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RESUMO 
 
  
Este trabalho teve por objetivo investigar que aspectos são considerados pelas professoras e 
pelo professor no processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino de 
matemática do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Balneário Piçarras. A abordagem 
metodológica para a investigação se caracterizou pelo enfoque qualitativo. Para traçar o perfil 
dos professores e professoras aplicamos questionário. Da entrevista coletiva participaram oito 
professoras de matemática do ensino fundamental do referido município e da entrevista 
individual participaram nove professoras e um professor. Para viabilizar a análise dos dados 
empregamos a análise de conteúdo como técnica para categorização das mensagens. Os 
aspectos considerados pelas professoras e pelo professor no processo de seleção e de 
organização dos conteúdos do ensino de matemática foram: a realidade/cotidiano escolar, 
trabalho diversificado, contexto social, aplicabilidade dos conteúdos, situações-problema, 
interdisciplinaridade, formação de cidadãos, lista de conteúdos disponível, desenvolvimento 
de competências/habilidades, uso do livro didático, conhecimentos dos alunos, entre outros. 
Os depoimentos do professor e das professoras sinalizaram ainda para dificuldades e dilemas. 
As análises apontaram a necessidade de redimensionamento de uma política curricular que 
garanta a melhoria da qualidade da educação.    
 
Palavras-chave: Currículo, Seleção e organização de conteúdos, Ensino da Matemática. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper tried inquiring which aspects are considered by the teachers, during the assortment 
and the organization of the contents for the mathematics teaching of the balneário Piçarras 
Municipal Network. The methodological approach for the investigation caracterized itself by 
the qualitative focus. Inorder to draw the teachers (both men and women’s) profile, a 
questionary has applied. From press meeting, eight math teachers, belonging to the 
Fundamental School of the so-called city, have participated, and from concerning the 
individual interview, there have been ten teachers (among them, nine ladies and one 
gentleman). We have ased examination of the subjects as a technique of categorization of the 
messages, viabilize the analysis of the data. The the points of view considered by all the 
mentioned teachers, throughout the selection process, and the organization of the methematics 
teaching subjects were: the scholar routine/reality, diversified job, social contexto, contents´ 
aplicability, problem-situations, citizens building up, disciplinary correlation, formation of 
citizens, available contents´s list, developing aptitudes/abilities, didatics book usage, student’s 
knowledge, among others. Both female and male teachers´ speeches still pointed out 
difficulties and dilemmas. The analysis pointed out the need of remeasuring a resume politics 
that is able to guarantee the education quality enhancement.  
 
Key words: Curriculum, Assortment and the organization of the contents, Mathematics 
teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O homem, desde os primórdios de seu surgimento, encontrou-se envolvido com a 

matemática, procurando atender às necessidades de suas condições de vida. Ele contava, 

media e calculava, mesmo sem possuir ainda uma formalização de conceitos matemáticos.  

No entanto, agindo e operando sobre o meio em que vivia, o homem obteve seus primeiros 

conhecimentos sobre formas e grandezas e, com base neles, passou a estabelecer diversas 

relações na ou de acordo com a realidade que o cercava. Cada civilização construía os seus 

conceitos matemáticos para atender as suas necessidades. Desta forma, a Matemática surge 

por necessidades da vida cotidiana, converte-se ao longo dos séculos em instrumento 

necessário para compreender e atuar no mundo globalizado em que se vive. A matemática 

caracteriza-se como uma ciência viva, não apenas no cotidiano das comunidades, e tem-se  

tornado grande objeto de investigação nos centros de pesquisa em diversas partes do mundo. 

É um campo de estudo de produção de novos conhecimentos que tem sido instrumento útil na 

solução de problemas científicos e tecnológicos.   

Nos anos que antecederam o século XIX, o currículo centrava-se basicamente no 

desenvolvimento de habilidades profissionais (artesão) e a educação era centrada na família. 

Esse contexto histórico, com o passar do tempo, foi se modificando com constantes reformas, 

o que tem sido uma característica contínua na história do currículo no Brasil e também no 

exterior. A história da matemática no Brasil é semelhante à de outros países. O currículo de 

Matemática foi organizado como área específica, subdividida em disciplinas, com os 

conteúdos e as metodologias empregados no ensino das diversas áreas do conhecimento e não 

somente no ensino da matemática. Este, feito de forma linear e fragmentada, sem atender às 

necessidades básicas dos educandos. Tendo sido a Matemática estruturada como área 

específica, seus conteúdos selecionados aparecem organizados em blocos individualizados, ou 

melhor, individualizados por matérias, tais como: álgebra; cálculo numérico; estatística; 

cálculo; geometria etc. Gesser (2001) argumenta que, enquanto essa organização disciplinar  

dominava a organização do currículo, diferentes alternativas vinham sendo desenvolvidas e, 

por vezes, a forma tradicional de sua organização por disciplinas tem sido desafiada. 

 Discussões no âmbito da Educação Matemática que acontecem no Brasil e em outros 

países apontam para a necessidade de reorganizar o trabalho escolar com base em sua nova 

realidade. Isso se justifica pelas necessidades que os indivíduos têm de compreender as 

informações dos meios de comunicação em massa, tomar decisões e fazer previsões que 
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influenciam sua vida cotidiana e também a da comunidade. Nesse sentido, os blocos 

temáticos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Tratamento da 

Informação, favorecem o desenvolvimento de atitudes que possibilitam aos alunos e alunas 

posicionar-se criticamente, fazer previsões e tomar decisões que modifiquem atitudes 

necessárias à formação do indivíduo como sujeito histórico na sociedade contemporânea.  

Por entender que educadores matemáticos são pessoas profissionalmente preocupadas  

com o ensino e a aprendizagem de Matemática, seus objetivos deveriam ser o de ajudar a  

orientar alunos e alunas no processo de construção dos conceitos matemáticos, fazendo 

relações com a sua utilização no dia-a-dia. Miguel (2004) constata um reavivamento do 

interesse pelas questões históricas relativas à Matemática e à Educação Matemática, tanto no 

Brasil quanto em outros países, sobretudo, de forma organicamente ligada ao movimento mais 

amplo em torno da Educação Matemática. Nessa perspectiva, iniciamos nossas reflexões 

analisando a proposta governamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que sinalizam 

para a cidadania como participação social e política, estimulando a escola a levar alunos e 

alunas a conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, haja vista o 

Quadro atual do ensino de Matemática no Brasil, constante dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de matemática (BRASIL, 1998, p. 23), documento subscrito por órgãos 

governamentais responsáveis pela elaboração de diretrizes para os ensinos fundamental, 

médio e superior. 

Os PCNs apresentam várias perspectivas para o ensino da Matemática, valorizando a 

compreensão dessa disciplina em um contexto maior, a partir do aprendizado de sua história:  

 
[...] por propiciar compreensão mais ampla da trajetória dos conceitos e 
métodos dessa ciência, a História da Matemática também tem se 
transformado em assunto específico, um item a mais a ser incorporado ao rol 
de conteúdos, que muitas vezes não passa da apresentação de fatos ou 
biografias de matemáticos famosos (BRASIL, PCN, 1998, p. 23). 

 

Ao longo da história da humanidade, pode-se dizer que muitas matemáticas foram 

criadas em função das diferentes necessidades socioculturais e políticas de distantes épocas e 

sociedades. De acordo com D’Ambrósio (2006), no caso específico da história da matemática 

ocidental, a periodização é: 1 - A pré-história; 2 - Antiguidade Mediterrânea; 3 - Grécia e 

Roma; 4 - Idade Média e o Islão; 5 - Os Descobrimentos e o Renascimento; 6 - Colônias, 

impérios e industrialização; 7 - O século XX.  

Ao acompanhar os avanços da humanidade, a matemática adquire forma e desenvolve 

uma estrutura interna própria, passando a possuir um caráter científico. Não é possível fazer 
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história da ciência, em particular história da matemática, sem uma análise histórico-crítica 

sobre como a legislação vigente no Brasil tem determinado a organização intelectual e social 

do conhecimento. Segundo D’Ambrósio (1999), não se pode esquecer que a matemática é a 

espinha dorsal do conhecimento científico, tecnológico e sociológico. 

Segundo Bittencourt (2003), os anos 70 e 80 do século XX foram marcados por 

reformulações curriculares em muitos países do mundo ocidental. Nesse contexto de 

mudanças, as disciplinas escolares tornaram-se objeto de interesse, e desta forma buscou-se 

justificar ou compreender o papel e o significado de cada uma delas na definição dos novos 

currículos. A década de oitenta, especialmente, representou um marco na educação brasileira 

mediante o momento histórico em que se vivia, ou seja, o período de redemocratização do 

país. Foi um momento de repensar o sistema educacional e promover reformulações dos 

currículos de matemática produzidos durante o regime militar. Aí surgiram questionamentos 

diversos sobre as disciplinas escolares que se constituíam entre outros tópicos polêmicos, 

como os objetivos e o papel social e cultural do saber elaborado da escola “para todos”.   

No final do século XX, década de 90, o Ministério da Educação lançou o documento 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, PCN - 1998), cujo objetivo foi o de servir de 

referência curricular às secretarias de educação das redes estaduais e das redes municipais, às 

escolas e aos professores. De acordo com o MEC, as idéias formuladas nos PCNs (1998) vêm 

sendo discutidas no Brasil e algumas aparecem incorporadas pelas propostas curriculares de 

Secretarias de Estados e Secretarias Municipais de Educação, havendo experiências bem 

sucedidas que comprovam sua fecundidade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais acentuam a necessidade de reconhecer as 

diversidades e as peculiaridades básicas dos estudantes no que se refere a gênero, etnia, idade, 

regionalidade, cultura, classe social, condições psicológicas e físicas. Segundo Macedo 

(2004), tanto a ciência como as tecnologias são apresentadas pelos PCN como produções 

humanas, como recriações culturais que se dão em contextos sociais determinados.      

 Além das exigências da LDB e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o 

ensino no Estado de Santa Catarina orienta-se pela sua Proposta Curricular, para a qual o ser 

humano é entendido como social e histórico. O objetivo da Proposta Curricular de Santa 

Catarina para o ensino de matemática é o de propiciar aos educadores um espaço de discussão 

e produção coletiva visando à transformação da prática pedagógica. Assim, a Proposta de 

Santa Catarina sinaliza que: 
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É fundamental, na abordagem dos conteúdos, que se conheça a natureza e os 
significados sócio-culturais e científicos das idéias matemáticas. Este 
conhecimento permite ao professor vislumbrar a função social de cada 
conteúdo matemático, o que é essencial para pensar e produzir a ação 
pedagógica em sala de aula (PROPOSTA CURRICULAR DE SC, 1998, p. 
109). 

  

No Brasil, a pesquisa sobre a prática pedagógica é algo recente, enquanto que em 

outros países, principalmente nos EUA, as pesquisas nesta área de investigação têm feito parte 

da agenda de diversos encontros de Educação Matemática. Isso ficou evidente a partir da 

publicação do documento Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, do 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989), que gerou uma série de estudos 

empíricos acerca dos impactos da reforma do ensino de matemática sobre professores e 

alunos. 

Em sua agenda for Action: Recommendations for school Mathematics of the 1980, o 

NCTM fez recomendações acerca do ensino de matemática que resumem os objetivos e as 

prioridades que esse grupo tem em relação ao tema. Na primeira delas afirmam: “A resolução 

de problemas deve ser o principal objetivo do ensino da matemática na década de oitenta” 

(NCTM, 1980). Nessa perspectiva, a apresentação do tópico resolução de problema como 

situação nova e desafiadora possibilita momentos de criação em sala de aula. Assim, alunos e 

alunas podem mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as 

informações que estão disponíveis. Portanto, terão oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos matemáticos. Para Vila (2006), as 

técnicas de resolução de problemas utilizadas na escola não guardam nenhuma relação com as 

necessárias para resolver os problemas reais do dia-a-dia, os problemas da vida real ou os que 

você encontra em casa ou no trabalho. Estabelecendo novas formas de ensino da Matemática,  

“[...] os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos e 

procedimentos matemáticos bem como de ampliar a visão que têm dos problemas, da 

Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança” (PCN DE 

MATEMÁTICA, p. 40). A resolução de problemas vem sendo apontada como um bom 

caminho para trabalhar o desenvolvimento dos conceitos matemáticos. No entanto, tem sido 

objeto de interpretações equivocadas, pois ainda se resume a mera atividade ao final do estudo 

de um determinado conteúdo matemático. 

Embora a prática pedagógica de professores e professoras ainda esteja relacionada a 

uma concepção de “educação bancária”, segundo a terminologia de Freire (1987), em que o 

mais importante passa a ser a acumulação somatória do conhecimento, a Proposta Curricular 
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de Santa Catarina (1998) sinaliza que professores e professoras têm um papel fundamental 

para que esta se concretize no dia-a-dia das escolas, tendo alunos e alunas como sujeitos de 

sua aprendizagem.  

Entretanto, ainda que seja essa a afirmação do documento oficial, muitas vezes não se 

respeita a idade cronológica das crianças. Por exemplo, como é que se vai trabalhar com 

crianças de seis, sete anos, só por pura abstração dos conteúdos matemáticos?  Essa criança 

não vai aprender, por isso vai passar a odiar, reprovar e, talvez, até construir monstros a 

respeito da matemática que na maioria das vezes a levam à evasão escolar ou, em alguns 

casos, a ser rotulada como incapaz de aprendê-la e a assumir que é fracassada.  

É diante desse contexto que nasceu a problemática deste estudo. Nasceu de meus 

questionamentos e minhas inquietações ao longo da carreira como professor de matemática e 

de Física da educação básica. Minha trajetória profissional tem mostrado que números 

significantes de alunos e alunas encontram dificuldades para aprender os conteúdos 

matemáticos e poucos conseguem perceber sua utilidade e sua aplicação no seu dia-a dia. 

Diante disso, me perguntava: qual a gênese destas dificuldades? Estariam no currículo 

escolar? Estariam nas professoras e professores de matemática?    

Nas últimas décadas do século XX, a discussão em torno do currículo pôs em destaque 

a relação entre dominação econômica e cultural. Esse movimento também foi impulsionado 

pelo investimento na qualificação de professores e pelo contexto de reformas de ensino, 

presentes no Brasil mais fortemente na última década. Segundo Ortigão (2005), estudos 

críticos do currículo passaram a enfatizar que a seleção do conhecimento escolar não é um ato 

desinteressado e neutro, mas culturalmente determinado, historicamente situado, não podendo 

ser desvinculado do contexto. Portanto, questiono: Que aspectos são considerados pelos 

professores no processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino de 

matemática no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Balneário Piçarras? 

Acredito que este estudo se faz relevante, pois parte de uma trajetória de longos anos 

em sala de aula, tendo como base inicial minha própria história de vida. Essa 

experiência/vivência me fornece argumentos e possibilidades de mostrar que há outras formas 

de seleção e de organização de conteúdos para o ensino da matemática, mais adequadas e 

mais eficientes para as necessidades do contexto atual, para a educação básica como um todo. 

Além disso, este tema é pouco discutido, conforme atesta Santomé: 

 
[...] o princípio que rege a seleção dos diferentes conteúdos, assim como sua 
forma de organização em áreas de conhecimento e disciplinas, não costuma 
ser objeto de reflexão e discussão coletiva: é aceita como algo a priori e 
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provoca um notável silêncio na comunidade escolar científica e trabalhadora, 
pelo menos se levarmos em consideração os escassos debates que provoca 
(SANTOMÉ, 1998, p. 25). 

 

Este estudo poderá também trazer contribuições para outras investigações acadêmicas, 

proporcionando momentos de discussão e reflexão que vão além do município de Balneário 

Piçarras, talvez para outros municípios e estados ou até, quem sabe, para o Brasil. Os 

professores e professoras sentem dificuldades em transformar a realidade que extrapola a 

própria escola, pois tem suas raízes no contexto econômico e sócio-político. Mas, sua 

competência como profissionais da educação leva-os a buscar parcerias para desenvolver um 

trabalho de melhoria da qualidade do ensino. É também por esses aspectos que este estudo se 

faz necessário e relevante, à medida que se constitui como uma parceria com os professores e 

professoras e com o município alvo da pesquisa. Neste contexto, torna-se necessária a 

articulação entre várias ações para a elaboração de uma proposta curricular de matemática 

voltada ao desenvolvimento de uma efetiva Educação Matemática na qual a finalidade do 

ensino é formar integralmente os cidadãos e cidadãs de modo que sejam capazes de 

compreender a sociedade em que estão inseridos e nela intervir com o objetivo de melhorá-la. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

 Compreender o contexto em que se deu a investigação “O processo de seleção e de 

organização dos conteúdos de matemática: um estudo com a rede municipal de ensino de 

Balneário Piçarras” é objetivo do presente capítulo. Este apresenta a abordagem e a 

metodologia selecionadas para o estudo, caracterizado pelo enfoque qualitativo. Segundo 

Chizzotti (1998, p. 79), “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. De acordo com 

Borba (2001), a abordagem qualitativa amplia-se para reconhecer parcerias com os sujeitos 

envolvidos e concretiza-se quando o pesquisador estabelece uma rede de comunicação e 

interpretação entre cenário da pesquisa, sujeitos com suas histórias, processos e ações 

desenvolvidas coletivamente. O primeiro contato com os sujeitos da pesquisa se deu no dia 

dois de fevereiro de dois mil e seis (02/02/2006), quando se iniciaram as atividades do 

respectivo ano letivo, isto é, quando os professores se encontravam em formação continuada. 

Participei de todas as atividades juntamente com os professores e as professoras da rede 

pública municipal de Balneário Piçarras. Um processo de reorganização das atividades 

administrativas e pedagógicas para o novo ano letivo que se iniciava. Na organização 

curricular, o pedagógico é inseparável do político à medida que o compromisso é com a 

formação do cidadão inserido em um determinado tipo de sociedade vivendo em uma época 

específica. 

 O primeiro procedimento de coleta e análise de dados foi a aplicação de um 

questionário com o objetivo de obter informações sobre o perfil dos pesquisados (Apêndice 

D). Responderam esse questionário nove (09) professoras e um (01) professor que são os 

sujeitos da pesquisa.  De acordo com Chizzotti (1998, p. 55), “O questionário consiste em um 

conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e seqüencialmente dispostas em itens que 

constituem o tema da pesquisa, com objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito 

ou verbalmente”. O segundo momento para coleta de dados foi uma entrevista coletiva 

(Apêndice B), com a participação de oito (08) professoras, cujas características descrevo a 

seguir: cinco (05) professoras atuam no ensino fundamental, especificamente de 5ª a 8ª série, 

uma (01) é professora de matemática, mas atualmente exerce cargo comissionado como 

diretora da “Escola Professora Felicidade Pinto Figueredo”, três (03) professoras atuam nas 
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séries iniciais, especificamente na 4ª série. O professor não participou da entrevista, 

justificando sua ausência e se colocando à disposição.     

Para o desenvolvimento desta investigação, além do questionário, foi necessário optar 

por entrevistas coletiva e individual. A entrevista coletiva foi realizada em um encontro no dia 

sete de abril de dois mil e seis (07/04/2006), em uma sala da Univali, situada no Campus do 

Núcleo Permanente de Educação Superior de Balneário Piçarras e as entrevistas individuais 

foram se desenvolvendo posteriormente, em data e hora marcadas, nas unidades escolares 

onde os respectivos participantes da pesquisa efetuam seu trabalho docente. O encontro para a 

realização da entrevista coletiva ocorreu no período matutino, iniciando-se às oito horas (8h) e 

terminando às onze horas e trinta minutos (11h30min), perfazendo um total de três horas e 

trinta minutos (3h30min), com um intervalo de quinze minutos (15min). 

O tempo foi dividido em dois momentos: no primeiro momento fiz uma explanação 

sobre o tema da pesquisa, sinalizando sua importância para a educação no município e 

também as contribuições que esta investigação trará para outras redes de ensino e até mesmo 

para a própria academia. 

No segundo momento, após o intervalo, começou a entrevista, da qual participaram 

oito (08) professoras, sendo três (03) das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, mais 

especificamente das quartas séries, e cinco (05) professoras de matemática que atuam nas 

séries finais do ensino fundamental. As professoras e o professor que participam desta 

investigação trabalham nas seguintes unidades escolares: 1) Escola Professora Felicidade 

Pinto Figueredo (EPFPF); 2) Escola Monteiro Lobato (ENL); 3) Centro Integrado de 

Educação Fundamental (CIEF) e 4) Escola Núcleo de São Brás (ENSB). 

Penso ser importante relatar a situação das quatro escolas de onde são provenientes os 

sujeitos desta pesquisa. As escolas selecionadas são da rede municipal e as determinações que 

acatam são estabelecidas em nível central (Secretaria Municipal de Educação e Desporto - 

SEMED). Por isso, forma de organização, projetos pedagógicos e culturais são 

homogeneizados e consistem em: projeto, calendário escolar, cardápio da merenda escolar, 

atividades extracurriculares (aulas de dança, participação na fanfarra, festa junina comunitária, 

noite do folclore, excursão de estudos em museu, etc.). Cabe assinalar que, no tocante aos 

recursos de informática, todas as quatro escolas citadas possuem laboratório de informática 

com computadores e instrutor especializado. Os laboratórios de informática são espaços de 

pesquisa e aprofundamento dos estudos para alunos e professores. 
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2.1 O contexto da pesquisa 

 

 

2.1.1 Localização do município de Balneário Piçarras 

 

 

Para compreender o contexto no qual foi realizada a pesquisa se faz necessário 

localizar o município de Balneário Piçarras (Figura 1), demonstrando assim as dimensões das 

quatro escolas em questão, dos alunos e dos professores da rede municipal. O município de 

Balneário Piçarras está localizado no litoral norte do Estado de Santa Catarina. Com 7 

quilômetros de praia, Balneário Piçarras atrai milhares de visitantes de várias partes do Brasil 

e do exterior nos períodos de férias. 

 

 
Figura 1 - Mapa do Estado de Santa Catarina, sinalizando a localização do Balneário Piçarras 
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Figura 2 - Vista da praia de Balneário Piçarras 
Fonte: Balneário Piçarras (2006) 
 

 

Existem documentos que provam que no início do século XVIII já havia moradores na 

região de Piçarras (Figura 2), que era chamada de “Sítio do piçarro ou piçarra”, por causa da 

grande quantidade de uma espécie de rochas de argila amarela que se encontram no subsolo 

do município. A denominação do povoado sofreu modificações gráficas e fonéticas, passando 

a “Pissarra” e, posteriormente, a Piçarras - lugar que tem muito piçarro ou piçarra. Sua 

emancipação política ocorreu no dia 14 de dezembro de mil novecentos e sessenta e três 

(14/12/1963), quando se desmembrou do município de Penha. Seu povoamento é de base 

luso-afro-açoriana, como em todo o litoral catarinense.  
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Figura 3 - Vista panorâmica da praia de Balneário Piçarras 
Fonte: Balneário Piçarras (2006) 
 

 

Entre as atividades econômicas do município estão a pesca, a agricultura; mas é o 

turismo a mola-mestra de seu desenvolvimento. Contam-se entre as fontes geradoras de 

emprego e renda: turismo, comércio, pesca artesanal, cultivo de arroz e banana. Sua 

população fixa é de aproximadamente 12.000 mil habitantes na baixa temporada (IBGE) e a 

flutuante chega a cerca de 100 mil no verão (SANTUR).     

Balneário Piçarras (Figura 3) é uma cidade com uma área de 84 Km², parte situada a 

sete metros do nível do mar, na Foz do Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, com 

acesso pela BR 101. A temperatura varia de 40°C a 10°C. 
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Figura 4 - Foto tirada de um barco da praia de Balneário Piçarras 
Fonte: Balneário Piçarras (2006) 

 

 

Balneário Piçarras (Figura 4) tem em sua orla marítima as ilhas Itacolomi, que estão a 

8 quilômetros da praia, cujo nome é de origem indígena (ITA = pedra e COLOMI = irmãs; ou 

ITA= pedra e COLOMI = menino ou filho, conforme Silva (1999). Tem também a ilha Feia, 

que não faz valer o nome que tem, em virtude de sua grande beleza. Com um pouco de 

cuidado e, de preferência, acompanhado por alguém que já conhece o local (guia turístico), é 

fácil o acesso à ilha, onde se tem oportunidade de pescar, mergulhar e até visitar a famosa 

“Caverna do Diabo”, uma gruta pouco explorada, com muitas belezas naturais. 
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Figura 5 - Mapa geográfico de Balneário Piçarras 

 
 

Atualmente, a população fixa de Balneário Piçarras está distribuída nos cinco bairros 

localizados na área urbana (centro): Centro, Bela Vista, Santo Antônio, Nossa Senhora da Paz 

e Nossa Senhora da Conceição; e nas sete localidades da área rural: Morro Alto, Lagoa,  

Medeirinhos, Nova Descoberta, São Brás, Rio Novo e Morretes (Figura 5). 

