. Houve socialização dos encontros de formação da RC em sua escola? Explique. 



163 

 

ANEXO 3 – Matriz Curricular do 7º ano de Matemática 
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