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Resumo 
 
 
A presente pesquisa tem como tema a prática docente do professor de matemática que 
lecionou no Lyceu de Goiânia na década de 1960, tema este que constitui uma das faces da 
História da Educação Matemática em Goiás. Tal pesquisa apresenta como objetivos a 
identificação dos elementos constituintes da prática docente do professor de matemática, o 
contexto no qual se deu esse processo, buscando caracterizar a prática e a ela associar o perfil 
docente. Para a realização da pesquisa foram adotados referenciais teóricos de diferentes áreas 
e que abordam temas concernentes à temática pesquisada, entre eles historiadores como Bloch, 
Le Goff e Chartier, o sociólogo Halbwachs, historiadores da Educação Matemática como 
Valente e Matos, e Julia e Vidal no que se refere à cultura escolar. A pesquisa se valeu tanto 
de fontes documentais escritas, consultadas a partir do arquivo do Lyceu de Goiânia, quanto 
de fontes orais, constituídas de sete entrevistas realizadas com professores que lecionaram 
matemática no Lyceu na década de 1960. A partir desta pesquisa foi possível identificar o 
perfil do professor ao longo da década de 1960, de predominantemente autodidata ou formado 
pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) para o 
habilitado. Verificou-se a presença marcante do livro didático de matemática e os primeiros 
indícios do Movimento da Matemática Moderna. Ainda, foi possível constatar um cenário em 
que a cultura escolar no coração do Lyceu passa por um processo de transição ao longo da 
década, onde se verifica tanto permanências quanto mutações, inclusive na prática docente. 
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