 

2.1.2 Situação dos professores no contexto escolar  

 

O quadro a seguir apresenta o nome das escolas às quais estão ligados os sujeitos da 

pesquisa e sua especificação quanto ao total de professores: licenciados nas áreas de atuação; 

com curso superior sem licenciatura na área; com ensino médio; com outras formações; e com 

ensino fundamental.  
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Nome 
das 

escolas 

Total de 
professores 

Licencia-
dos nas 
áreas de 
atuação 

Superior s/ 
licenciatu-
ra na área 

Ensino 
Médio 

Outras 
Formações 

Ensino 
Fundamen-

tal 

E.P.F.P.F. 26 21 03 02   
E.N.S.B. 13 08 02 03   
E.M.L. 24 16 01 01 06  
C.I.E.F. 34 24  04 05 01 
Total 97 69 06 10 11 01 

Quadro 1 - Demonstrativo das escolas de Balneário Piçarras  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED (2006) 

   

O quadro 2 registra os percentuais relativos à formação dos professores da rede 

municipal de Balneário Piçarras. A análise desse quadro permite afirmar que setenta e dois por 

cento (72%) dos professores da rede pública municipal são licenciados na área em que 

lecionam, seis por cento (6%) possuem formação superior sem licenciatura na área em que 

atuam, dez por cento (10%) têm educação básica, especificamente formação em magistério, 

onze por cento (11%) têm formações diversas. Do grupo, um por cento (1%) tem o ensino 

fundamental, atuando exclusivamente com trabalho em oficinas. 

 

 
 

  

 

 

 

 

                 Quadro 2 – Percentuais relativos à formação dos professores da rede municipal de Balneário Piçarras. 
                 Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED (2006) 

 

 

Sintetizamos no quadro 3 as quatros escolas pesquisadas de Balneário Piçarras com a 

quantidade de alunos por série e carga horária dos professores de matemática. 

 
 
 
 
 
 

 

Formação dos Professores Número de 
Professores 

Porcentagem 

Licenciados nas áreas de 
atuação 69 72 

Superior s/ licenciatura na 
área 06 06 

Ensino Médio 10 10 
Outras Formações 11 11 
Ensino Fundamental 01 01 
Total 97 100 
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SÉRIES 

Carga horária para 
Professores de 

matemática ESCOLAS 

5° 6° 7° 8° 9° 

TOTAL 

10 20 30 40 

TOTAL 

1 83 81 67 60 60 351   01 01   50 
2 65 63 51 48 44 271 01     01 50 
3 25 26 24 16   91     01   30 
4 59 69 67 27   222       01 40 

TOTAL 232 239 209 151 104 935 10 20 60 80 170 
Quadro 3 - Escolas, distribuição dos alunos e alunas por série e carga horária dos professores de matemática 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED (2006) 
Legenda:  
Escola 1 – Escola Professora Felicidade Pinto Figueredo 
Escola 2 – Centro Integrado de Educação Fundamental 
Escola 3 – Escola Nucleada de São Brás 
Escola 4 – Escola Monteiro Lobato 

 
 

As quatros escolas que compõem o quadro 2 acima são as unidades escolares em que 

trabalham os professores de matemática sujeitos desta pesquisa. As demais colunas informam 

a distribuição dos alunos e das alunas por série e a quantidade dos alunos e das alunas que 

compõem o corpo discente de cada unidade escolar e as respectivas cargas horárias de 

matemática.  

 

 

 

2.1.3 Procedimento para a realização da pesquisa 

 

 

O primeiro contato com a Secretaria de Educação e Desporto da rede pública do 

Município de Piçarras (SEMED) registrou-se em vinte e cinco de janeiro de dois mil e seis 

(25/01/2006). Solicitei previamente autorização da secretária para realizar a pesquisa. Nesse 

encontro, apresentei o projeto com título, problematização e objetivo da pesquisa. 

Após esse contato, fui convidado a participar da formação continuada, ministrada 

pelos professores e professoras da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), que teve início 

no dia dois de fevereiro de dois mil e seis (02/02/2006) e teria continuidade durante todo o 

primeiro bimestre, com encontros pré-estabelecidos.   

O primeiro contato com os participantes veio no segundo dia de formação continuada 

quando professores e professoras se reuniram por área do conhecimento. Eu me integrei ao 

grupo de matemática, formado por sete (07) professoras e um (01) professor. Após as 
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apresentações dos sujeitos do grupo, concederam-me um espaço para que me apresentasse 

como pesquisador integrante do programa de mestrado da Universidade do Vale do Itajaí, e 

também fizesse breve explanação da intenção de pesquisa que desejava desenvolver com a 

colaboração espontânea dos integrantes do grupo. Fui conversando individualmente com as 

professoras e o professor e convidando-os para participar deste trabalho acadêmico que se 

iniciava. Após o diálogo individual, eles assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice C). 

O apêndice A sintetiza as falas das professoras que participaram da entrevista coletiva 

no dia sete de abril de dois mil e seis (07/04/2006), sobre o que costumam abordar no 

processo de seleção e organização dos conteúdos para o ensino de matemática na Educação 

Fundamental da Rede Municipal de Balneário Piçarras. No mesmo apêndice A estão incluídos 

os depoimentos das professoras e do professor que participaram das entrevistas individuais. 

 

 

2.1.4 Os professores e professoras participantes 

 

 

Para permitir melhor compreensão do perfil dos participantes da pesquisa, apresento 

uma breve caracterização do professor e das professoras (Quadro 3). Para identificação desses 

participantes os designo por:  P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 e P.10. O grupo é 

composto por nove (09) mulheres e um (01) homem, com uma faixa etária entre vinte (20) e 

sessenta (60) anos, e com tempo de magistério de cinco (05) a vinte (20) anos. 

 

Sexo Atuação 
Profissional Situação Funcional Local de 

Atuação N° 
M F 

Tempo de 
Magistério Formação Pós-

Grad Séries 
iniciais 

5ª a 8ª 
série Efet. ACT SUB E

M 
E
E  

E
P 

P.1  X 15 a 20 Mat.   X X   X   
P.2  X 15 a 20 Mat. X  X X   X X  
P.3  X 05 a 10 Mat.   X  X  X   
P.4  X 15 a 20 Ped. X X  X   X   
P.5  X 15 a 20 Ped. X X  X   X   
P.6  X 10 a 15 Mat. X  X X   X  X 
P.7 X  10 a 15 Mat. X  X X   X X X 
P.8  X 15 a 20 Mat.   X  X X X   
P.9  X 15 a 20 Ped. X X     X   
P. 10  X 01 a 05 Mat. X  X  X  X   

Quadro 4 - Situação funcional dos professores da rede municipal de Balneário Piçarras 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED (2006). 
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O grupo que participou das entrevistas coletiva e individual, conforme já citei, soma 

um total de nove (09) professoras e um (01) professor; três (03) são graduados em Pedagogia 

com habilitação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, cinco (05) são habilitadas em 

Matemática e duas (02) freqüentam o curso de Matemática em regime especial implantado 

pela Univali no Núcleo Permanente de Educação Superior de Balneário Piçarras. Dentre os 

participantes desta pesquisa, sete (07) são pós-graduados na área da Educação, representando 

setenta por cento (70%) do grupo pesquisado. 

O professor P.7 e a professora P.8 foram entrevistados (entrevista individual) no dia 

dezoito de agosto de dois mil e seis (18/08/2006), no período vespertino, ambos na unidade 

escolar em que trabalham.  

 Todos os sujeitos participantes da pesquisa atuam na Rede Pública de Ensino 

Municipal, com carga horária de dez (10), vinte (20), trinta (30) e quarenta (40) horas 

semanais. A professora P.2 trabalha na rede municipal e estadual, perfazendo sessenta (60) 

horas semanais, sendo quarenta (40) horas na rede municipal e as outras vinte (20) horas 

como substituta na disciplina Física na rede estadual de ensino. A professora P.6 possui carga 

horária de sessenta (60) horas semanais, sendo quarenta na (40) rede municipal e vinte (20) na 

rede particular. O professor P.7 tem carga horária de sessenta e seis horas (66) semanais, 

sendo quarenta (40) na rede estadual, vinte (20) na rede municipal e as demais na rede 

particular. A professora P.8 possui carga horária de cinqüenta (50) horas semanais, sendo 

trinta (30) na rede municipal e vinte (20) na rede estadual. Todas as informações sobre os 

participantes da pesquisa estão contidas no apêndice E (Informações sobre os pesquisados). 

 

2.1.5 Procedimentos de coleta dos dados 

 

 

O encontro para a realização da entrevista coletiva foi agendado pela SEMED. As 

professoras que participaram foram comunicadas por escrito pela própria SEMED e 

dispensadas do trabalho no período matutino. A atividade foi agendada com antecedência e o 

espaço para realizar a entrevista foi o mais neutro possível. Solicitei por escrito, à Univali, 

autorização para usar uma sala de aula do Núcleo Permanente de Educação Superior de 

Balneário Piçarras.  

A entrevista coletiva foi gravada em áudio e vídeo. Todos os participantes 

concordaram com a filmagem, realizada por uma colaboradora. Além da filmagem em vídeo, 

realizei também gravação em fita cassete de todas as falas e depoimentos para certificar a 
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veracidade da entrevista e também para não deixar se perder qualquer informação importante.  

As transcrições das entrevistas possibilitaram a construção de um texto, que serviu como 

instrumento para extrair as categorias de análise. Após várias leituras, foi possível realizar 

estudos e formar um conjunto de categorias descritivas. Mas, tendo em vista Lüdke e André 

(1986, p. 49), para quem “a categorização, por si mesma, não esgota a análise”. 

Empreguei aí a análise de conteúdos com base nas transcrições da entrevista coletiva e 

entrevistas individuais. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 134), “[...] a entrevista é 

utilizada para recolher dados1 descritos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo”. 

Com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação e Desporto procedeu-se a 

todos os trâmites legais para responder os questionários, realização da entrevista coletiva e, 

posteriormente, a entrevista individual. 

A entrevista individual, realizada com horário marcado, foi gravada em fita cassete 

com o consentimento dos entrevistados. Essas entrevistas foram transcritas logo após a sua 

realização e submetidas à análise de conteúdo, cujas categorias não tinham sido definidas 

anteriormente. Uma vez que as questões da entrevista foram feitas com base no problema de 

pesquisa, as categorias emergiram à medida que apareciam e se repetiam nas falas dos sujeitos 

pesquisados. Ou seja, a partir da entrevista coletiva, da percepção das entrevistadas, procedeu-

se à sistematização dos dados, que permitiu a identificação das categorias para interpretação e 

análise dos resultados com base nos fundamentos teóricos da área.   

 

 

2.1.6 Procedimentos para a análise dos dados 

  

 

 Com o término da transcrição, fiz uma leitura de todo o texto, isto é, uma leitura 

superficial, e uma segunda leitura, com maior profundidade. Na segunda leitura, grifei as 

unidades de registro que emergiram com maior freqüência da fala das professoras que 

participaram da entrevista coletiva. De acordo com Bardin (1977, p. 104), “a unidade de 

                                                 
1 “O termo dados refere-se aos materiais em bruto que os investigadores recolhem do mundo que se encontram a 
estudar; são os elementos que formam a base da análise. [...] Os dados ligam-nos ao mundo empírico e, quando 
sistemática e rigorosamente recolhidos, ligam a investigação qualitativa a outras formas de ciências. Os dados 
incluem os elementos necessários para pensar de forma adequada e profunda acerca dos aspectos da vida que 
pretendemos explorar” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 149). 
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registro é a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a 

considerar como unidade de base, visando à categorização e à contagem freqüencial”. 

Num primeiro momento, organizei todo o material das transcrições, dividindo-o em 

categorias e grifando com marca-texto de diferentes cores. Posteriormente, organizei as 

transcrições de acordo com o número de freqüência. Segundo Lüdke e André (1986, p. 45),  

“analisar os dados qualitativos significa ‘trabalhar’ todo o material obtido durante a pesquisa, 

ou seja, [...] as transcrições de entrevistas [...]”.  

 Num segundo momento, separei as falas grifadas, iniciando a categorização que 

resultou em quadros sínteses das respostas das professoras e do professor quanto aos aspectos 

que consideram para o processo de seleção e de organização dos conteúdos de matemática 

para o ensino fundamental. Pontuei as falas que poderiam ser utilizadas como “evidências” 

significativas; ou seja, como unidades de contexto no momento da análise dos dados. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURRÍCULO ESCOLAR E A EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

   

  

O contexto das políticas públicas em currículo surge na década de 80 do século XX, 

com o início da redemocratização do Brasil. É nessa década que ganha força o pensamento 

curricular brasileiro, mas somente a partir de 1990 os estudos de currículo começam a ter 

maior relevância e expressão. Partindo deste contexto, tem-se apontado para a possibilidade 

de elaboração, construção e reconstrução de propostas curriculares flexíveis vinculadas ao 

contexto da realidade da comunidade escolar2. 

Para Freire (1987), a educação visa a conscientizar os oprimidos, capacitando-os a 

refletir criticamente sobre seu destino, suas responsabilidades e seu papel no processo de 

vencer o atraso do país, a miséria e as injustiças sociais. Para isso, novos currículos se fazem 

necessários, já que o currículo tradicional, abstrato, teórico e desligado da vida real, não 

atende às necessidades dos alunos e como conseqüência não desenvolve a consciência crítica 

do educando. 

No Brasil, após um período de intensa luta dos movimentos sociais, somente na 

década de 1980, com o início da democratização do país, ganharam força os pensadores 

brasileiros marxistas, na área de currículo, formando-se assim dois grupos - pedagogia 

histórico-crítica e pedagogia do oprimido.  

Sabemos da importância dos conteúdos a serem apresentados para alunos e alunas, 

relacionados entre si. A estratégia de apresentação facilita a sua compreensão, aumentando 

suas potencialidades na construção de conceitos matemáticos. Segundo Santomé (1998), o 

currículo pode ser organizado não só em torno de disciplinas, como costuma ser feito, mas de 

núcleos que ultrapassam os limites das disciplinas, centrados em temas, problemas, tópicos, 

instituições, períodos históricos, espaços geográficos, grupos humanos, idéias, etc. 

De acordo com Zabala (1998), “as relações e a forma de vincular os diferentes 

conteúdos de aprendizagem que formam as unidades didáticas é o que denominamos 

organização de conteúdos” (grifo nosso). Nessa seleção e organização dos conteúdos é que 

se atribui importância a cada uma das diferentes disciplinas. 

Nesse sentido, afirma Zabala que: 

 

                                                 
2  Comunidade escolar compreende alunos, professores, direção e infra-estrutura da escola. 
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O referencial para determinar os critérios para a seleção dos conteúdos de 
aprendizagem são as finalidades educativas. Dependendo de quais sejam 
elas, podemos estabelecer quais são os conteúdos que possibilitarão sua 
realização. Essa determinação dos objetivos tem de nos dar as pautas para 
escolher, selecionar e priorizar os conteúdos que configurarão o que 
denominamos conhecimento escolar (ZABALA, 2002, p. 67). 

 

A década de 1980 representou um repensar das problemáticas educacionais no 

momento de democratização política em que vivia o Brasil. A construção de um sistema 

educacional “em crise” levou, entre outras medidas, às reformulações dos currículos 

produzidos durante o regime militar. Para Ortigão (2005), os currículos prescritos pelas 

autoridades - o currículo formal ou oficial - são o produto, ao longo do tempo, de todo um 

trabalho de seleção no interior da cultura acumulada, um trabalho de reorganização, de 

mudança das culturas, das delimitações, de abalo das hierarquias entre disciplinas. Forquin 

(1992) utiliza as denominações “currículo formal” e “currículo ensinado” como dois aspectos 

possíveis dessa seleção no interior da cultura, conforme nos posicionamos: ou do ponto de 

vista dos construtores de programas e responsáveis oficiais, ou do ponto de vista dos docentes 

em suas salas de aula.  

Com as contribuições de D’Ambrosio sobre o currículo dinâmico para o ensino de 

matemática, se reconhece que nas sociedades modernas as classes são heterogêneas e que 

estas classes possuem interesses variados e trazem para as escolas uma enorme gama de 

conhecimentos prévios. D’Ambrosio afirma que: 

 
O currículo, visto como estratégia de ação educativa, leva-nos a facilitar a 
troca de informações, conhecimentos e habilidades entre alunos e 
professores/alunos, por meio de uma socialização de esforços em direção a 
uma tarefa comum. Isso pode ser um projeto, uma tarefa, uma discussão, 
uma reflexão e inúmeras outras modalidades de ação comum, em que cada 
um contribui com o que sabe, com o que tem, com o que pode, levando seu 
empenho ao máximo na concretização do objetivo comum (D’AMBROSIO, 
2006, p. 89). 

  

As preocupações dos pesquisadores, no campo do currículo de modo geral, 

justificavam-se não apenas para se entender as necessidades de fornecer referências para 

reformulações curriculares no ensino de matemática e outras áreas do conhecimento. Para 

Zabala (2002), “os currículos escolares estão formados por uma soma de disciplinas 

selecionadas sobre relativos critérios de importância e organizadas sob parâmetros 

estritamente disciplinares”. Ao mesmo tempo esta seleção e organização, na maioria dos 

currículos oficiais no Brasil e em outros países, concretiza-se em um conjunto de disciplinas 
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isoladas em que se dá maior ênfase a umas sobre as outras. Procuravam responder às 

perguntas dos professores que indagavam sobre o seu papel na educação e principalmente 

sobre processo de seleção e organização dos conteúdos efetivos que se propunham a ensinar. 

Chervel constatou no final dos anos 1980 que: 

 
[...] tem-se manifestado uma tendência, entre os docentes, a favor de uma 
história de sua própria disciplina. Dos conteúdos do ensino, tais são dados 
nos programas, o interesse evoluiu sensivelmente para uma visão mais 
global do problema, associando-se as ordens dos legisladores ou das 
autoridades ministeriais ou hierárquicas à realidade concreta do ensino nos 
estabelecimentos, e, algumas vezes, até mesmo às produções escritas dos 
alunos (CHERVEL, 1990, p. 177). 

      

No início da década de 1990, o campo do currículo vive múltiplas influências. O 

estudo de currículo assume um enfoque sociológico, em contraposição ao pensamento 

psicológico dominante na época, sendo o currículo compreendido como espaço de relação de 

poder. A teorização educacional crítica possibilitou o desenvolvimento de análises que 

revelaram o envolvimento histórico da escola e do currículo com a reprodução das diferenças 

e das desigualdades sociais, seja de forma explícita, pela negação do acesso ou pela separação 

em diferentes tipos de escola, seja pela organização de tempos e espaços, pelo processo de 

seleção e de organização dos conteúdos para o ensino de matemática. 

Segundo Ortigão (2005), nas últimas décadas, a discussão em torno do currículo 

colocou em destaque a relação entre dominação econômica e cultural e o currículo escolar, 

inserindo a problemática curricular no interior da discussão político-sociológica. A tarefa da 

escola deve ser a de facilitar as estratégias necessárias para coletar, selecionar, interpretar e 

transformar a informação com espírito crítico em conhecimento útil para uma intervenção na 

realidade. Toda essa reflexão sobre a prática dos professores e professoras deve encorajar o 

desenvolvimento de ações concretas que modifiquem a prática pedagógica dos docentes. 

No início deste terceiro milênio, as instituições de ensino terão como desafio 

reconstruir coletivamente uma proposta curricular que, de acordo com Soares: 

 
Respeite a totalidade do ser humano, sua emancipação, oferecendo uma 
formação consistente, democrática e autônoma quanto à apropriação de 
conceitos e fazeres pedagógicos num processo de promoção e consolidação 
da identidade profissional, livre de condicionamento utilitarista da 
sociedade, capaz de compreender os processos dominantes e escolher o 
caminho a seguir (SOARES, 2000, p. 16). 
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No âmbito do ensino de matemática, uma das preocupações constantes dos 

investigadores da área situa-se na busca de alternativas que viabilizem a contribuição da 

pesquisa para o pensamento e para a prática dos professores de matemática do ensino 

fundamental. A intenção é possibilitar que tal área do conhecimento configure-se como 

instrumento para que alunos e alunas tenham melhor compreensão das relações dos conceitos 

matemáticos com a realidade social.   

Segundo Moreira (1990), o conteúdo curricular, para constituir-se em instrumento de 

conscientização e emancipação do oprimido precisa corresponder à apresentação organizada, 

sistematizada e desenvolvida, aos indivíduos, das coisas que eles desejam entender melhor. 

Como conseqüência, o ponto de partida da seleção e da organização do conteúdo curricular 

deve ser a situação existencial presente e concreta dos alunos.  

Muitas vezes, na tentativa de planejar para ampliar a discussão sobre currículo, 

pensamos ser ele manifestação deliberada do conhecimento produzido pela humanidade, via 

escola formal, cuja vertente ou direção consiste no entrelaçamento da concepção do desvelar 

coletivo. É um ir e vir: da totalidade para o específico, da realidade para a possibilidade 

projetada, ou seja, entre o real e o ideal, a decisão pela caminhada possível em direção do 

planejamento num determinado tempo e espaço. 

O ensino da matemática na Educação Básica não se alterou de modo significativo nos 

últimos anos. Este continua centrado numa abordagem tradicional, pela função de 

transmissão, pelos professores e professoras, de um determinado conteúdo que se constitui o 

próprio fim da existência escolar. Isto tem sido revelado em diversos trabalhos de pesquisa, 

como o de Abib (1993, p. 131), que aponta para:  

 
uma prática docente caracterizada pró-planejamentos centralizados em 
conteúdos prescritos pró exames vestibulares, por aulas desenvolvidas quase 
que exclusivamente através de exposições do professor, por resoluções de 
problemas e exercícios vinculadas a soluções-modelo, e uso eventual de 
atividades experimentais restritas a um caráter demonstrativo e acessório. 

  

De acordo com a autora, na busca de uma superação destes problemas, com relação 

aos cursos de formação de professores de matemática e física, diversas propostas têm sido 

apresentadas no sentido de encaminhar mudanças, tanto no conjunto dos conteúdos 

comumente veiculados nos cursos de licenciatura, como nas suas diretrizes metodológicas. 

Este estudo pode revelar possibilidades da ocorrência de importantes mudanças 

conceituais na direção de uma superação de concepções tradicionais sobre os processos de 

ensino e aprendizagem. A função dos professores e professoras de matemática, enquanto 



 

 

35

mediadores no processo ensino-aprendizagem, comprometidos com a construção do 

conhecimento dos alunos e alunas, é desenvolver e proporcionar em sala de aula, situações 

que permitam estabelecer uma postura crítica e reflexiva. Para educar as crianças, jovens e 

adultos matematicamente, é necessário buscar elementos teóricos e conceituais nos diversos 

campos das ciências, isto é, nas áreas do conhecimento da psicologia, sociologia, filosofia, 

antropologia, história da educação e história da matemática, que fornecem subsídios para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. Os professores e professoras de matemática devem 

conscientizar-se de que:  

  
Não são os conteúdos em si e por si o que importa, mas os conteúdos 
enquanto veículo de grandes realizações humanas, os conteúdos enquanto 
veículos de produção de bens culturais (materiais e espirituais) de esperanças 
e utopia, sim, mas também os conteúdos enquanto veículos de produção de 
dominação, da desigualdade, de ignorância, da miséria e da destruição da 
natureza, de homens, de idéias e de crenças (MIGUEL apud ABREU, 1994, 
p. 70). 

 

Nesta perspectiva, a matemática, sob uma visão histórico-crítica, não pode ser 

concebida como conhecimento pronto e acabado. Pelo contrário, ela deve ser entendida como 

um “conhecimento vivo, dinâmico, produzido historicamente nas diferentes sociedades, 

sistematizado e organizado com linguagem simbólica própria em algumas culturas, atendendo 

às necessidades concretas da humanidade” (PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA 

CATARINA, 1998, p. 10). 

Fazer uma discussão e analisar a prática pedagógica do professor de matemática é 

reconhecido como uma importante condição para o aprimoramento da autonomia profissional. 

Esta é uma questão crucial para o profissional da educação, e em especial para o professor de 

matemática, que deveria em sua prática pedagógica oportunizar a alunos e alunas 

experimentar, modelar, analisar situações e desenvolver um espírito crítico a respeito da 

resolução de problemas do cotidiano. De acordo com Fiorentini (1995), a construção do 

ideário pedagógico é uma construção idiossincrática e deve se dar a partir de pressupostos 

teóricos e de reflexão sobre a prática. 

Esse autor faz resgate histórico dos estudos das políticas públicas no Brasil, a partir da 

década de 80 do século XX, apontando para um período de intensa luta dos movimentos 

sociais, com o início da redemocratização do país. Mediante este contexto, salientei a 

importância de os currículos estarem relacionados entre si. 

É importante considerar que o processo de seleção e de organização dos conteúdos 

para o ensino da matemática no Ensino Fundamental tenha seu foco voltado à formação de 
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alunos e alunas. Deste modo, professoras e professores são sujeitos de mudanças de suas 

práticas em sala de aula, aventando possibilidades de transformação do ensino de  

matemática. Em síntese, é de toda a comunidade escolar a preocupação e a organização dos 

planejamentos e programas educativos no sentido de oferecer conteúdos que dêem conta das 

informações necessárias para compreender e intervir em determinadas situações do cotidiano. 

Portanto, o processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino de matemática 

na Educação Fundamental tem a função de melhorar e aprimorar a qualidade do ensino-

aprendizagem e, também, apontar outras possibilidades de promover a motivação e gerar 

autoconfiança nos alunos e alunas. A clareza no processo de seleção e de organização dos 

conteúdos para o ensino da matemática auxilia o trabalho de planejar, avaliar-replanejar as 

atividades docentes, conduzindo os professores e professoras à maior compreensão do 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e alunas e da sua própria intervenção. 
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4 SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA: ASPECTOS CONSIDERADOS PELAS PROFESSORAS E 

PROFESSOR 

  

 

 Segundo Ortigão (2005), a escola em todos os níveis não pode se concentrar apenas na 

transmissão de informações. Ela precisa, além disso, promover o desenvolvimento das 

competências básicas tanto para o exercício da cidadania quanto para o desempenho de 

atividades profissionais. Santomé (1998) sinaliza para a preocupação dos que planejam e 

programam estes conteúdos, que é a de oferecer todas as informações necessárias para 

compreender e intervir em determinadas situações sociais. 

 O contexto escolar é um meio cultural em que, como em qualquer instituição pública, 

privada e estatal, há normas, valores, regras, crenças, relações etc., que se consolidam com as 

práticas cotidianas próprias das culturas. Para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e 

alunas, o ensino da matemática deve oportunizar a participação de todos no processo de 

construção e produção do conhecimento, indispensável para a atuação no mundo 

contemporâneo.  Os professores e professoras têm um papel importante no que se refere ao 

processo de seleção e organização dos conteúdos da matemática e às abordagens pedagógicas 

adotadas no cotidiano da sala de aula. 

 Neste sentido, conforme Soares, fica evidente que: 

 
[...] os alunos cujos professores e cujas escolas tiveram a preocupação de se 
concentrar no conteúdo a ser desenvolvido apresentam uma grande melhora 
no desempenho [...]. De toda maneira, este resultado indica a importância de 
se criar um ambiente de ensino dentro da escola. O compromisso dos 
profissionais de uma escola em torno da definição do currículo, da 
estruturação de um plano de curso e do desenvolvimento do conteúdo 
previamente estabelecido é um instrumento importante para o desempenho 
dos estudantes. Ou resumindo, o que não foi ensinado não é aprendido 
(SOARES, 2002, p. 26). 

 

Desse modo, fica evidente que alunos, professores, direção, equipe pedagógica 

(orientador educacional, administrador escolar e supervisor escolar) e a própria infra-estrutura 

da escola, são os grandes responsáveis pelo processo de seleção e de organização dos 

conteúdos de matemática. De acordo com a citação acima, é responsabilidade de todos o 

compromisso na definição do currículo, isto é, desta definição depende em grande parte o 

desempenho educativo dos alunos e alunas. 
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Tão importante quanto a preocupação com os aspectos do processo de seleção e 

organização dos conteúdos para o ensino de matemática são os indicadores apontados pelas 

pesquisas realizadas pelas universidades e centros de pesquisas brasileiras na área da 

avaliação do rendimento escolar. Estas buscam investigar o fenômeno do ensino-

aprendizagem da matemática, o qual tem sido foco de preocupação para educadores e 

estudiosos, principalmente quando se levam em consideração os baixos índices de 

aprendizagem dos conteúdos de matemática dos alunos, sinalizados pelo Sistema Nacional de 

Avaliação Escolar da Educação Básica (BRASIL. SAEB, 1998)3. 

No final da década de 1980, registra-se a primeira iniciativa de organização de uma 

sistemática de avaliação do ensino fundamental e médio, em âmbito nacional, definido como 

um sistema de monitoramento contínuo, capaz de subsidiar as políticas educacionais, tendo 

como finalidade reverter o quadro de baixa qualidade e produtividade do ensino, 

caracterizado, essencialmente, pelos índices de repetência e evasão escolar. 

Conforme Relatório Nacional (BRASIL. SAEB, 1991, p. 7), pretende-se, com o 

estudo de rendimento dos alunos e alunas,  

 
detectar, primeiramente, os problemas de ensino-aprendizagem existentes e, 
em segundo lugar, determinar em que condições (de gestão, de competência 
docente, de alternativas curriculares etc.) são obtidos melhores resultados e 
que áreas exigem uma intervenção para melhorar as condições de ensino. 

 

A partir dos anos 90, com relação ao acesso à escola, na faixa etária entre 7 e 14 anos, 

os documentos oficiais garantem que praticamente atingimos a universalização no país, 

conseguindo registrar cerca de 97% das crianças e jovens nas escolas públicas. Segundo 

Ortigão (2005), embora os indicadores educacionais venham evidenciando os avanços 

conseguidos na universalização da escola, e conseqüentemente, na democratização da 

composição social do público escolar, os resultados do SAEB revelam a persistência de 

disparidades pronunciadas entre as condições das escolas freqüentadas por alunos e alunas de 

diferentes origens sociais e étnicas. 

As avaliações do SAEB produzem, por meio de coleta de dados, noções sobre a 

qualidade da educação no Brasil, e procuram conhecer as condições internas e externas que 

interferem no processo de ensino e aprendizagem. Estas avaliações apontam informações a 

respeito da realidade educacional brasileira. Os instrumentos são exames de proficiência, em 

                                                 
3 O SAEB é um survey educacional, conduzido pelo INEP/MEC, que, além de testar os alunos da 4ª e 8ª séries 
do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática, obtém informações 
sobre alunos, professores, diretores e escolas.  
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Matemática e em Língua Portuguesa, aplicados em amostra de alunos e alunas de 4ª séries e 

8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. A realização cabe ao Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que tem como seu 

principal objetivo orientar as políticas governamentais de melhoria da qualidade do ensino, 

adquirindo a partir de 1995 um papel central e estratégico no monitoramento do sistema 

educacional, ao oferecer informações para subsidiar o aperfeiçoamento de programas e 

projetos, já em desenvolvimento, e a adoção de novas intervenções para a promoção de maior 

eqüidade e efetividade dos sistemas de ensino. 

Diante desse contexto, investigar o processo de seleção e de organização dos 

conteúdos para o ensino de matemática passou a ser de extrema relevância. Buscar entender 

como os professores procedem nas escolas em que atuam tem sido algo instigante. Segundo 

Alves (2001), isso exige que se esteja disposto a ver além daquilo que outros já viram e muito 

mais: que seja capaz de mergulhar inteiramente em uma determinada realidade buscando 

referências de sons, sendo capaz de engolir sentindo a variedade de gostos, caminhar tocando 

coisas e pessoas e se deixando tocar por elas, cheirando os odores que a realidade produz e 

cada ponto do caminho diário. É função do professor encorajar o desenvolvimento de 

condutas, modelos sociais e crenças que estejam em harmonia com a nova sociedade a ser 

construída. Compete ao professor apontar novas perspectivas, a partir do processo de seleção 

e de organização dos conteúdos para o ensino de matemática, para que o aluno se engaje 

ativamente no processo de construção do conhecimento. É competência do professor ser o 

“portador de mediações” e “guiar os alunos na descoberta das implicações entre o saber 

sistematizado e a sua experiência social concreta” (LIBÂNEO, 1985, p. 52.). O professor 

precisa ter uma atuação pedagógica ativa, refletindo sobre a sua prática em sala-de-aula.  

É necessário levantar questões, abrir espaço para o debate sobre a Educação 

Matemática como propulsora do processo de emancipação das camadas mais desfavorecidas 

desse país. 

Neste sentido, um dos aspectos considerado pelos professores no momento de 

selecionar e de organizar os conteúdos de matemática para o ensino fundamental se refere ao 

“Cotidiano/Realidade Escolar”. No que se refere a este aspecto, Freire (1987) tem realçado 

a sua importância tanto na dimensão técnica, como na dimensão política da prática curricular. 

Para o autor, “Quanto mais se exercita os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes 

são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua 

inserção no mundo, como transformadores dele, como sujeitos” (FREIRE, 1987, p. 60). Daí a 

relevância de se observar os conteúdos escolares em relação ao cotidiano dos alunos. Por 
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exemplo, percebe-se nos relatos de professoras e professor a preocupação em contextualizar o 

processo de seleção e de organização de conteúdos de matemática, no que diz respeito à 

categoria “Cotidiano/Realidade Escolar”. As palavras: “dia-a-dia”, “cotidiano” e 

“realidade” são citadas com freqüência e em depoimentos significativos para análise. 

Sucessivamente nesta ordem nomearei: dia-a-dia nove vezes (9), cotidiano escolar nove vezes 

(9) e realidade dezenove vezes (19). A professora P.3 demonstra certa preocupação com 

relação aos conteúdos ensinados, principalmente se os alunos e as alunas receberam 

conhecimentos matemáticos relacionados ao cotidiano, como se observa nesta sua fala: “Eu 

acho que a preocupação de todo mundo hoje é que os alunos aprendam conteúdos que 

venham servir para o cotidiano e também para que no futuro ele possa estar utilizando na 

sua vida”4. 

 Cândido sinaliza para a importância de que esse aprendizado seja fluido e natural à 

medida que: 

 
Incorporam-se os contextos do cotidiano, as experiências e a linguagem 
natural da criança no desenvolvimento das noções matemáticas, sem, no 
entanto, esquecer que a escola pode possibilitar que a criança vá além do que 
parece saber, tentando entender como ela pensa, que conhecimentos traz de 
sua experiência de mundo, e fazer as interferências necessárias para levar 
cada aluno a ampliar, progressivamente, suas noções matemáticas 
(CÂNDIDO, 2001, p. 16). 

 

É preciso conceber uma proposta de ensino de matemática que possibilite a alunos e 

alunas a compreensão dos significados, o estabelecimento de relações com experiências 

vivenciadas, formação e resolução de problemas de algum modo desafiador no seu meio 

social. Desta maneira, incentivá-los a aprender mais, estabelecer relações entre fatos, 

acontecimentos, objetos, construindo conceitos, e portanto, utilizando seu aprendizado em 

diversas situações do cotidiano.  

Há necessidade de que alunos e alunas percebam a aplicabilidade da matemática no 

mundo do trabalho e em posteriores estudos. Para tanto, exige-se no cotidiano escolar um 

processo de trabalho pedagógico reflexivo, subjacente a esta prática, para uma concepção de 

ensino da matemática que privilegie o conhecimento. A matemática é entendida como 

ferramenta para resolução de várias situações da comunidade, contemplando a multiplicidade 

de fatores necessários ao desenvolvimento de uma efetiva Educação Matemática.  

                                                 
4 Os depoimentos das professoras e do professor participantes deste estudo aparecem em itálico. 
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De acordo com Taveira (2001), é preciso entender que alunos e alunas têm formas 

próprias de tecer conhecimentos e é preciso ainda desvelar que conhecimentos são estes 

tecidos nos diversos contextos de suas vidas diárias, a fim de buscar compreender a 

organização do currículo escolar numa perspectiva que ultrapasse os limites de documentos 

oficiais e planejamentos elaborados a partir de livros didáticos. Nesta perspectiva, a 

professora P.9 fala em seu depoimento: “Na preparação do planejamento, a gente se 

pergunta até onde eu posso ir com eles, para alcançar todos aqueles objetivos e 

competências. Então a gente faz uma seleção de acordo com o nível da turma, até puxando 

pra realidade deles” (Ec. P.9). Os professores e professoras nas práticas pedagógicas, isto é, 

no dia-a-dia em sala de aula, não utilizam instrumentos básicos para desenvolver o espírito 

investigativo nos seus alunos e alunas, e assim, realizam trabalho inverso ao do cientista, uma 

recontextualização do saber: procuram situações que dêem sentido aos conhecimentos que 

devem ser ensinados. Mas o aluno, depois que respondeu às situações-problema propostas, em 

geral não sabe que o que “produziu” é um conhecimento que poderá utilizar em outras 

ocasiões de sua vida cotidiana. Portanto, para transformar estas produções cognitivas do 

cotidiano escolar em conhecimentos, os alunos e alunas, com a ajuda de professores e 

professoras, contextualizam o saber que produziram, para poder reconhecer que construíram 

conhecimentos de caráter universal. Sobre esse saber, assim se posiciona Fiorentini: 

 
Um saber funcional, isto é, uma modalidade de conhecimento, socialmente 
elaborada e partilhada, criada na prática pedagógica quotidiana e que se 
alimenta não só das teorias cientificas (Psicologia, Antropologia, Sociologia, 
Filosofia, Matemática...), mas também de grandes eixos culturais, de 
ideologias formalizadas, de pesquisas, de experiências de sala de aula e das 
comunicações quotidianas (FIORENTINI, 1995, p. 3). 

  

 O processo de ensino e aprendizagem da matemática se inicia a partir da intuição e 

progressivamente aproxima-se da dedução. Essa forma de construção do conhecimento 

matemático relega qualquer tentativa de se apropriar de modo mecânico de procedimentos e 

algoritmos para resolução de situações-problema diversas.   

 Assim, ao fazer referências às tendências didático-pedagógicas no ensino de 

matemática, estamos entendendo-as como uma maneira de produzir conhecimentos 

matemáticos na sala de aula e para a sala de aula. Uma preocupação com a forma de 

encaminhamento das ações de professores e professoras de matemática em sala de aula, 

partindo do pressuposto de que organizar uma proposta de ensino e implementá-la na prática 

pedagógica implica conscientização de todos os componentes da escola (Comunidade escolar) 
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quando do processo educativo que se deseja ver desencadear em sala de aula. Segundo 

Moreira (1990), os conteúdos das disciplinas têm que ser mais esmiuçados.  

Quando professores e professoras refletem sobre o trabalho que realizam, têm 

condições de ver pontos em que precisam melhorar e avançar, como também observar 

aspectos de sua prática que estão dando certo. Isto refere-se ao saber que constroem na 

própria experiência, enquanto docentes. Nela localizam a possibilidade de aprender com 

colegas de trabalho, com alunos e de, refletindo sobre a sua própria docência, reformular sua 

forma de agir e de ser. Para Cunha (2002), este dado confirma que a prática é elemento 

importante na aprendizagem e que a experiência que o indivíduo vive é insubstituível no seu 

significado educativo. O fazer e o refletir sobre este fazer tem sido, no dizer dos “bons 

professores”, um mecanismo fundamental para delinearem seu desempenho docente. 

Encontramos nos pesquisadores Fiorentini, Nacarato e Pinto (1999 apud FIORENTINI; 

MIORIM, 2001, p. 225) o que é o saber docente produzido na prática. Este saber se constitui 

como: 

 
Saber reflexivo, plural e complexo porque histórico, provisório, contextual, 
afetivo, ético-político (pois tem como objeto de trabalho seres humanos), 
cultural, formando uma teia, mais ou menos coerente e imbricada, de saberes 
científicos – oriundos das ciências da educação, dos saberes das disciplinas, 
dos currículos – e de saberes das experiências e da tradição. 

 

 A escola deve ser um lugar para a reflexão crítica da realidade, e é principalmente na 

sala de aula, em uma ação coletiva e a partir da reflexão da prática do professor, que acontece 

a reelaboração dos saberes docentes, e é a partir da própria experiência (conhecimentos dos 

professores), que se facilita a construção do conhecimento, e para que este processo aconteça 

é necessário desenvolver didáticas e metodologias apoiadas no raciocínio próprio. Entende-se 

que a matemática é uma atividade mental que se origina na relação com o mundo físico. De 

acordo com Zabala (2002), ela deve desenvolver nos alunos e alunas a capacidade de tomar 

decisões com base na reflexão e no diálogo, possibilitando que se apropriem das informações 

recebidas dos meios de comunicação e de certos livros-texto e nas aulas de matemática, e 

assim, desenvolvam habilidades, construam conhecimentos, formulem conceitos matemáticos 

e façam relação com as experiências do seu cotidiano. 

 A instituição escolar assume, assim, a dianteira no domínio da vida intelectual e 

científica da comunidade escolar e da sociedade como um todo, sendo-lhe atribuída, quase 

que generalizada e ininterruptamente, a missão de não somente produzir conhecimento, como 

também fazê-lo útil à sociedade.   
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Para a professora P.3,  seleção e organização dos conteúdos devem ter relação com o 

cotidiano dos alunos, ou seja, a citada professora pontua o seguinte: 

 
Eu procuro selecionar e organizar os conteúdos que eu acho importantes no 
dia-a-dia para o aluno usar. Entende. Eu vou assim pelas coisas que no dia-
a-dia, no cotidiano. Fração é uma coisa muito usada, porcentagem eu acho 
que é muito usada, então eu vou por este caminho assim, que eu acho 
importante, que parece mais no dia-a-dia do aluno, no dia-a-dia na coisa 
diária (Ec. P.3). 

 

 Apesar de necessário, aprender conteúdos matemáticos importantes para o dia-a-dia 

dos alunos não é uma garantia de aprendizagem significativa de que posteriormente os alunos 

desenvolvam habilidades de perguntar, observar, formular hipóteses, fazer relação dos 

conhecimentos novos com os que já possuem, a partir de informações obtidas tirar conclusões 

lógicas. Enfim, o mais importante é que ocorra em alunos e alunas um processo de 

transformação, que construa conceitos, princípios, procedimentos e estratégias relativas ao 

conhecimento matemático. Fica evidenciada preocupação no depoimento da professora P.3 

quanto à ligação entre o ensinado e o cotidiano, algo que considera “importante”. Sinaliza, 

ainda, que alguns conteúdos tais como frações e porcentagem são conteúdos da vivência diária 

e, por este motivo, devem ser trabalhados por professores e professoras no ensino 

fundamental. 

Como afirma Pavanello (2004), cabe à instituição escolar, fundamentalmente, a tarefa 

de proporcionar aos alunos a aproximação com os conhecimentos científicos, ao mesmo 

tempo que os auxilia a construir esse tipo de discussão. Este discurso é necessário em 

atividades do cotidiano que envolvam aspectos da comunidade e do mundo globalizado. A 

autora sinaliza para o equívoco conceitual. 

 
A tradição pragmática que dominou por tanto tempo o ensino da matemática 
na etapa inicial da escolarização faz com que grande parte dos professores – 
e muitos livros didáticos – confundam contexto com situação da vida 
cotidiana. O que revela uma forma simplista de conceber conhecimento 
cotidiano e conhecimento matemático, uma vez que nem a matemática nem 
o cotidiano se resumem a essas situações (PAVANELLO, 2004, p. 104).  

 

Concordo com a ratificação de Ruiz (2001) quando salienta que os problemas da vida 

cotidiana vão muito além daqueles que envolvem apenas a realização de tarefas rotineiras, 

muitos deles exigindo dos sujeitos uma resposta mais complexa do que, por exemplo, calcular 

a quantia total gasta por um freguês no mercado, na feira, na padaria, supermercado etc. 

Portanto, fazer relações com o cotidiano é necessário; porém reduzir-se a ele é inconcebível. 
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 Ainda nesta direção, para a professora P.6, o processo de seleção e de organização dos 

conteúdos de matemática para o ensino fundamental tem relevância quando alunas e alunos 

“[...] só aprendem aquilo que tem uma aplicação na nossa vida. Aquilo que não tem 

aplicação a gente descarta. Sabe aquilo que usamos no dia-a-dia, no cotidiano, que serve 

para a gente resolver nossos problemas do dia-a-dia” (Ec. P.6).  

A essa idéia contrapõe-se Vila (2006), para quem tem maior importância usarmos os 

conteúdos para fazer dos processos de pensamento objeto de aprendizagem. A resolução de 

problemas do dia-a-dia deverá ser um método que incite alunos e alunas a abordarem 

situações novas, estimulando-os a elaborar estratégias de pensamento que lhes possibilitem 

aplicar seus conhecimentos e suas habilidades a outras situações vividas no cotidiano. 

 Em outras palavras, pretende-se que estes conteúdos ensinados nas escolas, isto é, nas 

salas de aula, tenham um significado nas vidas dos nossos alunos e alunas. No entanto, 

“aprender a pensar” é um dos argumentos mais repetidos ao longo da história da matemática 

para justificar a necessidade de aprender matemática. Matemática é uma matéria adequada 

para se exercitar na arte de pensar, de se fazer perguntas, de enfrentar a resolução de 

problemas, de enfrentar os desafios que a sociedade apresenta e para tentar melhorar sua 

aplicação na vida prática.  

O significado, para a seleção e a organização dos conteúdos matemáticos, subentende 

relacioná-los a outros contextos internos ou externos como sinalizam Bishop e Gofree (1986 

apud PONTE et al., 1997, p. 88): 

 
O significado matemático é obtido através do estabelecimento de conexões 
entre a idéia matemática particular em discussão e os outros conhecimentos 
pessoais do indivíduo. Uma nova idéia é significativa na medida em que 
cada indivíduo é capaz de a ligar com os conhecimentos que já tem. As 
idéias matemáticas formarão conexões de alguma maneira, não apenas com 
outras idéias matemáticas como também com outros aspectos do 
conhecimento pessoal. Professores e alunos possuirão o seu próprio conjunto 
de significados, únicos para cada indivíduo.  

  

Nesta perspectiva, identifica-se nos depoimentos das professoras um conjunto de 

exemplos que trazem implícita ou explicitamente a preocupação de produzirem significados a 

conteúdos matemáticos. Buscando resultados mais positivos a partir da Metodologia Didática 

para o ensino-aprendizagem da matemática, a escola precisa garantir, para todos os alunos e 

alunas, condições para que desenvolvam confiança e auto-estima, valores humanos, interesses 

culturais, autonomia econômica e consciência social. 
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Neste processo de negociação de significados, aos professores e alunos é solicitado 

que, em grupo, ou individualmente, ao realizar as atividades propostas, registrem ou 

socializem oralmente suas interpretações, justificando estratégias de resolução das 

problematizações, para que se possa negociar com todo o grupo, a fim de que todos construam 

conhecimentos. 

Fiorentini e Miorim (2001, p. 32), apoiando-se em Meira (2001), afirmam que 

 
a negociação de significados, numa sala de aula de matemática, parte da 
‘exploração das tensões entre [...] os formalismos e convenções matemáticas 
e o processo dinâmico de produção de significados durante a atividade 
matemática na escola [...]’ [...] para, então, a classe chegar a um acordo 
sobre que significados ou representações podem ser aceitas como válidos ou 
não. 

 

Esse processo de negociação de significados, presente nos trabalhos desenvolvidos em 

sala de aula, constata-se como um movimento de resgate dos processos dedutivos e cognitivos 

para o ensino da matemática em todos os níveis de ensino. No decorrer da entrevista, no que 

diz respeito ao primeiro questionamento sobre o processo de seleção e de organização dos 

conteúdos para o ensino da matemática, as falas sinalizam que, no momento de organizar o 

processo pedagógico, a grande preocupação é necessariamente com conteúdos ligados ao dia-

a-dia dos alunos e alunas, principalmente quanto à questão da aplicabilidade destes 

conhecimentos no contexto em que eles estão inseridos. Por exemplo, a professora P.10 

relata: “Então nós já temos no nosso dia-a-dia a matemática. É que eles não querem ver que 

o dia-a-dia é formado de matemática”. Os depoimentos evidenciam grande preocupação com 

o fazer pedagógico, voltado para as especificidades dos conteúdos que serão aplicados na vida 

cotidiana dos educandos, enfatizando que o dia-a-dia é formado de matemática. A professora 

P.10 reforça a argumentação das falas anteriores quando diz: “Claro que eu tenho que passar 

mais aquilo como a professora falou, aquilo que é mais usado. Entende. O que mais precisam 

no dia-a-dia, no cotidiano”. Continuando sua argumentação a respeito da forma de seleção e 

organização dos conteúdos de matemática, a mesma professora afirma: “Mas eu tenho que 

ensinar tal conteúdo. Mas por quê? Qual o significado desse conteúdo? Qual a relação que 

tem com a realidade do meu aluno? Tu sabes o que é importante para os teus alunos. O que 

eles vão precisar realmente na vida. Ali no seu dia-a-dia” (Ec.  P.10). 

 Assim, de acordo com Fiorentini, o professor deveria: 

 
[...] tomar como ponto de partida a prática do aluno, suas experiências 
acumuladas; sua forma de raciocinar, conceber e resolver determinados 
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problemas. A esse saber popular e empírico trazido pelo aluno – 
continuidade – o professor contrapõe outras formas de saber e compreender 
– ruptura – os conhecimentos matemáticos produzidos historicamente 
(FIORENTINI, 1994, p. 68). 
 

 Assim compreendendo, a matemática tem de formar cidadãos e cidadãs autônomos, 

capazes de compreender o mundo social em que vivem e de participar das suas 

transformações, procurando melhoria a partir de posições críticas, criativas e solidárias. Para 

Zabala (2002, p. 187), “no ensino da matemática, existe uma certa tradição de propostas de 

trabalho com um caráter de enfoque globalizador, especialmente as que se referem à resolução 

de problemas”. O papel da resolução de problemas sempre foi uma das peças básicas no 

ensino da matemática. Na maioria dos casos, serviu como atividades para exercícios e 

aplicação de algum conceito, desfocado da realidade dos alunos.    

 Segundo Alves (2001, p. 19-20), para apreender a “realidade” da vida cotidiana, em 

qualquer dos espaços/tempos em que ela se dá, é preciso estar atento a tudo o que nela se 

passa, se acredita, se repete, se cria e se inova, ou não. Mas é preciso também reconhecer que 

isso não é fácil, pois o ensino/aprendido me leva, quase sempre, a esquemas bastante 

estruturados de observação e classificação; é com grande dificuldade que consigo sair da 

comodidade do que isto significa, inclusive a aceitação pelos chamados “meus pares”, para me 

colocar à disposição para o grande “mergulho”5  na realidade.  

De acordo com o depoimento da professora P.2 em entrevista coletiva, para a seleção e 

a organização dos conteúdos,  

Tem que saber operar com questões da realidade. Saber interpretar um 
problema, analisar, ver a realidade. Por exemplo, ler o problema e saber 
que aquilo tem um fundo de verdade. Então não é só ensinar a contabilizar, 
é prestar atenção, porque está aprendendo. Então eu ensino fração, número 
inteiro, ensino as quatro operações, mas dentro da realidade do aluno (Ec.   
P.2). 

 

Cabe destacar a expressão “saber operar com questões da realidade”. Ou seja, as 

rotinas e os ritmos escolares não são mais suficientes para explicar o trabalho em sala de aula. 

No seu discurso, ela sinaliza que os conteúdos matemáticos trabalhados, tais como: frações, 

números inteiros, as quatro operações, resolução de problemas entre outros envolvam 

questões vivenciadas por alunos e alunas no seu contexto social, isto é, que aprender 

matemática é indispensável à compreensão de novos conhecimentos a partir da experiência 

                                                 
5 Segundo o Dicionário Aurélio, mergulhar é o ato de atirar-se verticalmente, aqui usado em sentido figurativo, 
com o significado de aprofundar-se.  
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mais que a partir do conhecimento anterior. Nesse sentido, Macedo (2004) argumenta que é 

necessário dialogar com os cotidianos, afirmando:  

 
[...] não me parece razoável defender um currículo que, centrado nas 
realidades de alunos e professores, esteja em oposição aos discursos do 
iluminismo ou à ideologia do mercado. Imagino que um currículo 
emancipador precisa, portanto, fazer com que tais discursos dialoguem com 
nossas contingências cotidianas e julgo isso possível na medida em que 
mesmos os estereótipos são ambivalentes (MACEDO, 2004, p. 133). 

  

Não se pode avaliar a construção do conhecimento, isto é, habilidade cognitiva, fora 

do contexto cultural dos alunos e das alunas, a capacidade cognitiva é uma característica 

individual. Atualmente temos consciência de que, nas escolas e especificamente nas salas de 

aula, temos alunos e alunas vindos de contextos sociais e culturais diferentes. Portanto, não 

podemos privá-los do acesso a diversas fontes das chamadas tecnologias da informação e da 

comunicação. O grande desafio que se encontra é justamente sermos capazes de interpretar as 

capacidades cognitivas dos alunos e das alunas não da forma linear que se caracterizam as 

práticas educativas das escolas.  

Para Alves (2001), tudo exige, então, o sentimento do mundo, para ir muito além do 

olhar que vê, com o qual aprendemos a trabalhar. É preciso entender, assim, que o trabalho a 

desenvolver exigirá o estabelecimento de múltiplas redes de relações: entre mim e os 

problemas específicos que quero enfrentar; entre mim e os sujeitos dos contextos cotidianos; 

entre mim, esses sujeitos e outros sujeitos com os quais constroem espaços/tempos cotidianos. 

Argumentando neste sentido, a professora P.2 sinaliza para uma possibilidade: caso se partisse 

da realidade dos alunos rumo ao contexto macro, o currículo não seria mais estruturado de 

forma fragmentada e disciplinar. Fazendo um contraponto ao atual modo de seleção e de 

organização dos conteúdos, estes seriam agrupados por temas de fundo social, cultural e 

histórico, contexto este que permite a alunos e alunas e a professores e professoras reunir uma 

variedade de informações e de possibilidades para resolver situações-problema do cotidiano. 

Desta forma o depoimento da professora sinalizaria que a ação educativa cotidiana é um lugar 

privilegiado de aprendizagem. Entretanto, não será possível ficar selecionando e organizando 

os conteúdos para atender somente às necessidades momentâneas de alunos e alunas. É 

necessário elaborar novas propostas de melhorar e modificar a prática. Para modificar e 

melhorar a prática, é necessário selecionar alguns aspectos, bem como identificar e analisar 

tanto as crenças subjacentes dos professores quanto as suas práticas cotidianas. 
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Não obstante, percebe-se na fala da professora uma preocupação genuína com a 

aprendizagem dos alunos e das alunas. Em suas falas, observa-se uma visão crítica em relação 

ao fato de os alunos e as alunas entrarem em contato com a matéria de forma fragmentada e 

descontextualizada da realidade. Assim, de acordo com a professora:      

 
Fica dentro da realidade deles, parte do micro para o macro e sempre tem 
de ter uma visão do macro. Porque senão ficam muito presos, assim, 
partindo da realidade deles fica fácil a compreensão dos conteúdos. Quando 
a gente vai selecionar os conteúdos, a gente vai tá priorizando os conteúdos 
da informação. Tu sabes aquilo que o aluno precisa para o seu dia-a-dia 
(Ec. P. 2). 

 

 Contrapondo a fala da professora, é necessário também pensar um processo de 

elaboração das finalidades educativas que comporte uma mudança, não só na determinação 

das finalidades e dos conteúdos considerados básicos, mas também na criação das condições 

necessárias para que todos possam participar da construção e da reelaboração de modelos e 

ideais de pessoas e sociedade. Segundo Zabala (2002), isso seria necessário para que “a 

deliberação sobre as finalidades fundamentais da educação fique na mão de todos, e não 

apenas dos grupos representantes dos poderes hegemônicos”.  

A maioria das professoras entrevistadas concorda que a matemática deve ser ensinada 

de forma contextualizada, desvelando as relações entre as coisas ensinadas com a realidade 

dos alunos e alunas, e que deve ser vista como um conhecimento necessário para  favorecer o 

desenvolvimento do raciocínio. De acordo com Oliveira (2001), uma forma diferente de se 

organizar e estudar as informações oriundas da realidade cotidiana seria mais bem adequada 

ao entendimento das situações reais, em suas especificidades e traços característicos, em sua 

complexidade, em seus elementos singulares histórico, cultural e socialmente construído. 

Professoras e professores de matemática necessitam refletir entre teoria e prática, mudar sua 

postura de ensino tradicional e, com base nessas mudanças, de acordo com esta teorização, 

atingir os resultados desejados. É aconselhável que, ao selecionar e organizar os conteúdos 

para o ensino de matemática, o docente busque mostrá-la como uma forma de compreender e 

atuar no mundo, para que “o conhecimento gerado nessa área do saber surja como fruto da 

construção humana na sua interação constante com o contexto natural, social e cultural” 

(BRASIL, PCN, 1998,  p. 24). 

Nesse sentido, D’Ambrosio afirma que: 

 
A educação formal é baseada ou na mera transmissão (ensino teórico e aulas 
expositivas) de explicações e teorias, ou no adestramento (ensino prático 
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com exercícios repetitivos) em técnicas e habilidades. Ambas as alternativas 
são totalmente equivocadas em vista dos avanços mais recentes do nosso 
entendimento dos processos cognitivos (D’AMBROSIO, 2006, p. 119). 

 

 A professora P.6 faz sua argumentação bastante consistente no que se refere ao 

processo de selecionar os conteúdos para o aluno dar conta da realidade. Mediante esta 

argumentação se faz necessário alguns questionamentos a respeito do conceito: O que é 

entendido como realidade? Como esta realidade é trabalhada em sala de aula? Como este 

conceito é entendido pela comunidade escolar? Por quê? Para quê? Com base nesses 

questionamentos se faz necessário realizarmos discussões que gerem reflexões consistentes 

sobre o conceito de realidade. A professora P.6 menciona que: “Mas a gente não pode tá 

pensando: eu vou selecionar porque no futuro ele vai precisar. Não, os conteúdos têm que 

servir para ele estar dando conta da realidade. A gente tem que ter o cuidado, estar olhando 

a realidade da criança” (Ec. P.6). Preparar os alunos simultaneamente para enfrentar desafios 

locais e desafios globais espera-se que seja o objetivo maior da escola. Portanto, que possa 

contribuir com metas objetivas de trabalho no sentido de guiar alunos e alunas em busca da 

descoberta, para sua instrumentalização e inserção no mundo tecnológico. A formação básica 

em conhecimentos matemáticos torna-se indispensável ao cidadão e cidadã, nos dias de hoje e 

em tempos futuros. Nesse sentido, a professora P.6 afirma que: 

 
Como eu falei anteriormente, no momento da seleção e organização dos 
conteúdos, a gente olha aqueles conteúdos que são mais abrangentes, que 
dão uma visão ampla. Claro que a gente tá olhando a realidade de cada 
escola, de cada comunidade. A gente pode tá vendo as estratégias de ensino, 
outras formas, está desenvolvendo mecanismo de aprendizagem. Por 
exemplo, a gente está trazendo para nossas aulas pra tá trabalhando aquele 
conteúdo. Talvez focalizando mais a realidade deles (Ec. P.6). 

 

De acordo com o depoimento da professora P.6, no momento de selecionar e de 

organizar os conteúdos de matemática para o ensino fundamental, uma preocupação é que 

estes conteúdos selecionados e organizados apontem possibilidades para responder às 

necessidades de compreensão e intervenção na realidade. 

Para entender melhor essas argumentações, apoiamo-nos nas considerações feitas por 

Santomé quando revela ter : 

 
[...] interesse em obter uma integração de campos de conhecimento e 
experiência que facilitem uma compreensão mais reflexiva e crítica da 
realidade, ressaltando não só dimensões centradas em conteúdos culturais, 
mas também o domínio dos processos necessários para conseguir alcançar 
conhecimentos concretos e, ao mesmo tempo, a compreensão de como se 
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elabora, produz e transforma o conhecimento, bem como as dimensões éticas 
inerentes a essa tarefa. Tudo isso reflete um objetivo educacional tão 
definitivo como é o ‘aprender a aprender’ (SANTOMÉ, 1998, p. 27).  

   

 A citação do autor apresenta duas características distintas. A primeira refere-se a 

experiências que os estudantes trazem para a sala de aula; e a segunda, refere-se a sua 

concepção sobre a dificuldade do domínio de determinados conteúdos de que necessita para 

desempenhar as suas funções no trabalho diário. Isso significa que a realidade do dia-a-dia 

mostra-nos as dificuldades que uma parte importante dos alunos e dos professores encontra 

quando pretende desenvolver determinados conteúdos. A realidade diária também nos mostra 

circunstâncias concretas que cercam as dificuldades, bloqueios e erros cometidos pelos alunos 

e alunas ao resolver problemas de matemática. 

No depoimento a seguir, percebe-se preocupação com alguns conteúdos não 

aprendidos. Isto fica evidente na fala de um aluno, reproduzida pela professora. A fala revela a 

relação entre os conteúdos ensinados na escola e os saberes de que os alunos se apropriam na 

vida cotidiana, algo que provoca desconforto na professora, como se pode observar: 

 
Na realidade o que os alunos têm hoje [...] Metro cúbico! Mas o que é metro 
cúbico? Um aluno da noite, um homem já, ele veio: - Professora! Eu vou 
trabalhar com areia – metro cúbico – mas o que é isto? Eu não sei o que é 
metro cúbico. - Estão vendo! É coisa do cotidiano e ele não sabia. A 
informação é uma educação tradicional, mas hoje, eu acho que não está 
ficando só na informação, o aluno está dando conta da realidade (Ec. P.6). 

 

É nesse sentido que o ensino/aprendizagem por meio da resolução de problemas é uma 

tentativa de modificar o desenvolvimento habitual das aulas de matemática. Segundo Zabala 

(2002), os problemas são um meio para pôr o foco em alunos e alunas, em seus processos de 

pensamento e nos métodos inquisitivos; uma ferramenta para formar sujeitos com capacidade 

autônoma de resolver problemas, críticos e reflexivos, capazes de interpretar, dar explicações, 

de ter seus próprios critérios, modificando a realidade, se for necessário, e de propor soluções 

para melhorar. A argumentação acima da professora P.6 vai ao encontro do pensamento do 

escritor Assmann quando escreve que educar é: 

 
[...] fazer emergir vivências do processo de conhecimento. O ‘produto’ da 
educação deve levar o nome de experiências de aprendizagem [...] e não 
simplesmente aquisição de conhecimentos supostamente já prontos e 
disponíveis para o ensino concebido como simples transmissão. [...] A 
educação só consegue bons ‘resultados’ quando se preocupa com gerar 
experiências de aprendizagem e criatividade para construir conhecimentos e 
habilidades para saber ‘acessar’ fontes de informação sobre os mais variados 
assuntos (ASSMANN, 1998, p. 32). 
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 Sob a perspectiva de Assmann (1998), podemos também refletir a respeito da 

Educação Matemática fazendo um contraponto com os depoimentos das professoras no 

sentido de que educar para o ensino da matemática não é somente transmissão de 

informações, educar para o ensino de matemática é ir muito além, é transformar as 

informações do cotidiano em conhecimentos, conhecimentos que possibilitem uma vida 

melhor. A professora P.9 argumenta que para seleção e organização dos conteúdos para o 

ensino de matemática é necessário coerência para que este processo realmente se efetive no 

cotidiano escolar, buscando construir uma identidade para os alunos. No mundo globalizado 

dos dias atuais o foco temático da identidade justifica-se em três eixos principais que são: 

teóricos, práticos e políticos. Segundo Moreira (2002), em termos teóricos, tanto nas Ciências 

Sociais como em Ciências da Educação, cada vez mais importa examinar quem somos, a que 

grupos estamos associados, em quem queremos nos tornar. Esta temática sinaliza para 

questionamentos e desafios, principalmente quando refletimos particularmente nos estudos 

pedagógicos que discutem a abordagem das identidades construídas no âmbito das práticas 

educativas. Estudos a respeito do tema e pelas necessidades de aprofundamento levam 

pesquisadores e estudiosos a escrever artigos e fazer pesquisas para uma teorização 

contemporânea sobre identidade, buscando analisar contribuições no campo do currículo. E é 

neste sentido que o ensino da matemática se torna relevante quando provoca desafios; valoriza 

a exposição de idéias, a argumentação e o espírito crítico; desenvolve a capacidade de fazer-se 

perguntas e perguntar, observar, generalizar, demonstrar e aplicar os conhecimentos 

apreendidos.   

A formação do professor de matemática é, portanto, um dos grandes desafios para o 

futuro da educação no novo milênio. A proposta de Beatriz S. D’Ambrosio6 sobre quais 

deverão ser as características desejadas em um professor de matemática no século XXI,  

aponta como qualidades principais: 1) Visão do que vem a ser a matemática. 2) Visão do que 

constitui a atividade matemática. 3) Visão do que constitui a aprendizagem da matemática. 4) 

Visão do que constitui um ambiente propício à aprendizagem da matemática. Mediante todas 

estas características, o papel do professor de matemática é particularmente importante para 

ajudar o aluno a se perceber como cidadão, exigindo uma “apreciação” do conhecimento 

moderno, impregnado de ciência e novas tecnologias. No que se refere à seleção e 

organização dos conteúdos para o ensino de matemática, então, os professores precisam ter 

                                                 
6 Beatriz S. D’Ambrosio. “Formação de professores de matemática para o século XXI: O grande desafio”, 
proposições nº 1 (10). Mar. 1993, v. 4, p. 35-41. 
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clareza da sua função como mediador e socializador dos conhecimentos acumulados e levá-los 

a busca de novos conhecimentos. Para isso, faz-se necessário construir uma proposta 

inovadora que propicie aos educandos a sua emancipação como sujeitos autônomos.   

 Percebe-se pelos depoimentos que há várias divergências nas falas das professoras  

quanto à categorização: realidade / cotidiano escolar. Para D’Ambrosio (2006, p. 18), “ao 

longo da história se reconhecem esforços de indivíduos e de todas as sociedades para 

encontrar explicações, formas de lidar e conviver com a realidade natural e sociocultural”. 

Fica evidenciado na fala da P.9 que: “Os conteúdos têm que servir para ele dar conta da 

realidade”. Nesta fala a professora sugere que o processo de seleção e de organização de 

conteúdos para o ensino de matemática proporcione conhecimentos e informações que sejam 

significativos para resolver problemas imediatos. A P.6 relaciona os conteúdos matemáticos 

com a realidade da escola e da comunidade. A professora P.3 demonstra uma certa 

preocupação quanto à forma como estes conteúdos estão sendo trabalhados em sala de aula. 

Percebe-se pela sua argumentação: “A gente pode tá vendo as estratégias [...] pra tá 

trabalhando”. Na sua fala, a P.2 sinaliza para outras possibilidades, partindo da realidade: 

“Do micro para o macro e sempre ter uma visão do macro”. Esta professora aponta outras 

estratégias para trabalhar com os conteúdos para o ensino de matemática, os quais encontram 

ressonância no estudo de Moreira (2002), que destaca: 

 
A importância de se analisarem conteúdos curriculares, recursos e 
procedimentos didáticos, assim como artefatos culturais com os quais os 
estudantes interagem, mesmo em ambientes não escolares, procurando-se 
explicitar como neles se valorizam identidades hegemônicas e se expressam 
relações de poder que visam à preservação de privilégios. Daí a importância 
de se estudarem os processos quotidianos dos contextos escolares, buscando-
se entender como, nesses processos, as ações dos sujeitos implicados, bem 
como os discursos que os envolvem e constituem, estão contribuindo para a 
construção de determinadas identidades sociais de raça, gênero, etnia, 
sexualidade, idade, profissão (MOREIRA, 2002, p. 17). 

 

 O contexto abordado focaliza os desafios implicados na tentativa de tornar a sala de 

aula um espaço de diálogo entre os diferentes e que este procedimento se especifique nos 

diversos espaços escolares, onde diferentes grupos da comunidade podem reunir-se para 

dialogar, discutir, propor, planejar, organizar e realizar o ensino de Matemática, além da 

habilidade de criar atividades e situações de ensino aprendizagem.  

 A apropriação do conhecimento científico exige a aprendizagem de um método, a 

aquisição de uma forma de discurso que não é exatamente aquele usado no dia-a-dia e que 

deve ser incorporado pelos alunos e alunas a partir de um esforço consciente e sistemático.  
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Como já citei anteriormente, segundo Pavanello (2004), cabe à instituição escolar, 

fundamentalmente, a tarefa de proporcionar aos alunos a aproximação com o conhecimento 

científico ao mesmo tempo que auxilia a construir esse tipo de discurso. O discurso das 

professoras, em alguns momentos, é um tanto consistente e revela que a educação matemática 

não pode ficar apenas no senso comum, apontando para outras possibilidades. Portanto, 

partindo desta realidade em busca de subsídio para aprimorar e ampliar os seus 

conhecimentos, mostrando a importância do desenvolvimento de atitudes positivas que 

possibilitem uma leitura de mundo. Para Pavanello (2004), a descontextualização e a 

despersonalização do saber e, conseqüentemente, a criação de novo tipo de conhecimento, o 

conhecimento escolar, sem se reduzir ao conhecimento cotidiano, tampouco pode ser 

confundido com o conhecimento científico. 

 Por exemplo, a professora P.4 argumenta que o processo de seleção e de organização 

dos conteúdos para o ensino de matemática deverá ter relação com o processo de interpretação 

da realidade, isto é:  

 
[...] interpretar problemas, analisar, ver a realidade. Por exemplo, ler o 
problema e saber que aquilo tem um fundo de verdade. Então não é só 
ensinar a contar, ler e escrever, é preciso ir além. Saber o que, para que 
está aprendendo. Saber porque está aprendendo. Então eu ensino 
probabilidade, números naturais, números inteiros, números fracionários, 
ensino as quatro operações (somar, diminuir, multiplicar e dividir). Eu 
penso que é fundamental. Mas todos os conteúdos dentro da realidade do 
aluno (Ei. P.4). 

  

Segundo Vila (2006), pode-se inferir uma aculturação do saber matemático escolar, 

que está pouco ou nada relacionado com a presença da matemática na natureza e na sociedade 

e com os processos de resolução de problemas na vida cotidiana. Da mesma forma verifica-se 

nos escritos de Freire (1987) o reconhecimento da importância do conteúdo, desde que 

entendido como mediação para a construção do conhecimento. Para o autor não podemos 

simplesmente transferir conhecimento como pronto e acabado.  

 
Eu não aceito a pura transferência de conhecimentos. Conhecimento não se 
transfere, se produz, se recria. E para que eu produza, recrie, adquira, 
conquiste conhecimentos, eu preciso funcionar como um sujeito curioso e 
não como um sujeito objetivado memorizando a transferência da descrição 
do perfil do conteúdo (FREIRE, 1989, p. 5).    

 

 Observa-se pelos depoimentos das professoras um discurso perpetuado, sinalizando 

para outras perspectivas como utilidade e importância da Matemática no cotidiano e na 
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construção dos conhecimentos e da cidadania, bem como no desenvolvimento do raciocínio 

lógico. Nesta concepção, as professoras insistem na necessidade de trabalhar com a idéia de 

“cotidiano” como sinônimo de se trabalhar apenas com aquilo que faz parte do dia-a-dia do 

aluno, descartando-se conteúdos importantes porque são julgados desnecessários, que não são 

de interesse dos alunos e alunas ou porque não fazem parte da “realidade do aluno”, 

empobrecendo, assim,  o ensino da matemática e a aprendizagem dos alunos (BRASIL, 2001). 

A preocupação, nessa perspectiva, está em oferecer aos alunos a capacidade de 

competição, não apenas de resolver os problemas do cotidiano, mas também de produzir e 

comunicar conhecimentos significativos sobre a matemática, que lhe dêem oportunidade de 

passar em exames seletivos. Essa preocupação com a continuidade dos estudos pode ser 

percebida na seguinte reflexão de uma das professoras entrevistadas: 

 
A gente tá fora daquilo, é cobrado uma coisa que a gente não tá dando. 
Sabe, fica difícil, a gente vai indo com o que é do cotidiano e, daí chega lá e 
é cobrado totalmente diferente. Eu tenho esta preocupação com o programa 
das outras escolas, por exemplo Escola Agrícola, eu tenho esta 
preocupação, certo. Eu ensino o que é da realidade dos alunos (Ec. P.3). 

 

A formação inicial deve fornecer a todos os alunos e alunas o domínio dos próprios 

instrumentos do conhecimento, o desenvolvimento de conceitos possibilitando o aumento dos 

saberes, que permitem compreender melhor o mundo e a sociedade em que estão inseridos  

como membros. 

 Retomando Zabala (1998), compartilhamos com ele a idéia de : 

 
Respeitar a concepção construtivista e que o objeto de estudo sejam os 
problemas de compreensão e atuação no mundo real implica que toda a 
intervenção pedagógica parte sempre de questões e problemas da realidade, 
do meio do aluno (entendido no sentido amplo: não apenas o que o rodeia, 
como tudo quanto influi nele e o afeta) (ZABALA, 1998, p. 161). 

 

  A preocupação com o ensino e a aprendizagem de alunos e alunas acontece em um 

sentido amplo, isto é, que eles estejam abertos a sua própria transformação inerente a esses 

momentos, mas que desenvolvam a potencialidade de mobilizar idéias, crenças e valores que 

fazem com que o educando se posicione e re-signifique seu modo de agir e pensar. 

 Os depoimentos das professoras que participaram da entrevista coletiva e individual 

revelam preocupação com a resolução de problemas do dia-a-dia. Os problemas que envolvem 

o dia-a-dia de alunos e alunas, bem como de todos os profissionais que trabalham na 

educação, são problemas sociais. A escola não pode se afastar destas questões, fazer de conta 
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que eles não existem. A escola deve ser um local para que estas discussões sejam travadas, 

para que no futuro estes problemas sejam de menor impacto social.   

Segundo Zabala (2002), 

 
A escola deve ser um lugar para a reflexão crítica da realidade, que favorece 
uma verdadeira compreensão dos fatos além da visão simplificadora ou 
deformada. [...]. Ela deve desenvolver nos alunos e nas alunas a capacidade 
de tomar decisões com base na reflexão e no diálogo, promovendo, mais do 
que a formação de futuros cientistas, a educação de cidadãos e cidadãs em 
cultura científica básica, capacitando-os para interpretar os fenômenos 
naturais e para atuar de forma crítica e responsável em relação aos 
problemas sociais (ZABALA, 2002, p. 56). 

 

Busca-se com essas questões conhecer os aspectos que os professores consideram no 

momento de selecionar e organizar os conteúdos de matemática para o ensino fundamental 

nas escolas municipais da cidade de Balneário Piçarras. O currículo ensinado nas escolas 

corresponde ao que, para Forquin (1995), é realmente ensinado nas salas de aula e que às 

vezes está muito distante daquilo que é oficialmente prescrito. 

Esses depoimentos registrados nas entrevistas individuais parecem indicar que as 

professoras e o professor encontram dificuldade em selecionar e organizar os conteúdos de 

matemática para o ensino fundamental. O professor P.7 explica: “Eu trabalho os conteúdos 

com os meus alunos de acordo com a necessidade deles. Dando como exemplo, se eu for 

trabalhar com porcentagem – trabalho com banco, pegar empréstimo no banco, taxa de 

juros, crediários” (Ei. P.7). Vila (2006, p. 29) afirma: “O ambiente de aprendizagem exige 

uma determinada formação dos professores, assim como certas atitudes e crenças”. Daí a 

importância das contribuições dadas por essas professoras e professor para identificar quais 

aspectos são relevantes no momento de selecionar e de organizar os conteúdos para o ensino 

de matemática. “Eu procuro fazer a seleção dos conteúdos tendo como finalidade a 

necessidade do meu aluno. Não exatamente o científico; eu procuro fazer uma ligação do 

cotidiano com o científico e vice-versa” (Ei. P.9).  

Essa aparente dificuldade evidenciada implicitamente nos depoimentos das 

professoras e do professor é significativo. Por exemplo, a Proposta Curricular de Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 1998) critica o fato de a matemática continuar sendo 

considerada como uma ciência pronta e acabada, com ênfase na aprendizagem via 

memorização e repetição de problemas e de exercício dos livros didáticos; critica também a 

acomodação gerada pelo uso de um único livro didático como instrumento de seleção e de 

organização dos conteúdos, visando apenas à continuidade linear do processo de escolaridade, 
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sem observação da “multiplicidade de fatores necessários ao desenvolvimento de uma efetiva 

Educação Matemática” (SANTA CATARINA, PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA 

CATARINA, 1998, p. 105). Percebe-se uma concepção do ensino de Matemática que 

privilegia o caráter utilitário deste conhecimento, ou seja, a Matemática como um instrumento 

para somente resolver problemas cotidianos. A Educação Matemática desenvolvida em sala 

de aula deverá provocar desafios; valorizando a exposição de idéias, a argumentação e o 

espírito crítico; a comunicação das idéias; envolvendo alunos e alunas em processos geradores 

de conhecimentos matemáticos como: se fazer perguntas e perguntar, definir, observar, 

classificar, sistematizar, demonstrar e aplicar. A professora P.6 argumenta que: “Eu dou 

prioridade às coisas da vida do aluno. Aquilo que ele vai precisar para o cotidiano. Porque 

falar de uma coisa que ele não conhece, não está na realidade dele, fica muito fácil”. A 

professora P.8 confirma que para selecionar e organizar os conteúdos é necessário partir da 

vivência dos alunos e das alunas e evidencia em seu depoimento uma preocupação: “Para 

selecionar os conteúdos tu tens que partir da vivência deles, trabalhar os conteúdos que são 

da realidade deles. Eu não posso ficar só na realidade, porque você fica bitolado. Parte da 

realidade e vai buscar o contexto”. 

Nesta perspectiva, o conceito de uma educação básica que se desenrola nas escolas 

públicas ao longo de toda a trajetória da vida escolar não leva a negligenciar a importância da 

educação formal, em proveito da não-formal ou informal. O sistema educativo, quando 

elaborar sua proposta curricular com ênfase na seleção e organização dos conteúdos da 

matemática no ensino fundamental, deve contemplar conteúdos que facilitem o acesso aos 

conhecimentos, que tenham como objetivo formar cidadãos e cidadãs autônomos, capazes de 

compreender o mundo em que vivem e de participar da sociedade em que estão inseridos e 

operar melhoria a partir de posições informadas, críticas, criativas e solidárias.  

 Outra grande preocupação demonstrada pelos sujeitos da pesquisa é de que os 

conteúdos trabalhados em sala de aula abordem o contexto social. Esta preocupação pode ser 

verificada na entrevista coletiva como também na entrevista individual. Nesta perspectiva as 

professoras P.4, P.2 e P.5, quando entrevistadas afirmam que: 

 
Eu penso assim. Os alunos, eles estão inseridos dentro do contexto social. 
Então eu acho que está na hora de selecionar os conteúdos [...] a grande 
preocupação é estar sabendo que atitudes didáticas são estas, o que está 
acontecendo dentro do contexto social em que ele vive (Ec. P.4). 
 

  P.2 reforça a idéia: “A aprendizagem do conteúdo precisa ter ligação com o contexto 

social dos alunos, não pode ficar solto” (Ec. P.2). Percebe-se na fala da professora P.5 a 
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mesma preocupação com o contexto social no momento de selecionar e de organizar os 

conteúdos para o ensino da matemática. “Que ele consiga lá fora, quando sair da escola e 

realmente se dê bem na vida, que ele se situe no contexto social, que compreenda sua posição 

nesta sociedade e tenha capacidade de resolver os problemas do dia-a-dia” (Ei. P.5). 

Acredito que isso reflete a grande preocupação dos professores em preparar alunos e alunas 

para a vida futura, algo muito forte nos discursos. Os depoimentos não apresentam clareza de 

que esses alunos e alunas trazem para a escola uma série de conhecimentos que os relacionam 

e identificam com a realidade. São os conhecimentos prévios, fruto de experiências 

vivenciadas anteriormente no convívio familiar e também no meio social e cultural. 

Evidencia-se, assim, um processo de seleção e de organização coletiva, quando a professora 

P.2 sinaliza como a escola tem de agir: “A escola tem que preparar os seus alunos dentro de 

uma perspectiva do contexto social. Ela tem que ter esta preocupação quando vai selecionar 

os conteúdos. Ensinar para os nossos alunos aquilo que é significante para ele viver a 

realidade” (Ei. P.2). 

 A sistematização e a análise dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa permitiram a 

identificação das categorias para a interpretação dos resultados. As categorias 

realidade/cotidiano e contexto social foram as que com maior evidência apareceram nos 

discursos dos pesquisados. Percebe-se que há um equivoco conceitual a respeito do conceito 

de realidade e cotidiano, contexto social. As falas revelam que na maioria das vezes os 

conceitos de realidade, cotidiano e contexto social são entendidos como algo igual, não há 

clareza quanto a significado e abrangência que cada conceito possui dentro de um contexto. 

Uma outra categoria de análise que emergiu dos depoimentos dos respondentes 

evidenciou que um dos aspectos considerados por eles no processo de seleção e de 

organização dos conteúdos de matemática para o ensino fundamental é a aplicabilidade e a 

relevância que esses conteúdos apresentam na formação intelectual dos seus alunos. Quando a 

professora P.2 fala: “Quando eu vou separando os conteúdos, eu vejo assim, eu vou pelas 

coisas que são mais importantes para o aluno”  (Ec. P.2), percebe-se o sentido da expressão 

“mais importante”. Resta questionar: o que é mais importante? Como podemos priorizar na 

seleção e organização dos conteúdos o que é mais importante? Em muitos casos o que é 

importante para um determinado aluno, não tem significado para outro. Neste sentido, esta  

concepção é um tanto confusa.  

O depoimento da professora P.4 sinaliza que a sua preocupação é com a aplicabilidade. 

“A gente coloca os conteúdos no projeto e tenta mostrar para os alunos a sua utilidade na 

prática. Pra que serve aquele conteúdo” (Ec. P.4). O depoimento da professora P.5 confirma 
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que um dos aspectos considerados para selecionar e organizar os conteúdos é a relevância. 

“Eu penso que na seleção e na organização dos conteúdos devemos levar em conta a 

relevância que este conteúdo vai ter para sua vida, se vai ser útil. De que forma estes 

conteúdos contribuirão para que ele se dê bem na vida” (Ei. P.5). De novo aparece a 

preocupação com o porvir, entrando em cena o conceito de utilidade ou aplicabilidade. É 

necessário romper com essa idéia. A matemática é entendida apenas como uma ferramenta 

para que o estudante “se dê bem na vida”. É imprescindível a alunos e alunas a compreensão e 

apropriação do conhecimento disponível. Além disso, a utilização desse conhecimento para 

contribuir para a produção de novos saberes.     

 Os PCNs apresentam várias perspectivas para o ensino da Matemática, valorizando-a 

sobretudo como forma de compreender e atuar no mundo: 

 
[...] A Matemática é uma ciência viva, não só no cotidiano dos cidadãos, mas 
também, nas universidades e centros de pesquisas, onde se verifica, hoje, 
uma impressionante produção de novos conhecimentos que, a par de seu 
valor intrínseco, de natureza lógica, têm sido instrumentos úteis na solução 
de problemas científicos e tecnológicos da maior importância (PCN DE 
MATEMÁTICA, 1998, p. 24). 

 

 Já a professora P.5 evidencia em sua fala a precariedade da condição social, afirmando 

que a escola é a única fonte de informação que os alunos e as alunas possuem para se 

apropriar dos conhecimentos ou como forma de construir novas oportunidades ou novas 

expectativas de vida.  

 
Pela precariedade da condição social, pelo modo de vida que alguns alunos 
enfrentam no seu cotidiano, eu penso que eles precisam estar bem mais 
orientados, a escola é a única fonte de informação que muitos têm, ele 
precisa saber fazer esta leitura de mundo, interpretar as informações e 
mediante elas atuar. Por exemplo, que ele não seja enganado quando ele for 
resolver uma questão do seu cotidiano, eu procuro priorizar o que é 
importante para os alunos quando estou pensando na seleção dos conteúdos 
(Ec. P.5). 

   

 Conforme o depoimento da professora P.4., ao término das séries iniciais os alunos 

precisam dominar as quatro operações matemáticas. Essa fala chamou minha atenção, pois, no 

mundo globalizado em que vivemos, não é suficiente que os alunos das séries iniciais fiquem 

restritos a determinados conteúdos. É necessário possibilitar-lhes outras oportunidades de ter 

acesso a fontes de conhecimento. “Os básicos são os mais importantes que a gente considera. 

Exemplo: adição, subtração, multiplicação e divisão. São conteúdos básicos que eles 

precisam dominar para chegar até a 4ª série” (Ei. P.4). 
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 Ela argumenta quando vai selecionar e organizar os conteúdos: 

 
[...] penso na relevância, querendo ou não a gente sempre bate na mesma 
tecla, o que vai ser útil para eles. O que vai ser mais importante. Que eles 
entendam que os conteúdos que eles aprendem são importantes para a vida 
deles. Tem coisa que eles não se dão conta que eles estão convivendo com 
aquilo ali, todos os dias. Um exemplo: foi quando fomos trabalhar com os 
números decimais. Eu dei vários exemplos, onde eles usam [...]. Então a 
gente procura selecionar os conteúdos que têm relevância para a vida deles 
(Ei. P.9). 

 

Pelo que se depreende do depoimento, há alguns equívocos conceituais a respeito do 

que seja relevância e aplicabilidade dos conteúdos apreendidos pelos alunos. Pode-se perceber 

que, apesar do esforço e desejo de mudança, a lógica que preside a ação das professoras e do 

professor ainda se limita às estruturas culturalmente construídas que predominam nas 

instituições escolares. Detecta-se aí um engessamento, uma idéia indesejável de que tudo está 

pronto e acabado, que não há outras formas de selecionar e organizar os conteúdos, senão os 

métodos tradicionais.    

De acordo com Zabala (2002, p. 57) 

 
adquirir a aprendizagem de um ofício, mais que deve facilitar a aquisição das 
competências que permitem fazer frente às numerosas e variáveis situações 
que encontrará como trabalhador ou trabalhadora, algumas das quais serão 
imprevisíveis. Já não é possível solicitar ao sistema educativo que forme 
mão-de-obra para um trabalho estável, pois trata-se de formar para a 
inovação pessoas capazes de evoluir, de se adaptar a um mundo em rápida 
mutação e de dominar a mudança.  

 

Fazendo um contraponto com a citação acima, percebe-se no depoimento da professora 

P.10 que ela se preocupa e considera importante preparar os seus alunos para o mundo do 

trabalho. Ela argumenta, por exemplo, que a pessoa: 

  
[...] chega em uma determinada empresa, vai fazer um teste de seleção e ele 
precisa determinado conteúdo. No meu entender a escola tem que ter esta 
preocupação. Preparar os seus alunos para o trabalho. Nem todos vão ter 
oportunidade de fazer uma faculdade. Eu tenho que pensar que lá adiante 
ele vai precisar usar estes conhecimentos. Então eu penso que os conteúdos 
estudados na escola têm que ter relevância (Ei. P.10). 

 

 A lógica capitalista da organização da sociedade começou a exigir que a escola 

passasse a realizar a preparação para o trabalho, isto é, o conhecimento científico se tornasse 

aplicável às necessidades do mercado. Incorporou-se à escola a lógica da empresa, tanto na 

organização da gestão e da administração do trabalho escolar como na avaliação do 
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aproveitamento dos alunos, valorizando especialmente o produto final. Contudo, a escola deve 

ser um lugar para a reflexão crítica da realidade, os professores em sala de aula devem abordar 

e discutir estas temáticas referentes ao mundo do trabalho, procedendo-se a um trabalho 

educativo conforme aconselha Zabala (2002, p. 57)  

 
Uma educação também para o trabalho, mas sem perder a visão global da 
pessoa como ser crítico diante das desigualdades e comprometido com a 
transformação social e econômica para uma sociedade que não só garante o 
direito ao trabalho, porém na qual este se ache em função do 
desenvolvimento das pessoas, e não dos interesses do capital. 

  

Antes de ensinar algum conteúdo aos nossos alunos, faz-se necessário ensiná-los a 

pensar. Pensar significa aprender a construir representações e dominar alguns tópicos como: 

perceber e observar, avaliar e criticar as informações recebidas e transformá-las em 

aprendizados para a vida cotidiana. Algo que este trabalho me proporcionou fazer, haja vista as 

entrevistas e análises que permitiram interação e aprofundamento com o problema da pesquisa.  

Encarando o ensino de Matemática sob outro prisma, a professora P.6 confirma a 

preocupação com a aplicabilidade no futuro: 

Ele vai ter que no futuro saber aplicar os conhecimentos que ele recebeu na 
escola. Para que ele venha observar, analisar que aquele conteúdo vai ser 
utilizado no futuro, que ele estabeleça relação entre a matemática e as suas 
situações cotidianas e também fazer relação com outras áreas do 
conhecimento (Ei. P.6).    

 

Nesses depoimentos, as professoras e o professor entrevistados sinalizam que no 

processo de seleção e de organização dos conteúdos de Matemática para o Ensino 

Fundamental da rede pública de Balneário Piçarras, dois aspectos são importantes a ser 

considerados: a aplicabilidade dos conteúdos ensinados em sala de aula e a relação desses 

conteúdos com a vida futura, isto é, após o término da escolaridade a relevância que o 

aprendizado vai produzir na vida de cada um. É importante que no momento de selecionar e 

organizar os conteúdos para o ensino de matemática, os organizadores de uma proposta 

curricular (professores, diretores, especialistas, etc.), possam ver que, além de desenvolver 

conceitos matemáticos, também se podem fomentar valores sociais. Esses conhecimentos 

facilitam a relação com outros tipos de conhecimentos e em outros contextos. Assim, teremos, 

no futuro, uma educação inovadora e emancipadora.      

 Os avanços ocorridos nas pesquisas da matemática, da lingüística, das ciências sociais 

e exatas, bem como da tecnologia, precisam ser analisados para que consideremos quê 

conteúdos devem ser ensinados na escola e como devem ser ensinados. A história da ciência 
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matemática se confunde com a história da humanidade. Este saber acumulado é uma produção 

cultural, resultado de uma longa evolução, e está em constante desenvolvimento. Nesse 

processo de transformação ao longo da história se reconhecem esforços de pesquisadores e 

estudiosos para encontrar explicações, formas de conviver com a realidade sociocultural de 

nossas escolas e comunidades. Segundo D’Ambrosio (2006, p. 80) “O grande desafio para a 

educação é pôr em prática hoje o que vai servir para o amanhã. Pôr em prática significa levar 

pressupostos teóricos, isto é, um saber / fazer acumulado ao longo de tempos passados, ao 

presente”. As décadas de 70 e 80 do século passado foram marcadas por reformas no currículo 

em muitos países, inclusive no Brasil. Segundo Zabala (1998), a organização dos conteúdos 

na escola deu lugar a diversas formas de relação e colaboração entre as diferentes disciplinas 

que foram consideradas matérias de estudo. Segundo o grau e as características destas 

relações, diversas pesquisas definiram várias formas de classificação sem que exista um 

consenso geral sobre os critérios utilizados, já que em alguns casos levaram em conta as 

necessidades escolares e em outros apenas prestaram atenção aos aspectos epistemológicos. 

Neste trabalho, os professores sujeitos, quando questionados sobre o processo de 

seleção e de organização dos conteúdos de matemática para o ensino fundamental, sinalizaram 

a categoria “trabalho com projetos envolvendo situações-problema”. Para justificar esta 

argumentação passo a registrar os depoimentos.  

 
Quando nós iniciamos este trabalho com projetos, a gente na sala de aula, 
com os alunos, procurava desenvolver uma situação-problema. Levar os 
alunos a buscar alternativas para resolver uma situação-problema. 
Desenvolver esta habilidade, provocar desafios. Depois que ele desenvolve 
estas habilidades, quando se depara com um problema, se ele conseguir se 
sair bem ele vai estar preparado para resolver, ele vai conseguir tá 
selecionando, tá pensando, tá resolvendo aquela nova situação (Ei. P.6). 

 

Percebe-se no depoimento da professora P.6 que este é um aspecto considerado por 

alguns professores para o processo de seleção e de organização dos conteúdos de matemática. 

Ficou evidente que nem todas as escolas adotam este critério para proceder a tal atividade. 

Segundo Zabala (2002, p.129), “Adquirir consciência de como se aprende, das estratégias e 

das técnicas que permitem ir construindo significados é um dos fatores-chave para a 

consecução do maior grau de profundidade na aprendizagem”. A maneira de conceber a 

resolução de problemas de matemática no contexto de aprendizagem em um ambiente de 

confiança, de questionamento, de avanços na construção de novos conhecimentos.  

A professora a seguir relata trabalhar com o projeto da horta em sala de aula e também 

em aulas ao ar livre, por despertar a intuição e a visualização do aluno. Diz construir 



 

 

62

conceitos de geometria. De acordo com Manrique (2003, p. 17), “o conteúdo Geometria foi 

escolhido por se articular com outros blocos da Matemática, entre eles grandezas, medidas e 

números”. Outro fato importante que devemos considerar é que o estudo geométrico 

desempenha papel primordial na aquisição de conhecimentos matemáticos no cotidiano. A 

idéia-chave na fala de Manrique diz respeito a essa articulação, ou seja, ela propõe um ensino 

da geometria e da prática pedagógica em matemática que conduza alunos e alunas a 

estabelecer conexões entre os conceitos matemáticos e seu dia-a-dia, de modo a permitir-lhes 

dar conta do espaço em que habitam.  

Neste sentido, a professora conclui que é necessário:  

 
Adequar os conteúdos de matemática ao projeto que estão trabalhando. Eu 
vou explicar melhor. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com o 
projeto da horta, então todos os professores aproveitam este tema para 
trabalhar os conteúdos específicos. Partindo do grande tema, a gente vai 
criando situação-problema: trabalhar com os alunos os conceitos de 
geometria. A forma de trabalhar é diversificada. Este é um critério para 
selecionar e organizar os conteúdos que vamos desenvolver no bimestre (Ec. 
P.3). 

 

A implementação de uma proposta, programa ou mudança de estratégia de como 

ensinar e para que ensinar, ajuda os estudantes a construir um profundo entendimento de 

conceitos matemáticos e a buscar estratégias para resolver problemas que envolvam situações 

cotidianas. Em geral, professores modificam algumas atividades escolares, mas mantêm 

práticas pedagógicas tradicionais de exposição dos conteúdos. Adotam práticas que conduzem 

os alunos e as alunas à resolução de problemas, mas não possibilitam que eles discutam suas 

soluções. O depoimento da professora P.4 confirma essa argumentação. Quando conclui:   

 
[...] pegamos uma situação-problema qualquer e a partir daí nós 
desenvolvemos um projeto de trabalho e conforme o direcionamento do 
projeto a gente vai trabalhando os conteúdos específicos de cada disciplina. 
De acordo como o projeto vai avançando nós vamos trabalhando os 
conteúdos (Ec. P.4).  

  

Ortigão (2005) argumenta que o estudo das práticas curriculares contribui para suas 

reformulações e para o avanço teórico do campo de estudo. Neste sentido explica que, por 

exemplo, uma aula tradicional é estruturada por conteúdos e exercícios repetitivos; já em uma 

aula da reforma, o professor precisa selecionar problemas que envolvam situações da vida real 

e que sejam significativos do ponto de vista da Matemática. Argumenta ainda que em alguns 

casos, os professores se sentem menos eficazes em trabalhar com a agenda da reforma, pois 
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acreditam que os alunos aprendem mais com o ensino tradicional. A professora P.6 afirma no 

seu depoimento que os projetos surgem de uma situação-problema emergente:  

 
Os projetos de trabalho surgem de uma situação-problema que a gente 
desenvolve de acordo com o interesse dos alunos e vão buscando os  
conteúdos que vai dando para trabalhar naquele tema. Eu trabalho com  
projeto  de pesquisa - Porque a gente começou a trabalhar com projetos 
depois de uma formação que nós tivemos. Eu acho uma boa idéia, algo 
diferente. Então os conteúdos são selecionados e organizados conforme o 
projeto vai sendo desenvolvido (Ec. P.6). 

 

É nesta perspectiva que os professores e professoras devem cumprir o seu papel, 

implementando a pesquisa como meio de produção e como metodologia para o ensino e a 

socialização de conhecimentos matemáticos, despertando  a necessidade e a importância da 

pesquisa nas práticas escolares e oportunizando a investigação dos problemas da comunidade. 

O grande desafio é reavaliar constantemente as práticas pedagógicas e modificá-las em 

beneficio de uma educação de qualidade, muito embora “[...] qualquer inovação pedagógica 

que abrigue o afastamento aos processos oficiais, quer interpretando-os num outro espírito, é 

fonte de inquietude para os professores. [...] poderá gerar uma tensão difícil de suportar” 

(PERRENOUD, 1999, p. 186). 

A professora P.8 oferece mais detalhes sobre o método em questão: 

 
A gente também seleciona os conteúdos para trabalhar com os alunos, 
conforme o projeto, nós desenvolvemos uma temática que surge de uma 
situação-problema. Por exemplo: um tema sobre esgoto, lixo, aterramento 
dos mangues etc. Muitos conteúdos são trabalhados com o desenvolvimento 
do projeto (Ei. P.8). 

   

Analisando os dois depoimentos das professoras P.8 e P.5, percebe-se nas falas uma 

convergência, logo quebrada pelos próximos depoimentos, em que se percebe uma grande 

divergência, ficando evidente que somente alguns professores e professoras trabalham com 

projetos de pesquisa, isto é, com situações-problema. “Tem professor que trabalha com 

projeto. O projeto de trabalho fica um pouco fora às vezes. Mais a maioria não trabalha em 

projetos. A maioria procura selecionar os conteúdos de acordo com a proposta do município” 

(Ei. P.5). Nessa perspectiva percebe-se que não há uma organização consistente dos saberes. 

Segundo Zabala (2002, p. 16), “é, portanto, razoável pensar que devemos realizar o exercício 

que nos permita estabelecer critérios para a seleção e a organização dos conteúdos”. Neste 

estudo, isso parece pouco evidente. 
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Neste sentido, é importante apontar que trabalhos científicos publicados em diversos 

periódicos abordam estudos empíricos que sinalizam os efeitos da reforma do ensino de 

Matemática sobre o desempenho dos alunos. A reforma mencionava características 

consideradas fundamentais e as mais importantes citadas nos documentos oficiais (NCTM, 

1989, 1991, 2000) são: 

 

a) ampliação do campo de conteúdos matemáticos a serem ensinados; 

b) todos os alunos precisam ser engajados em tarefas complexas de resolução de 

problemas e encorajados a investigar e a transmitir idéias matemáticas em suas 

classes; 

c) os conhecimentos prévios dos alunos devem ser valorizados, respeitados e 

ampliados; 

d) os alunos precisam ser expostos a problemas envolvendo mais de uma solução e 

cuja solução não seja imediata; 

e) as classes devem ser organizadas de forma a encorajar a interação entre os 

estudantes; 

f) o professor tem um papel relevante no sentido de ajudar o aluno a desenvolver 

sua autoconfiança.   

 

No mesmo documento se destaca também a publicação da Agenda for Action, que  

afirma em sua recomendação 1: “A resolução de problemas deveria ser o foco da matemática 

escolar dos anos 80” (NCTM, 1980, p. 1). 

Essa recomendação concretiza-se em seis ações: 

 

a) Deveria organizar-se o currículo de matemática em torno da resolução de 

problemas. 

b) Deveria desenvolver-se e ampliar a definição e a linguagem da resolução de 

problemas em matemática a fim de incluir uma ampla categoria de estratégias, 

processos e modos de apresentação que abarcasse todo o potencial das aplicações 

matemáticas. 

c) Os professores de matemática deveriam criar ambientes de sala de aula nos quais 

pudesse surgir a resolução de problemas. 

d) Deveriam desenvolver-se materiais curriculares apropriados para ensinar a resolver 

problemas em todos os níveis. 
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e) Os programas de matemática deveriam implicar os alunos na resolução de 

problemas, apresentando aplicações para todos os níveis. 

f) Os pesquisadores deveriam dar prioridade às investigações sobre a natureza da 

resolução de problemas e sobre as vias efetivas para se conseguir resolvedores de 

problemas. 

     

Nesta linha, Vila (2006) considera que um professor de matemática tem em suas mãos 

uma grande oportunidade: se utiliza seu tempo exercitando seus alunos e alunas em operações 

rotineiras, matará neles o interesse, impedirá seu desenvolvimento intelectual; porém, se 

despertar neles a curiosidade, o espírito investigativo e o questionamento, despertar-lhes-á o 

gosto pela matemática.   

A professora P.4, falando sobre a seleção dos conteúdos, afirma que: 

 
A gente seleciona nos encontros que a gente tem e aplica de acordo com o 
projeto que está desenvolvendo. Nós estamos agora com projeto de 
trabalho, por exemplo sobre folclore, e aparecem as figuras geométricas. 
Daí a gente aproveita para trabalhar perímetro, área etc. A gente vai 
buscando os conteúdos e vai trabalhando, fazendo as relações com o 
cotidiano. Mas, é claro, partindo de uma situação-problema (Ei. P.4). 

  

De acordo com o depoimento da professora P.4, o processo de seleção e de 

organização dos conteúdos é realizado em encontros dos professores. Este pensamento é um 

tanto equivocado, tendo em vista que ela afirma que estão trabalhando com projetos. Diante 

disso, não fica evidente como esse processo é realizado, percebe-se que em alguns momentos 

o depoimento sinaliza para várias possibilidades de realização das atividades docentes. 

Mediante as afirmações pergunta-se: Como é construído esse projeto de trabalho? Quem 

realmente participa da organização e sistematização do plano de trabalho? Esta modalidade é 

especifica de uma determinada escola? Se a seleção e organização é realizada em encontro de 

professores, todos deveriam estar trabalhando com uma mesma temática, isto é, cada 

professor desenvolvendo as atividades conforme suas experiências. Conforme a análise 

realizada dos diversos depoimentos isso não caracteriza uma unificação, há divergência nos 

depoimentos.  

Depois de 1989, e no contexto de um novo documento, “Parâmetros curriculares e de 

avaliação para a educação matemática”, (em sua versão espanhola, 1991, p. 5), o NCTM 

propõe cinco objetivos para todos os alunos: 
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a) Aprender a valorizar a matemática. 

b) Adquirir confiança na própria capacidade. 

c) Adquirir a capacidade de resolver problemas matemáticos. 

d) Aprender a se comunicar matematicamente. 

e) Aprender a raciocinar matematicamente. 

 

Os cincos objetivos citados anteriormente culminam com as seguintes afirmações:  

 
Conhecer matemática significa ser capaz de usá-la com propósitos definidos. 
Para aprender matemática, os alunos têm que se envolver em explorar, 
conjecturar e raciocinar, mais que na aprendizagem de memória de regras e 
procedimentos [...] (para) dar sentido à matemática (os alunos necessitam) 
vê-la e empregá-la como ferramenta de raciocínio e resolução de problemas 
(NCTM, 1991, p. 5). 

  

Na mesma linha, novas propostas curriculares já estavam nas recomendações contidas 

no documento “Agenda para a Ação”, do Conselho Nacional de Professores de Matemática7 

dos Estados Unidos (NCTM, 1989), que conduziram as modificações curriculares da 

Matemática escolar em diversos países. O documento recomendava a resolução de problemas, 

o que era destacado como o foco do ensino de Matemática na década de oitenta (Século XX). 

Também a compreensão da relevância dos aspectos sociais, antropológicos, lingüísticos e dos 

cognitivos no ensino e na aprendizagem de matemática imprimiu novos rumos às discussões 

sobre a Educação Matemática e sobre a organização curricular. Ganha força neste momento a 

idéia de que a função do ensino precisa valorizar não mais o ensino prévio. Tal idéia 

influenciou as reformas que ocorreram em todo o mundo, na construção de competências e 

habilidades fundamentais necessárias para a sobrevivência do cidadão. 

Percebe-se nos depoimentos analisados até o momento a existência das categorias 

realidade/cotidiano, contexto social, situações-problema, projeto de trabalho, mas não 

um entrelaçamento entre os aspectos considerados para o processo de seleção e de 

organização dos conteúdos em análise. Portanto, se tem a impressão de que são trabalhados de 

forma fragmentada, estanque, desconectada do contexto escolar e do cotidiano de alunos e 

alunas.    

Os  discursos dos professores entrevistados não desvelam uma conexão entre essas 

categorias. Observa-se que os conceitos da vida cotidiana nem sempre têm o mesmo 

significado que os conceitos matemáticos discutidos no sistema de ensino. Essa diferença 

                                                 
7 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 
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conceitual gera um grande obstáculo para transformar e integrar, o que é uma das tarefas da 

escola. 

O livro didático se constitui também como um aspecto considerado pelos professores. 

Historicamente, o livro didático pode ser considerado uma conseqüência da descoberta e do 

desenvolvimento da imprensa. Um dos primeiros livros didáticos, datado de 1658, foi obra de 

Juan Amós Comenio, com o titulo de Orbis sensualium pictus. Nesta obra o autor tenta 

colocar algumas de suas recomendações didáticas. 

 No Brasil, respectivamente em 1744 e 1748, José Fernandes Pinto Alpoim escreveu 

dois livros que se tornaram os primeiros livros didáticos de matemática, com os títulos Exame 

de Artilheiros e Exame de Bombeiros.  

 Considerando a importância desse instrumento e a sua influência no processo ensino-

aprendizagem e para seleção e organização dos conteúdos, a professora P.8 afirma que: 

 
Para eu selecionar os conteúdos, busco seguir os conteúdos do livro 
didático. Sabe aquele que é distribuído pelo governo federal. Somos nós os 
professores que escolhemos. Então eu seleciono e conseqüentemente 
organizo o meu planejamento de acordo com o sumário do livro didático. Eu 
sou obrigada a usar este livro nas minhas aulas (Ei. P.8). 

   

Reconhece-se que o livro didático é um dos instrumentos para auxiliar e orientar o 

trabalho pedagógico, entretanto não pode ser considerado o único. Podemos sinalizar para 

outras possibilidades, para outros recursos didáticos. As tarefas educacionais efetuadas nas 

unidades escolares estão muito condicionadas ao livro didático, instrumento usado de maneira 

majoritária. Confirmando o depoimento anterior, surge P.7: “Então eu penso que o que eu uso 

hoje né, não é o ideal, mas é o mais prático, é simplesmente uma seqüência que os livros 

trazem” (Ei. P.7).  

Dentre os fatores que impedem a transformação da Educação Matemática podemos 

citar: “falta de conhecimento do professor decorrente de um processo precário de sua 

formação inicial” (PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA, 1998, p. 105). 

Muitas vezes falta orientação mais eficaz aos professores iniciantes, principalmente uma 

orientação, um acompanhamento. Esta afirmação fica evidente na fala da professora P.4 na 

entrevista individual. “Quando eu iniciei o meu trabalho como professora, este ano, me 

foram dados os livros para que eu trabalhasse. Sabe aquele livro que é distribuído para todos 

os alunos. O livro já traz os conteúdos organizados para cada série”. 

De acordo com Santomé (1998), podemos dizer sobre os livros didáticos que: 
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São o instrumento através do qual ocorre a reprodução do conhecimento 
acadêmico, necessário apenas para aprovar e sobreviver nas instituições 
acadêmicas. Conhecimentos que pouco tem a ver com o que essas mesmas 
pessoas utilizam em sua vida cotidiana para compreender as situações das 
quais participam e elaborar propostas de ação em sua comunidade 
(SANTOMÉ, 1998, p. 135). 

  

Podemos dizer que estes manuais escolares (livros didáticos, apostilas, cadernos 

pedagógicos, etc.) contêm informações que alunos e alunas necessitam para demonstrar seus 

conhecimentos a respeito de uma determinada disciplina como requisitos para serem 

reprovados ou aprovados em determinada matéria. Mediante essa afirmação a resolução de 

problemas vem sendo utilizada para se referir a uma atividade proposta aos alunos com a 

finalidade de aplicar diferentes conhecimentos, habilidades e capacidades que normalmente 

fazem parte da programação de matemática. Segundo Santomé (1998), o livro-texto tentará 

oferecer ao corpo docente um esvaziamento cultural com a intenção de que o mesmo seja 

assimilado pelos estudantes.  

 A professora P.10 argumenta que: 

 
Quando eu comecei a dar aula, não me orientaram como eu deveria 
proceder. Como seria a seleção dos conteúdos para cada série, somente me 
deram os livros. Este é o livro da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Então o que é que você 
faz? Pega o livro, vê o que é mais importante e começa a desenvolver 
aqueles conteúdos, porque você vai ter alguma coisa para explicar para os 
alunos. Isso aconteceu comigo. Eu uso os conteúdos do livro didático, eu 
sigo mais ou menos os conteúdos como estão organizados nos livros (Ei. 
P.10).  

 

Os livros didáticos são um dos principais mediadores do conhecimento socialmente 

legítimo, à medida que são disponibilizados em massa para as escolas. Por outro lado, os 

livros continuam a apresentar uma estrutura e organização linear em unidades, capítulos e 

conteúdos. Como afirma Goodson (1995, p. 17), o currículo escrito na sua forma pré-ativa 

(currículo como matéria de ensino) indica publicamente uma determinada retórica, intenções, 

valores e objetivos concebidos e produzidos em um determinado contexto social. Além disso, 

Goodson (1997) também argumenta que o currículo é uma construção sócio-histórica, tanto 

no contexto acadêmico, quanto no contexto escolar. Por isso, o livro didático, mesmo que lhe 

faltem alguns conteúdos, poderá ser utilizado. Porém, é imprescindível que o professor se 

torne um pesquisador e busque outras fontes. Se ficar somente com os livros didáticos, corre o 

risco de protagonizar um ensino de matemática cheio de lacunas, uma vez que a maioria dos 

livros didáticos, 
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Devido a sua estrutura, trata os conteúdos de forma unidirecional, não 
oferece idéias diversas à margem da linha estabelecida. Estes livros 
transmitem um saber que costuma se alimentar de estereótipos culturais. [...], 
apesar da grande quantidade de informação que contêm, não podem oferecer 
toda a informação necessária para garantir a comparação (ZABALA, 1998, 
p. 174). 

 

O entendimento de Zabala se contrapõe ao da professora  P.3, quando ela afirma: 

 
Eu vou pelo livro didático. O livro para mim é fundamental. O livro já traz 
os conteúdos selecionados e organizados por série. Então fica mais fácil 
trabalhar com livro, que é distribuído para todos os alunos. Nós somos 
obrigadas a usar o livro que é distribuído pela escola. Eu penso que fica 
mais fácil. Porque todos os alunos recebem o livro no início do ano (Ei. 
P.3). 

 

 Segundo Zabala (1998, p. 174), “a maioria dos livros didáticos, devido a sua 

estrutura, trata os conteúdos de forma unidirecional, [...]. Estes livros transmitem um saber 

que costuma se alimentar de estereótipos culturais”.   Portanto, dificultam participar tanto do 

processo criativo de aprendizagem como na determinação dos conteúdos que são 

significativos para a vida cotidiana. Restringem a formação crítica dos alunos e das alunas, 

não favorecem a comparação e a relação entre a realidade e os conteúdos priorizados pela 

Unidade Escolar. E ainda “fomentam a atitude passiva dos meninos e meninas, já que 

impedem que participem tanto no processo de aprendizagem como na determinação dos 

conteúdos” (ZABALA, 1998, p.175).    

A professora P.4, que iniciou seu depoimento falando em contexto, entendimento, 

significações, acaba por admitir que usa os conteúdos do livro didático, os PCNs e a Proposta 

Curricular de Santa Catarina em seu trabalho de planejamento:  

 
[...] para selecionar e organizar os conteúdos: os livros didáticos, PCNs, a 
gente usa a Proposta Curricular de Santa Catarina, são estes materiais que 
nós estudamos nas formações continuadas e são estes materiais que 
efetivamente usamos para selecionar e organizar os conteúdos que 
trabalharemos no ano letivo (Ei. P.4). 

  

Chervel (apud VALENTE, 2002) chega até a afirmar que todos os livros didáticos, em 

uma certa época, dizem a mesma coisa, é o que ele chama de “fenômeno da vulgata”. Para 

Valente, os conceitos ensinados, a terminologia adotada, a organização da seqüência de 

ensino e dos capítulos, o conjunto de exemplos fundamentais ou o tipo de exercícios 

realizados são praticamente idênticos ou apresentam pouquíssima variação. 
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Os problemas que parecem ser mais sérios nos livros didáticos são na maioria das 

vezes a disposição dos conteúdos em blocos separados (parecem que não fazem parte da 

matemática ensinada) e, também, a superficialidade com que estes são tratados, visto que 

raramente abordam a formação, a gênese dos conceitos, caracterizando o desejo de somente 

ilustrar. Muitos dos livros didáticos atuais apresentam uma matemática já pronta e acabada. A 

gênese dos conceitos matemáticos não aparece e isso dá uma falsa impressão de que o 

conteúdo que está posto é definitivo.  

Na análise realizada percebeu-se que, ao selecionar e organizar os conteúdos de 

matemática para o ensino básico, é necessária a utilização de materiais estruturados, cuja 

organização é função do professor, enquanto mediador no processo ensino-aprendizagem, 

comprometido com a transformação e a construção da cidadania dos estudantes. Esse 

processo consiste em criar possibilidade para selecionar e organizar os conteúdos e aplicá-los 

efetivamente em sala de aula, desenvolvendo situações que permitam uma postura crítica e 

reflexiva, favorecendo alunos e alunas a se apropriarem das teorias de aprendizagem. 

Principalmente aquelas que entendem a aprendizagem como processo de interação dos 

sujeitos na, e com a sociedade.  

 Em suma, a seleção e a organização dos conteúdos, de acordo com Zabala (2002), 

dependem das diferentes variáveis que determinam a forma como se ensina. Ou seja, uma 

ação encontra correspondência na outra. O entrelaçamento dessas ações é certamente um dos 

fatores que mais incidem no grau de aprofundamento da aprendizagem e no desenvolvimento 

da capacidade dos educandos de adaptar o aprendido a novas situações. 

 Diante disso, Santomé deixa claro que: 

 
A questão é como selecionar e organizar a cultura da humanidade para que 
possa ser assimilada e para que também sejam construídas as destrezas, 
habilidades, procedimentos, atitudes e valores que ajudarão esses alunos e 
alunas a incorporar-se à sociedade, como membros de pleno direito 
(SANTOMÉ, 1998, p. 95). 

  

Estudos recentes realizados a partir de dados gerados pelo SAEB (MEC/INEP) 

indicam que a escola não tem sido capaz de proporcionar a seus alunos e alunas o domínio de 

alguns conceitos matemáticos elementares necessários para o desenvolvimento da capacidade 

de resolver problemas cotidianos. A seleção e a organização dos conteúdos matemáticos 

propostos para o ensino fundamental abrangem o desenvolvimento de habilidades de 

resolução de problemas envolvendo operações fundamentais da matemática, o raciocínio 

lógico, o estabelecimento de relações com o meio e a capacidade de leitura de mundo. É 
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necessário criar situação de ensino e aprendizagem na qual a relevância da seleção e 

organização dos conteúdos possa interagir e propiciar um processo de reconstrução de 

habilidades importantes, para alunos e alunas conviverem com as informações e 

transformações da vida moderna. 

Os PCNs apresentam vários objetivos e contribuições para o ensino da Matemática, 

constituindo um referencial que orienta a prática pedagógica: 

 
[...] o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem 
exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 
comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam 
a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e autonomia advinda 
do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 
enfrentar desafios (PCN, 1997, p. 31). 

  

 Contrariamente a essa idéia, os professores consideram relevantes no momento da 

seleção e de organização dos conteúdos de Matemática para o Ensino Fundamental a escolha 

dos conteúdos a partir de lista de conteúdos para fazer o planejamento anual.  

 Nesse sentido, afirma a professora P.5: 

  
É uma lista de conteúdos. Quando nós nos reunimos no início do ano letivo 
para fazer o planejamento anual, selecionamos os conteúdos pela lista de 
cada série, daí nós vamos organizando os conteúdos por bimestre de acordo 
com aquela lista que foi feita no início do ano com todos os professores. 
Fizemos os objetivos, os critérios de avaliação (Ei. P.5). 

   

Dentro dessa concepção de lista de conteúdos, o currículo é visto como um processo 

estrutural rígido e fragmentado e, portanto, não atende à necessidade de formação básica 

indispensável às pessoas, nos dias de hoje e em tempos futuros. O critério “listas” ficou, então, 

mais evidente. Vejam-se os seguintes depoimentos: “Eu gosto de seguir a listagem dos 

conteúdos. Esta lista já traz os conteúdos selecionados para cada série” (Ei. P.7). 

Quando questionada na entrevista individual a professora P.4 comenta que o:  

 
[...] trabalho especificamente da matemática, que a gente faz, é baseado, 
claro, nos conteúdos, seguindo a listagem dos conteúdos, seguindo uma 
seqüência durante o ano né, e nem sempre é uma seqüência porque depende 
do projeto que a gente está desenvolvendo, mas sempre dentro dos PCNs 
(Ei. P.4). 

   

Ela cita literalmente esta categoria como critério de seleção e organização de 

conteúdo:  
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[...] começo do ano, eu já pego uma lista de conteúdos que a gente tem 
envolvendo matemática. E a gente tem os encontros bimestrais. Nesses 
encontros por série, a gente se organiza e já se separa por série os 
conteúdos (Ei. P.4). 

  

Da mesma forma, explica a Professora P.8:  

 
Eu acho que selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar com os 
nossos alunos o melhor é seguir uma lista de conteúdos. Eu posso estar até 
errada, mas é o que eu acho. Pensa bem se todos trabalhassem com uma 
mesma lista, não daria complicação quando o aluno é transferido de uma 
escola para outra. Nós temos muitas transferências durante o ano. Isto é 
uma característica das escolas do litoral (Ei. P.8). 

 

 Para a Professora P.1, os conteúdos devem ser selecionados e organizados conforme 

uma lista pré-determinada para cada série: 

 
[...] seleciono primeiro os conteúdos de acordo com a série que eu vou 
trabalhar e depois eu organizo, quando eu vou fazer o planejamento anual, 
mas eu seleciono conforme a lista pré-determinada para cada série. Eu 
penso que é uma forma de selecionar o trabalho. O trabalho fica bem 
organizado, a gente sabe o que vai trabalhar durante todo o ano. Fica bem 
mais fácil. Eu prefiro a lista dos conteúdos e também porque esta listagem 
vem no livro de cada série (Ei. P.1).  
 
 

O depoimento da professora a seguir confirma a argumentação de que é a lista de 

conteúdos o instrumento utilizado para a seleção e organização dos conteúdos de matemática. 

Ela afirma: “Primeiro a gente separa a lista de conteúdos, usando uma planilha que a gente 

tem e usamos também o livro didático” (Ei. P.4). A Professora P.4 concorda com a seleção e a 

organização utilizando as listas de conteúdo e percebe-se que outro objeto considerado pelos 

professores entrevistados, no momento de selecionar e organizar, são os sumários dos livros 

didáticos. A fala da professora P.8 confirma que os aspectos para seleção e organização dos 

conteúdos de matemática são as listas de conteúdos contidas nos livros didáticos e em outras 

formas de organização. “A lista de conteúdos que é passada por outros profissionais. Porque 

eu sei a seqüência, eu não sei o que é trabalhado em tal série. Eu tenho conhecimento do 

conteúdo, mas eu não sei quais são os conteúdos de cada série. Na lista de conteúdos já está 

tudo organizado por série” (Ei. P.8). 

Através destes depoimentos, percebe-se que as professoras e o professor entrevistados 

utilizam também como instrumentos para selecionar e organizar os conteúdos de Matemática 

uma listagem pré-elaborada, esquecendo que a matemática não pode ser concebida como uma 

ciência pronta e acabada. A matemática deve ser entendida como um conhecimento vivo, 



 

 

73

dinâmico. Portanto, o conhecimento matemático será constituído pela seleção dos conteúdos 

de aprendizagem que devem intervir no processo de melhoria do conhecimento cotidiano. A 

construção de uma proposta curricular de referência envolve primeiramente o 

aprofundamento teórico e empírico de temas relacionados à seleção e organização dos 

conteúdos para o ensino de matemática, e também temas relativos à prática pedagógica em 

Matemática, verificando principalmente como esses sistematizam suas práticas docentes em 

Matemática. Embora tenhamos consciência da importância destes estudos para a compreensão 

da atuação em sala de aula, optamos por olhar ações relacionadas com os aspectos 

considerados pelos professores no processo de seleção e de organização dos conteúdos para o 

ensino de Matemática do Ensino Fundamental da rede pública de Balneário Piçarras. 

Como podemos observar, há uma quantidade significativa de professores que usam as 

listas de conteúdos em suas aulas de Matemática no Ensino Fundamental. Portanto, uma das 

preocupações é de que forma esses docentes utilizam esse recurso didático. Resta saber como 

se elaboram estas listas de conteúdos indicadas, por quem são elaboradas e para que fim? A 

lista de conteúdos é instrumento auxiliar importante da atividade docente. Em muitos casos, é 

apontada como principal referencial do trabalho em sala de aula. O emprego massivo das 

listas revela a ausência de outros materiais que orientam os docentes em relação a “o que 

ensinar”, “como ensinar” e “para que ensinar”.  

 Outro aspecto que os professores tomam por base neste processo de seleção e de 

organização dos conteúdos de matemática é um “diagnóstico”. Por exemplo, “Eu faço um 

diagnóstico da turma para verificar as dificuldades que eles têm na série anterior. E dali é 

que eu seleciono os conteúdos para aquela turma” (Ei. P.3). A entrevistada sinaliza que faz 

diagnóstico da turma para detectar as dificuldades, em lugar de se valer desse momento para 

verificar os conhecimentos prévios que alunos e alunas trazem. Ou seja, ela luta contra as 

dificuldades, em lugar de detectar o conhecimento já construído.  

A partir das análises dos depoimentos é possível fazer uma relação entre diagnóstico, 

cotidiano e realidade, situação que não fica clara no discurso dos professores. É possível que 

se aprofunde os estudos sobre os conhecimentos prévios dos alunos e das alunas para 

compreender melhor sua importância, sua origem, sua natureza, como se relacionam entre si e 

sua conexão com as práticas dos professores de matemática. Neste estudo, interessa-nos 

entender as crenças-práticas para planejar e desenvolver o processo de seleção e de 

organização dos conteúdos de matemática, de modo a favorecer os conhecimentos prévios, as 

experiências e visões que professores,  professoras, alunos e alunas consideram mais 

relevantes do ensino da matemática. 
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 As professoras e o professor consideram como aspecto para o processo de seleção e de 

organização dos conteúdos de Matemática para o ensino fundamental o diagnóstico. Diante 

disso, percebe-se que, em alguns casos,  seleção e organização dos conteúdos matemáticos são 

feitas a partir da lógica da matemática formal. Desse modo não se consideram as experiências, 

os conhecimentos que os alunos e as alunas já construíram no seu convívio familiar 

(conhecimentos prévios). O depoimento da professora P.1 a seguir evidencia isso: “Eu, no 

início do ano, quando eu vou fazer o planejamento, eu primeiro faço um diagnóstico para ver 

como eles estão, em que nível eles se encontram. Eu penso que é necessário fazer este 

diagnóstico, para depois fazer a seleção dos conteúdos” (Ei. P.1). Mediante essas 

argumentações, sinalizadas pelos depoimentos das professoras e do professor é importante 

destacar matemática como construção e a apropriação de um conhecimento pelos alunos e 

pelas alunas, que se servirão dele para compreender e transformar sua realidade. É possível e 

necessário que no início do ano letivo os professores e as professoras realizem um diagnóstico 

das turmas, para realmente conhecer e saber trabalhar com as individualidades. É interessante 

observar a presença nos depoimentos de referências como diagnóstico e lista de conteúdos 

ligados com o cotidiano dos alunos e das alunas. Isso se percebe, por exemplo, quando a 

professora p.8 responde que o:  

[...] diagnóstico da turma é importante para estar selecionando os 
conteúdos. Eu penso que este é um aspecto que deve ser levado em conta. 
Com este diagnóstico eu posso ter uma visão geral da turma e selecionar os 
conteúdos de acordo com o nível em que eles se encontram (Ei. P.8).  

  

Analisando esse depoimento, percebe-se que ao fazer o diagnóstico da turma, a 

professora P.8 preocupa-se com o desenvolvimento cognitivo dos alunos e das alunas. Para 

passar dessa preocupação à construção de uma proposta curricular para o ensino da 

matemática é necessário que se tenha clareza do que seja currículo. A consciência de 

diferentes concepções acerca do currículo (currículo formal ou oficial, currículo ensinado, 

currículo pretendido, currículo lecionado e realizado) leva a um deslocamento no modo de 

olhar a escola, que passa a ser vista como o local de desenvolver nos alunos e nas alunas a 

capacidade de tomar decisões com base na reflexão e no diálogo, promovendo a formação de 

cidadãos e cidadãs em uma cultura científica básica, capacitando-os para interpretar os 

fenômenos naturais e para atuar de forma crítica e responsável em relação aos problemas 

sociais.  

Assim, professores e professoras devem selecionar e organizar os conteúdos para o 

ensino da matemática de modo que alunos e alunas desenvolvam a própria capacidade para 
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transformar informações construindo conhecimentos, na busca de resolução de problemas 

comunitários, respeitando as diferenças e a individualidade. 

A organização dos conteúdos de matemática deve estar em sintonia com outros 

conteúdos de outras áreas do conhecimento, desenvolvendo-se atividades com o intuito de 

atingir os objetivos almejados. Faz-se necessária, na seleção e organização dos conteúdos, 

uma análise e discussão preliminar sobre a relevância e a importância destes no 

desenvolvimento do espírito crítico dos educandos. O professor de matemática tem de 

estimular a crítica e a teorização, conduzindo o processo ensino-aprendizagem com eficiência 

e eficácia. Faz-se necessário salientar que há uma estreita relação, isto é, um entrelaçamento 

entre a resolução de problemas e a interdisciplinaridade; não podemos considerar dispares, 

sem conexão, ao contrário existe uma relação muito grande entre essas duas categorias 

sinalizada pelo sujeitos da pesquisa. Outro aspecto importante a ressaltar que as situações 

problemas criados nos contextos sociais é uma grande oportunidade de trabalhar a 

interdisciplinaridade.  

De acordo com Fazenda (1993, p. 40), “a interdisciplinaridade [...] não pretende a 

construção de uma superciência, mas uma mudança de atitude frente ao problema do 

conhecimento, uma substituição da concepção fragmentária para a unitária do ser humano”.  

São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a utilização da análise de 

conteúdos dentro de uma abordagem metodológica crítica e epistemologicamente apoiada 

numa concepção de ciência que reconhece o papel ativo do sujeito na produção do 

conhecimento. O depoimento obtido da professora participante do presente estudo denota 

preocupação com esse tema: 

 
Eu penso que no início do ano, quando vamos fazer o planejamento anual, 
todos os professores reunidos pra fazer a seleção e a organização dos 
conteúdos de matemática, eu penso de todas as disciplinas. Este 
planejamento deveria ser organizado de forma interdisciplinar. Eu penso 
que seria uma maneira bem boa de trabalhar os conteúdos, as matérias 
ficariam de forma integrada e também todos os professores trabalhariam o 
mesmo assunto dentro de sua área específica (Ei. P.2). 

  

É preciso reconhecer que são diversas as formas que influenciam as decisões 

metodológicas dos professores. Como sujeitos ativos, eles também são capazes de resignificar, 

com maior ou menor intervenção, os fazeres de sua prática pedagógica. Portanto, o 

depoimento da professora P.2, em entrevista individual, indica que um dos aspectos 

considerados no processo de seleção e organização dos conteúdos para o ensino da 

matemática e também para as demais áreas do conhecimento seria a interdisciplinaridade. A 
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professora comentou, também, que trabalhar interdisciplinarmente seria trabalhar um  mesmo 

assunto dentro de cada área especifica, pois a multiplicidade de aspectos que compõem essa 

teoria, a constituição de conhecimentos a serem enriquecidos, acontece à medida que se 

estabelecem interações diversas com outras áreas do conhecimento.  

Isso é possível, diante dos depoimentos e considerando-se as condições adversas para 

o processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino da matemática? Qual  

conceito de interdisciplinaridade os professores consideram? Como é realizada a seleção e a 

organização dos conteúdos na perspectiva da interdisciplinaridade? O que isso significa no 

processo de seleção e de organização dos conteúdos de matemática? Como se observa pelo 

grande número de questões levantadas, é necessário analisar e repensar a política de formação 

continuada implementada pelo município alvo dessa pesquisa.  

  Em relação à interdisciplinaridade, Zabala (1998) a conceitua como interação entre 

duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de idéias até a integração 

recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos 

dados da pesquisa.   

Trabalhar a interdisciplinaridade nos dias atuais é algo fundamental, pois todas as 

áreas do conhecimento se entrelaçam e se completam, permitindo contextualizar, interligar os 

conhecimentos de forma significativa, isto é, vivenciados pelos alunos e alunas, professores e 

professoras de forma prazerosa. A interdisciplinaridade acontece segundo uma “metodologia 

comunicacional”, na qual a existência do diálogo é fundamental, troca de experiências, 

discussão, reflexão e respeito à diversidade. 

Essa consciência de outra forma de selecionar e organizar os conteúdos de matemática 

pode ser percebida na fala de um de nossos sujeitos de pesquisa: 

 
Quando vamos pensar em uma maneira de selecionar e organizar os 
conteúdos para o ensino de matemática, eu penso que uma forma seria 
trabalhar a interdisciplinaridade. Eu sei que é muito difícil, necessitamos de 
estudos e de formação continuada. É uma teoria importante para se estar 
pensando. Temos que pensar que temos outras formas de selecionar e 
organizar os conteúdos, não só da matemática, mas também das outras 
disciplinas. Trabalhar com interdisciplinaridade que é um tipo de relações 
entre disciplinas. Ou ficamos na forma tradicional (Ei. P.8). 

 

 A professora P.8 defende a interdisciplinaridade como critério para selecionar e 

organizar os conteúdos, mas em  contraponto admite ser necessário um estudo a respeito dessa 

teorização em formação continuada. Ela reconhece que é preciso buscar outra forma de pensar 

o processo de seleção e de organização dos conteúdos. Argumenta ainda que trabalhar com 
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interdisciplinaridade é fazer relação entre as disciplinas. Há divergência conceitual entre o 

conceito interdisciplinaridade e trabalho tradicional. Nesse sentido, acreditam que trabalhar 

com a interdisciplinaridade diminui a hipótese de ser um professor com práticas pedagógicas 

tradicionais.    

 Retomando Zabala (1998), compartilhamos com ele a idéia de que a forma tradicional 

de organizar os conteúdos é a que denominamos multidisciplinar, em que as disciplinas 

apresentam-se uma atrás da outra, sem que exista nenhum tipo de conexão entre elas, e em 

que até a mesma disciplina organiza seus conteúdos internos sob campos aparentemente 

isolados. A professora P.8, na entrevista individual, sinaliza para pontos relevantes quando do 

momento de selecionar e organizar os conteúdos de matemática para o ensino fundamental. 

Ela reconhece que em estudos e formação continuada há  novas possibilidades de transformar 

a velha prática tradicional de selecionar os conteúdos de aprendizagem em outros modelos de 

intervenção globalizados. Segundo Zabala (1998), os métodos globalizados são modelos 

completos de ensino e, como tais, definem todas as variáveis que configuram a prática 

educativa. 

É importante destacar que o professor e as professoras apropriam-se, em seus 

discursos, de conceitos e tendências que muitas vezes parecem não compreender na sua 

essência.  No discurso a seguir se percebe este equivoco conceitual. Os pressupostos 

apresentados na argumentação não caracterizam necessariamente que o professor trabalha 

com a interdisciplinaridade. Trabalhar com os conteúdos de formas não fragmentados não 

garante que as atividades desenvolvidas em sala de aula sejam trabalhadas de forma 

interdisciplinar. Contudo, essa é a argumentação apontada pelo professor P.7, que assim se 

expressa a respeito:  

 
Eu nas minhas aulas procuro trabalhar com a interdisciplinaridade, é um 
critério que eu tenho para selecionar e organizar os conteúdos de 
matemática. Eu penso assim que eu não posso lecionar os conteúdos 
fragmentados, uma forma de melhor fazer isto é trabalhar com a 
interdisciplinaridade. Eu penso assim (Ei. P.7). 

 

Nossas inquietações com o processo de ensino da matemática, as dificuldades de 

aprendizagem de alguns alunos e alunas, enfim tudo o que acontece a nós, professores de 

matemática em nossa sala de aula, são alavancas que impulsionam a necessidade de estudos. 

Talvez pesquisar a nossa própria prática pedagógica, em um sentido mais amplo.  
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O grupo multidisciplinar que aprofundou a Proposta Curricular de Santa Catarina 

indica que se utilize a história da Matemática - ou a Educação Matemática, como pontua o 

documento, mostrando-a como “um conhecimento vivo, dinâmico, social e cultural”, em que 

os estudos de matemática se dêem de “forma contextualizada, tanto no aspecto sócio-histórico 

de produção do conhecimento, quanto nas relações com os demais conteúdos da matemática, 

bem como a outras áreas do conhecimento” (Proposta Curricular de SC, 1998, p. 112).  

O mesmo documento, ao contemplar o eixo contextualização, prevê entre as 

competências e habilidades esperadas pelos estudantes, que estes entendam a matemática 

como uma produção histórico-cultural possível de transformação. 

Encontra-se aí uma outra categoria que o professor e as professoras consideram 

relevantes no processo de seleção e da organização dos conteúdos de matemática para o 

Ensino Fundamental: a categoria das habilidades e competências. 

A professora P.1 relata que sua preocupação quando seleciona e organiza os conteúdos 

para o ensino da matemática é desenvolver nos estudantes habilidades e competências. “Que 

desenvolva as habilidades e competências de forma significativa, que ficasse claro os 

conceitos, mas nunca imposto. Sempre priorizar a qualidade não a quantidade” (Ec. P.1). 

Perrenoud (2000, p. 15) designa competência como uma “capacidade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. A professora P.5 na entrevista 

coletiva confirma em seu depoimento que é: 

 
[...] importante trabalhar aquilo que o aluno desenvolva habilidades e 
competências que ele possa desenvolver o raciocínio lógico, analisar, 
calcular, não ser enganado no supermercado, saber fazer uma leitura. Para 
que os alunos possam  fazer esta leitura de mundo eu enquanto educadora 
terei o dever de desenvolver habilidades e competências que dêem condições 
de viver melhor como cidadão. Daí, sim, trabalharei os conteúdos de forma 
significativa e como conseqüência atingirei os objetivos. É isto que a gente 
realmente quer (Ec. P.5). 

  

Convém ressaltar, entretanto, que no depoimento da professora P.5, ela afirma a 

importância de desenvolver habilidades e competências nos alunos e nas alunas, fazendo 

relação com desenvolvimento cognitivo, isto é, que os mesmos possam se apropriar desses 

conhecimentos e aplicar nas suas atividades diárias. Como exemplo, ela cita fazer compras em 

um supermercado, fazer leitura de mundo, entre outras afirmações referentes à aplicabilidade, 

e não ao desenvolvimento de habilidades e competências propriamente dito. Portanto, é  

possível observar no discurso da professora que alguns conceitos não estão bem entendidos. 

Há que se considerar que o depoimento da citada professora apresenta uma certa confusão no 
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que diz respeito ao processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino de 

matemática no ensino fundamental.    

A professora P.6, na entrevista individual, quando questionada sobre o processo de 

seleção e de organização dos conteúdos de matemática no Ensino Fundamental afirma: 

“Porque os conteúdos estão se modificando a cada dia né. Então eu tenho que desenvolver 

no meu aluno estas habilidades e competências para que ele possa estar resolvendo estas 

situações-problema” (Ei. P.6). A professora no depoimento argumenta que os conteúdos 

estão se modificando a cada dia. Este pensamento é um tanto dúbio; os conhecimentos 

científicos foram acumulados ao longo da história. Todo conhecimento é resultado de um 

longo processo cumulativo de gerações. Portanto, resta incorporar novos conhecimentos aos 

conhecimentos já existentes. É importante refletir que a matemática se aplica em outras 

ciências e em inúmeros aspectos práticos do cotidiano.    

No seu depoimento, a professora P.2 faz questionamentos sobre as duas categorias 

sinalizadas na sua fala, e demonstra preocupações.  

 
O conhecimento está se modificando muito rápido. Então a gente tem que 
estar desenvolvendo no aluno habilidades e competências. Mas que 
habilidades? Que competências? Nesta seleção de conteúdos eu vou ter que 
estar priorizando aquilo que ele vai precisar para a vida para estar 
resolvendo os seus problemas (Ei. P.2). 

  

Percebe-se no discurso da professora que há preocupação com a dinâmica do 

conhecimento. Talvez ela queira se referir ao fato de que somos bombardeados de informações 

diariamente. A mesma argumentação apresenta questionamentos sobre habilidades e 

competências. É possível fazer uma reflexão sobre o que seja desenvolver habilidades e 

competências, tomando como parâmetros os conteúdos de matemática. Evidentemente que o 

ensino da matemática desenvolve esses aspectos, isto é, a seleção e a organização de 

conteúdos a serem trabalhados pode se dar numa perspectiva mais ampla, o que certamente 

enriquecerá o processo de ensino e aprendizagem. Segundo Zabalza (2004, p. 198), “a variável 

habilidade ou competência tem de positivo o fato de que dirige seu olhar mais para o 

processo do que para o resultado, ou seja, como os sujeitos enfrentam a tarefa de aprender, de 

que capacidades lançam mão e como lidam com ela”. A professora P.1 declara o seguinte: “Eu 

penso que os conteúdos selecionados devem garantir o desenvolvimento de habilidades e 

competência” (Ei. P.1). Sendo assim, ela salienta no  discurso que os conteúdos selecionados 

propiciam o desenvolvimento de habilidades e competências, não ficando evidentes quais 
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habilidades e quais as competências. Portanto, o ensino da Matemática possibilite condições 

de atuar como sujeito de transformação da sociedade.    

O termo competência, segundo Dolz e Ollagnier (2004, p. 33): 

 
Aparece na língua francesa no final do século XV e designava a legitimidade 
e autoridade outorgada às instituições para tratar determinados problemas 
[...]. A partir do final do século XVIII, seu significado se ampliou para o 
nível individual e passou a designar capacidade devida ao saber e à 
experiência.  

  

O século XX foi marcado pelas grandes transformações das ciências sociais e 

humanas. Estas transformações modificaram as concepções cognitiva e pedagógica, com isso 

enriquecendo o saber unitário e fechado para um saber plural e aberto.  

Com isso, disseminou-se o conceito de “competência”, o qual, ao lado de 

“habilidades”, surge como uma grande preocupação das professoras. A professora P.9 

confirma isso com seu depoimento. “Este plano foi construído no coletivo com uma grande 

preocupação de estar desenvolvendo nos alunos habilidades e competências” (Ei. P.9). Ao 

analisar o depoimento das professoras, quanto à seleção e organização dos conteúdos de 

matemática para o Ensino Fundamental, o maior destaque foi o que diz respeito ao 

desenvolvimento das habilidades e competências, que fica evidente como grande 

preocupação. Esta mesma preocupação percebe-se no depoimento da professora P.3. “É uma 

grande preocupação nas nossas aulas. A gente quando vai preparar as atividades para 

desenvolver em sala de aula a gente procura por meio das atividades estar desenvolvendo as 

habilidades e as competências necessárias” (Ei. P.3). Nesta perspectiva, Resende (2000, p. 

32) refere-se ao termo competência como “a transformação de conhecimentos, aptidões, 

habilidades, interesse, vontade etc. em resultados práticos. Ter conhecimentos e experiências 

e não saber aplicá-los em favor de um objetivo, de uma necessidade, de um compromisso, 

significa não ser competente”. 

A valorização da competência constitui uma importante mudança de paradigma com 

relação a conceitos e valores que exercem influência na carreira das pessoas e nas evoluções 

da sociedade. Segundo Roegiers e De Ketele (2004, p. 45), “a competência é um conjunto 

ordenado de capacidades que são exercitadas sobre os conteúdos em uma determinada 

categoria de situação para resolver problemas apresentados por estas”. A professora P.10 

comentou que:  “No nosso caderno de plano, já está ali como meta. E na hora de planejar a 

gente busca aqueles conteúdos que vão dar conta destas habilidades, destas competências” 

(Ei. P.10).  
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Outra evidência demonstrada nas falas das professoras é a preocupação com a 

construção de conhecimentos significativos para a vida profissional. Nesses depoimentos, 

professor e professoras que lecionam matemática na rede pública municipal de Balneário 

Piçarras reconhecem que seus alunos e alunas ao término do Ensino Fundamental têm de estar 

aptos a encontrar maneiras e meios de melhorar a utilização do potencial humano, o que 

significa identificar e desenvolver competências e habilidades necessárias ao sujeito para se 

apropriarem dos conhecimentos disponível e também usufruir dos instrumentos tecnológicos. 

A educação matemática pelas competências auxilia e favorece alunos e alunas, 

preparando-os para uma sociedade industrializada, trabalhadora, sinalizando para suas 

potencialidades e habilidades, considerando fatores tecnológicos, políticos, culturais, sociais e 

econômicos. Alguns depoimentos indicam que o professor e as professoras têm consciência 

de que os objetivos específicos dos conteúdos devam desenvolver habilidades e competências. 

A professora P.5 comenta: “Foram feitos os objetivos de acordo com os conteúdos, o que nós 

queremos alcançar com aquele conteúdo. Foram re-avaliadas as habilidades e 

competências” (Ei. P.5). 

Os professores, as professoras, os alunos e as alunas precisam ter e mostrar 

competência como requisito fundamental para o seu bom desempenho. Portanto, uma das 

características do mundo contemporâneo é a ênfase e a importância que estão sendo dadas às 

competências e habilidades. Veja-se este outro depoimento, da professora P.10: “No nosso 

caderno de plano, já está ali como meta. E na hora de planejar a gente busca aqueles 

conteúdos que vão dar conta destas habilidades, destas competências.” (Ei. P.10). 

É preciso que se oportunize aos nossos alunos e alunas educação de qualidade, 

formando no futuro um profissional mais apto a interagir com freqüentes mudanças 

científicas, éticas e técnicas, enfim, um profissional mais crítico e criativo.  

A dificuldade encontrada por alunos e alunas no ensino e na aprendizagem da 

matemática reside na construção de conceitos matemáticos, algo preocupante ligado ao 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Inoue (2004), um dos fatores ocasionadores das 

dificuldades deparadas na aprendizagem da matemática parece encontrar explicação nos 

conteúdos estudados na escola. Os conteúdos organizados pelo professor passam por 

diferentes transformações, interferindo na construção de conceitos matemáticos pelo sujeito, 

que apresenta suas individualidades, sendo um sujeito único dentre os demais alunos de uma 

mesma classe.  

Isto estimula o desenvolvimento de algumas noções didáticas em Educação 

Matemática, e ajuda a entender as dificuldades apresentadas no processo de ensino-



 

 

82

aprendizagem, tendo como foco de análise o problema da construção e da aprendizagem dos 

conceitos matemáticos. Para a autora, a Educação Matemática nasceu como uma tomada de 

consciência. Considerando que a matemática é constituída por um campo teórico específico,  

não basta a focalização do conteúdo a ser ensinado para o mesmo ser aprendido pelo aluno. É 

preciso muito mais. É preciso relacionar a presença – nas aulas, de noções didáticas, às vezes 

mal-adaptadas ou não observadas pelo professor, com a dificuldade apresentada pelo aluno na 

aprendizagem dos conceitos matemáticos.  

Neste sentido, os professores devem estar sempre atentos às dificuldades que são 

inerentes a cada tipo de situação de aprendizagem e, assim, criar situações novas que 

propiciem ao aluno compreender que ele é um agente de transformação e que a construção do 

conhecimento se dá nas interações constantes com o contexto social e cultural. Neste sentido, 

o professor é o grande articulador dessa conexão. O professor que consegue estabelecer 

conexões entre o conhecimento desenvolvido no cotidiano e o conhecimento escolar valoriza 

o conhecimento que o aluno traz para o ambiente escolar  e, conseqüentemente, facilita a 

expressão desse conhecimento diário em situações novas na sala de aula.  

Ao analisar esta categoria foi possível constatar analogia entre as falas dos 

entrevistados, evidenciados dois pontos importantes que consideram aspectos para selecionar 

e organizar os conteúdos de matemática. De acordo com o depoimento da professora P.1: 

“Primeiro eu acho que a gente tem que conhecer o aluno, para depois saber entender ele, 

que ele não deixou de ser criança, que pelo desenvolvimento psicológico, as fases do 

desenvolvimento, eles estão na mesma faixa etária do operacional concreto” (Ec. P.1). 

Diante das afirmações, é possível oferecer ao professor e as professoras a oportunidade de 

refletir sobre conceitos que são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio 

matemático dos alunos, no processo de ensino-aprendizagem no estudo de matemática.   

Na fala dessa professora, há duas características distintas. A primeira refere-se à faixa 

etária dos alunos; a segunda, refere-se à concepção que os alunos têm sobre o ensino de 

Matemática. Quando indagamos a professora quanto ao processo de seleção e de organização 

dos conteúdos, ela responde: 

 
Por isso é que eu acho, que não é por idade, é por série, porque a gente tem 
alunos, por exemplo, com 16 anos na 8ª série e alunos com 16 anos na 5ª 
série, então não estamos levando em conta a faixa etária dos alunos no 
momento de selecionar os conteúdos. Na verdade a faixa etária não é levada 
em consideração quando vamos selecionar e organizar os conteúdos (Ec. 
P.2). 
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Quando pretendemos construir um projeto ou planejamento em que alunos e alunas 

participem nas tomadas de decisão (o aluno conheça), estamos nos referindo a determinadas 

modalidades e a certas formas de uso do conhecimento compartilhado. A professora P.5 relata 

em seu depoimento: “a  gente respeita a faixa etária dos alunos quando vai fazer o 

planejamento, por exemplo, este conteúdo, com este grau de dificuldade ele não vai conseguir 

aprender” (Ec. P.5). Conforme argumentação, um grupo de professoras reflete que um dos 

aspectos considerados para a seleção e a organização dos conteúdos de matemática é o 

respeito à faixa etária dos alunos. Uma delas afirma textualmente: “Nós fizemos a montagem 

dos conteúdos respeitando a faixa etária dos alunos” (Ei. P.8).  

Os discursos dos pesquisados denunciam que eles procuram trabalhar com a 

diversidade cultural, embora não fique explicito na suas argumentações. Em algumas falas 

evidencia-se algum tipo de distorção na argumentação. É possível identificar que em 

determinado momento um aspecto considerado para o processo de seleção e organização dos 

conteúdos para o ensino de Matemática é a faixa etária dos alunos, em outro momento fica 

evidente que este aspecto não é considerado importante, também é pouco evidente que eles 

buscam criar situações, para trabalhar com as diversidades culturais dos seus alunos e alunas. 

Nesta perspectiva, estabelecer que tipo de organização curricular pretendemos para o 

ensino de Matemática implica priorizar o conhecimento, propondo diversos conceitos e 

procedimentos incluídos na proposta de aprendizagem, buscando principalmente criar 

situações que levem os alunos e as alunas a utilizar os princípios matemáticos subjacentes a 

sua experiência de aprender. Segundo o documento (NCTM): o professor de Matemática deve 

propor tarefas baseadas em: Matemática sólida e significativa; conhecimento das aptidões, 

interesses e experiência dos alunos; conhecimento da variedade de formas pelas quais os 

diversos alunos aprendem Matemática.  

Segundo Zabalza (2004), desfrutar de uma disciplina, aproveitar suas potencialidades 

para decodificarmos e entendermos melhor o que nos rodeia ou para expressarmo-nos 

mediante sua linguagem, implica dominá-la. O autor explica ainda que quando se passa de um 

conteúdo para outro sem se deter em nenhum, com a calma e a profundidade suficiente, não 

se ganha muito. Ficamos na superficialidade informativa. Moreira (2002) dá sua contribuição 

quando afirma que o professor não precisa dominar apenas o conteúdo de ensino. Precisa de 

conhecimentos didáticos, de conhecimentos mais amplos sobre o processo educativo e o papel 

da escola no mundo de hoje, precisa entender as relações entre o processo educativo, a escola 

e a cultura. Pais (2002) descreve um estudo das transformações por que passam os conteúdos 

de educação matemática, através da noção de transposição didática, tal como foi definida 
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por Chevallard (1991), para quem a transposição didática pode ser interpretada como um caso 

especial da transposição dos saberes, sendo esta entendida no sentido da evolução das idéias, 

no plano histórico da produção intelectual da humanidade.  

De acordo com Chevallard (apud PAIS, 2002, p. 19),: 

 
Um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, 
sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto 
a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de 
saber a ensinar faz um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. 

 

Acredita-se que, diante das dificuldades de aprendizagem da matemática e dos dilemas 

ante os critérios de seleção e organização de conteúdos da disciplina, a preocupação não deve 

ser a busca de culpados, mas o entendimento da relação-tríade que ocorre na sala de aula entre 

professor, aluno e construção do conhecimento. De acordo com Severino (2001), a identidade 

específica do educador e do educando, a ser construída para o enfrentamento dos desafios 

históricos lançados na atualidade, se apóia no tripé formado pelo domínio do saber teórico, 

pela apropriação da habilitação técnica e pela sensibilidade ao caráter político das relações 

sociais. O ensino da Matemática, na perspectiva renovadora, caracteriza-se pela re-

significação da seleção e da organização dos conteúdos a serem ensinados e pelos novos 

papéis para alunos e alunas, professores e professoras. 

Há várias décadas, e principalmente no início dos anos 1990, assistimos à emergência 

de novos discursos visando à formação e à profissionalização docente, nos países 

desenvolvidos, e estas discussões pedagógicas também estão sendo abordadas no Brasil.  

O professor não está preparado para trabalhar com os desafios da época, entre estes os 

mais significantes são as novas tecnologias de informação, a transferência das funções da 

família para e escola e a lógica de produtividade e mercado que está definindo os valores da 

política educacional. 

 O professor construiu historicamente a idéia de que sua função era ensinar um corpo 

de conhecimentos estabelecidos e legitimados pela ciência e pela cultura, e a principal tarefa 

de educar para a cidadania, incluindo hábitos e valores morais, estava a cargo da família. Os 

instrumentos principais que o professor utilizava para desenvolver seu ofício eram a palavra 

escrita e falada e a escola tinha praticamente o monopólio do conhecimento e da informação. 

 A profissionalização exige do profissional que tenha uma competência técnica, 

discernimento emocional, responsabilidade e capacidade para resolver problemas no âmbito 

de sua profissão. O profissionalismo tem sido um valor perseguido pelos professores em seus 

discursos e proposições. 
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 O magistério, devido a sua origem ligada à catequese, ao artesanato e à maternidade, 

e em razão de sua condição de assalariado dependente da estrutura pública ou privada, nunca 

chegou a ter uma legislação própria. Incorporou, devido à redemocratização do Estado, 

valores próprios das profissões liberais. Talvez o mais evidente seja a chamada “liberdade de 

cátedra”, que nessa perspectiva, de alguma forma, pode ter relação com as concepções de 

professor autônomo e ou professor reflexivo.  

Na profissionalização docente há que se considerar a dificuldade de caracterizar o 

magistério no âmbito das profissões, pelas múltiplas facetas que seu exercício enfrenta, e 

pelas nuances que prejudicam qualquer generalização, incluindo os fenômenos sociológicos 

ligados à estrutura de poder e a questões de gênero. A própria profissão do professor revela 

uma condição vinculada ao aspecto valorativo e a um projeto político-social que pode 

determinar variação na definição profissional. 

 Na literatura sociopedagógica, encontram-se distintas organizações discursivas para 

caracterizar a profissão do professor e a chamada profissionalidade, que seria essa profissão 

em ação. 

 Segundo Leite Garcia (2003), o termo “profissão” marca diferenças qualitativas com 

respeito ao ofício, à ocupação ou ao emprego. Isso se dá desse modo porque se utiliza a 

denominação “profissional” para indicar grupos de profissionais com elevada preparação, 

competência e especialização e que prestam serviços à comunidade. 

 Dessa forma, a profissionalização é um processo histórico e evolutivo que acontece 

na trama das relações sociais e refere-se ao conjunto de procedimentos que são validados 

como próprios de um grupo profissional, no interior de uma estrutura de poder. Gimeno 

Sacristán (1999) afirma que a profissionalidade pode ser percebida como a expressão da 

especificidade da atuação dos professores na prática. 

 Evidencia-se, nessa conceituação, que a profissionalidade contempla muito mais a 

subjetividade do professor inserido na prática; trata-se dele enquanto sujeito histórico 

exercendo uma tarefa e ou profissão. Segundo Contreras (2002), o discurso da 

profissionalização tem servido apenas para legitimar reformas pretendidas pelo Estado, onde 

se centralizam as decisões, fixam-se metas curriculares e, ao mesmo tempo, estimula-se a  

participação dos professores nas escolas desde, é claro, que nos limites já definidos pelos 

mecanismos de controle.  

 É importante refletir sobre a própria gênese da profissão docente e os efeitos que, 

sobre ela, têm exercido os processos políticos, econômicos e sociais. O fenômeno da 

profissionalização é sempre contextualizado – e é esta condição que determina, em grande 
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parte, sua mobilidade e seu contorno. Leite Garcia (2003) indica que é possível distinguir, 

atualmente, sete constantes da profissão docente, a saber: “burocratização do trabalho”, 

“intensificação / proletarização”, “colonização e controle”, “feminização”, “isolamento / 

individualismo”, “carreira plana” e por último “risco psicológico”. 

 Essas constantes da profissão docente estão exigindo uma perspectiva epistemológica 

distinta, mas também a compreensão dos referenciais contemporâneos da profissionalização. 

Esses são os pontos de partida para repensar a prática e a formação docente, comprometida 

com uma nova possibilidade de delinear a profissionalidade do professor. Gimeno Sacristán 

(2005) assinala que é preciso fundamentar as bases morais da profissionalidade docente, além 

de enfatizar as competências culturais e pedagógicas necessárias a sua formação. 

Cunha (1999, p. 145) afirma que:  

 
Os saberes docentes são constituídos do conhecimento que o professor 
veicula e dos aportes técnicos da área pedagógica, sua possibilidade 
profissional será sempre limitada se não for privilegiada a base moral da 
profissão, especialmente em tempos em que a ideologia de mercado deixa a 
educação e seus profissionais ao sabor das demandas externas, manifestas 
pela lógica da produtividade. 

 

 Para além da visão tecnicista da profissão, é necessário apelar para a ética que resgata 

a utopia e a ideologia que se manifesta na sua intencionalidade, pois é em torno desses 

elementos que a profissão docente se estrutura, como saberes constitutivos, isto é, 

compreensão, consciência e conhecimento. 

Pode-se constatar no discurso e posteriormente às análises dos mesmos que o fator que 

interfere no cotidiano / realidade escolar é a busca de uma unidade de trabalho. Percebe-se 

uma carência na formação continuada dos professores; outro fator a ser considerado é o tempo 

para os professores e professoras refletirem e organizarem suas práticas. Ao analisar as falas 

das professoras e do professor percebe-se que não há uma relação direta entre diagnóstico e 

realidade; essa característica fica evidenciada no discurso.   

Além disso, outro aspecto que no processo de seleção e de organização de conteúdos 

as professoras e o professor evidenciaram são os conhecimentos prévios que os alunos e as 

alunas trazem para as salas de aula. Nesse sentido o aluno é visto como um ser integral, que já 

possui alguns conhecimentos adquiridos no convívio com a família e no seu meio social, 

entendido como realidade integral, que também é lugar em que se constrói o processo 

educativo. Tendo, assim, uma outra concepção de educação que não a tradicional que 
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considerava o aluno como uma espécie de tábula rasa sendo preenchida com os 

conhecimentos “universais”. Nesse sentido Rodriguez afirma que:   

 
Atualmente temos consciência de que, nas salas de aula, temos meninos e 
meninas vindos, em muitos casos, de culturas diferentes. Se considerarmos, 
além disso, que a aprendizagem é o resultado de uma integração permanente 
com o contexto imediato ou mediato, é de se supor que essas crianças trazem 
para a escola uma série de conhecimentos que as relacionam e identificam 
com sua realidade. São os conhecimentos prévios, frutos de experiências 
educativas anteriores formais ou naturais (RODRIGUEZ, 2006, p. 128). 

   

Nos depoimentos das duas professoras a seguir, embora não mencionem as palavras 

conhecimentos prévios que os alunos e alunas trazem dos seus convívios familiares, percebe-

se que elas demonstram uma certa preocupação com os saberes que os alunos adquiriram 

anteriormente. Assim a professora P.3 afirma que: 

 
Eu vou pela série, 5ª série, mais ou menos eu sei o que eles aprenderam na 
4ª série, porque você sabe que na 5ª série é uma continuidade da 4ª série, 
então no início do ano eu faço um apanhado. Eu vejo o que eles têm mais 
dificuldades, então dali eu começo (Ei. P.3). 

 

As professoras P.2 e P.3 também revelam suas atitudes em relação a essa categoria:  

“Eu penso muito sobre o que o aluno estudou na série anterior. Eu acho importante estar 

selecionando os conteúdos a partir do que ele estudou na série anterior. Eu faço os meus 

objetivos a partir daí. É o meu ponto de partida” (Ei. P.2). Em linha oposta de raciocínio, a 

professora P.3 argumenta: “A gente quando vai selecionar e organizar os conteúdos de 

matemática, quando a gente vai fazer o planejamento anual, eu estou falando por mim, eu não 

levo em consideração os conhecimentos prévios dos alunos” (Ec. P.3). Segundo Rodriguez 

(2006, p. 129), “conteúdos devem ser ensinados tanto se forem considerados relevantes ou 

como simples meios para desenvolver as capacidades cognitivas, processuais ou afetivas no 

processo de ensino-aprendizagem (interação professor-aluno ou aluno-aluno)”.  

 É preciso desenvolver o trabalho da Educação Matemática ancorado em relações de 

confiabilidade entre os pares, entre professor e aluno e entre os próprios alunos, fazendo com 

que o processo de ensino-aprendizagem seja uma vivência cotidiana, que as experiências que 

os alunos trazem para a sala de aula sejam trabalhadas com a mediação do professor, 

despertando novas descobertas, e que o trabalho dos alunos se torne relevante e significativo 

para suas vidas. Nesse sentido, a argumentação das duas professoras a seguir sinaliza para 

aspectos que se referem à docência, principalmente no que diz respeito a alcançar os objetivos 

pretendidos em determinada série. Eis a fala de uma delas:    
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Eu penso quando eu vou selecionar os conteúdos primeiro o nível em que 
eles estão. Então eu inicio o meu trabalho, ou melhor, eu traço os meus 
objetivos, os objetivos que eu quero alcançar com aqueles conteúdos. Para 
isso eu tenho que sondar, fazer uma boa sondagem. Eu preciso conhecer os 
alunos com quem eu vou trabalhar, principalmente quando eles saem da 4ª 
série. Eu preciso saber quais conhecimentos prévios que estes alunos têm. 
Para eu poder fazer minha seleção e organização, a partir do que eles já 
sabem (Ei. P.6).  

   

O importante no processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino da 

matemática é desenvolver atividade mental que leve alunos e alunas a reestruturar 

constantemente seus conhecimentos e sua habilidades. Por isso, destaca-se a importante tarefa  

de os próprios alunos e alunas desempenharem a sua aprendizagem. Já o papel do professor e 

das professoras consiste em estimulá-los e oportunizar os novos conhecimentos. Como pode 

ser constatado no discurso da professora P.6, uma preocupação no momento da seleção e 

organização dos conteúdos de matemática é com os conhecimentos prévios. Nesse sentido, o 

documento NCTM (1991) aponta como função do professor de Matemática propor tarefas 

que: apelem à inteligência dos alunos; desenvolvam a compreensão e as aptidões 

matemáticas; estimulem alunos a estabelecer conexões e a desenvolver um enquadramento 

coerente para as idéias matemáticas; apelem à formação e resolução de problemas e ao 

raciocínio matemático; promovam a comunicação sobre Matemática; mostrem a Matemática 

como atividade humana permanente; tenham em atenção e assentem em diferentes 

experiências e predisposições dos alunos; promovam o desenvolvimento da predisposição de 

todos os alunos para fazer Matemática. De acordo com Rodriguez (2006, p. 128), “para dar 

resposta a esse problema, começamos pelo fato de que considerarmos os conhecimentos 

prévios dos educandos não significa parar no que é próximo e deixar de lado o que não é 

próximo”, isto é, ao contrário, a questão é “partir” dos conhecimentos prévios para chegar aos 

conhecimentos científicos; para isso se faz necessário considerar o nível de desenvolvimento 

dos alunos. Nesse sentido Coll afirma que: 

   
O ensino eficaz é, então, o que parte do nível de conhecimento do aluno, não 
para se acomodar a ele, mas para fazê-lo progredir por meio de sua zona de 
desenvolvimento proximal, para ampliá-la e gerar, eventualmente, novas 
zonas de desenvolvimento proximal. (COLL, 1995 apud RODRIGUEZ, 
2006, p. 128). 

  

Quando indagamos ao professor sobre esta seleção e organização, ele respondeu: 
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Eu penso quando eu vou trabalhar, organizar meus conteúdos, meu plano. 
Eu penso primeiro no nível em que os alunos estão mediante os 
conhecimentos que eles apresentam, eu traço mais ou menos um objetivo 
que eu pretendo. Eu procuro sondar primeiro o conhecimento dos meus 
alunos para poder selecionar os conteúdos do bimestre (Ei. P.7). 

 

A análise dos dados referentes a esta categoria possibilitou a constatação de aspectos 

tais como: as professoras consideram os “conhecimentos prévios” dos alunos. Em relação à 

fala delas, foi possível perceber que a seleção e a organização dos conteúdos dependem dos 

conhecimentos que os alunos acumularam na convivência familiar baseada em uma estreita 

relação com os respectivos contextos sociais e culturais da comunidade à qual pertencem e 

também nas relações que se travam na comunidade escolar.  

Nos depoimentos do professor e das professoras revelou-se que, em alguns casos, eles 

levam em consideração os conhecimentos que os alunos e as alunas trazem para a sala de 

aula, cientes de que estes constroem seus conhecimentos na interação com sua realidade. Essa 

interação produz e amplia as oportunidades de organizar os conhecimentos e as aprendizagens 

relevantes para os alunos do Ensino Fundamental.  

Percebe-se que não há uma relação explícita entre as categorias diagnóstico e 

desenvolvimento de habilidades e competência. Os sujeitos participantes da pesquisa em 

nenhum momento deixaram transparecer que estabelecem relações entre as categorias.    

Ao longo da história, todas as reformas educacionais acabaram por compartimentalizar 

o ensino, principalmente o ensino da matemática. As pesquisas em educação matemática 

caminham no sentido de encontrar instrumentos metodológicos para serem usados no ensino 

dessa disciplina. Em discussões e reflexões os pesquisadores fornecem subsídios para maior 

compreensão e aprendizagem da disciplina.  

A Proposta Curricular de Santa Catarina para o ensino de matemática procura levar em 

conta a história da matemática, pois esta: 

 
É rica em exemplos que mostram como a construção matemática não ocorre 
de forma linear, mas teve equívocos, tropeços e distorções. Daí a 
importância de fazer referência histórica aos conteúdos, aos procedimentos, 
ao contexto cultural em que ocorreram, as soluções dos problemas em outras 
épocas, oportunizando uma visão mais crítica e mais apurada da situação 
(PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA, 1991, p. 51). 

  

O mesmo documento contempla, também, a integração entre os vários e diferentes 

conteúdos programáticos, de maneira a possibilitar a alunos e alunas efetuar relações mais 

amplas que favoreçam a construção de sujeitos críticos, capazes de solucionar os seus 
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próprios problemas. É neste sentido que finalmente as professoras e o professor indicam que a 

matemática também forma cidadãos. Este aspecto pode ser observado no depoimento da 

professora P.6. Ela afirma que: 

 
até para selecionar estes conteúdos, a gente tem que ter claro que tipo de 
aluno que a gente quer. No futuro um cidadão crítico. Que tipo de aluno a 
gente tá querendo formar. Digamos assim, que tipo de pessoa, porque daí a 
gente vai poder estar aproveitando para selecionar os conteúdos (Ec. P.6). 

 

Percebe-se no depoimento que a professora P.6 é categórica na sua fala ao afirmar que 

os conteúdos selecionados têm que construir cidadãos críticos. Da mesma forma, a professora 

P.8 no seu depoimento sinaliza para duas possibilidades - construir o pensamento lógico no 

aluno e formar o cidadão crítico: “Eu acho que é assim mesmo, ter uma conduta do 

pensamento lógico, para estar selecionando estes conteúdos como tu falou ali [...]. Não é 

fácil, porque a gente quer pegar o que é necessário para formar, para ser cidadão crítico” 

(Ec. P.8). A professora argumenta que os conteúdos de Matemática são selecionados e 

organizados com o objetivo de formar cidadãos críticos. Esta argumentação exige alguns 

questionamentos: o que seria, para esses professores, um cidadão crítico? Quais os critérios 

que determinam um cidadão crítico? O que é formar cidadãos críticos? Como construir 

cidadãos críticos?  Para essa formação ocorrer, muito precisa ser feito em termos de políticas 

públicas de ensino, pois as atuais são conservadoras e mantêm em vigor modelos 

desfavoráveis ao entendimento das complexas tramas sociais de que o educando faz parte. 

Ao analisar esses modelos, assim se expressa Santomé quanto à forma como são 

organizados:  

 
Para isso realizam algum tipo de varredura em cada disciplina cujo objetivo 
de estudo são essas realidades, selecionando conteúdos indispensáveis para 
facilitar sua compreensão e possibilidades de ação. Pensa-se que os alunos, 
sozinhos, poderão reorganizar depois essas informações fragmentadas e 
captar seu verdadeiro significado e sentido (SANTOMÉ, 1998, p. 38). 

 

Como se percebe, o autor critica a fragmentação de informações, pois isso tornará 

impossível ao educando construir um corpo de conhecimento significativo. A professora P.4 

demonstra certa preocupação neste sentido quando afirma: “Eu baseio a seleção dos 

conteúdos, pensando no futuro do aluno, no desenvolvimento dele, especialmente de tornar 

este aluno um cidadão crítico” (Ei. P.4). No entanto, se considerar que o professor de 

matemática tem em suas mãos uma grande responsabilidade e a oportunidade de estimular em 

seus alunos e alunas a curiosidade, poderá despertar-lhes o gosto pela matemática e assim, 
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buscar explicações para os problemas de aprendizagem. Idéias como essas, recomendadas 

para o ensino de Matemática no documento oficial “Agenda para Ação” (NCTM, 1991), 

influenciaram as reformas que ocorreram em todo o mundo, a partir das propostas elaboradas 

no período 1980/1995, em diferentes países, as quais apresentaram pontos de convergência, 

como:  

 

a) direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas 

necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos 

posteriores; 

b) importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do seu 

conhecimento; 

c) ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos 

problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas; 

d) importância de trabalhar com amplo espectro de conteúdos, incluindo já no 

ensino fundamental, por exemplo, elementos de estatística, probabilidade e 

combinatória para atender à demanda social que indica a necessidade de abordar 

esses assuntos; 

e) necessidade de levar os alunos a compreender a importância do uso da tecnologia 

e a acompanhar sua permanente renovação. 

 

Numa análise dos resultados do SAEB 2001, em Matemática, Soares (2002) indica 

que a maioria dos alunos e das alunas do ensino fundamental encontram-se no estágio crítico, 

e apenas uma quantia pequena se situa no estágio adequado. Os estudos realizados pelo SAEB 

apontam que os alunos e as alunas do ensino fundamental, após oito anos de escolaridade, não 

construíram competências básicas necessárias para o cotidiano e para prosseguirem nos 

estudos. Nesses trabalhos, parte-se do princípio de que são muitos os fatores que influenciam 

o fracasso escolar. Posição social e cultural dos alunos e das alunas deve ser tomada como 

campo de investigação, buscando compreender que características escolares estão associadas 

à eficácia escolar8. 

Podem-se fazer conexões entre esse resultado desfavorável e o que se depreendeu da 

presente pesquisa, segundo a qual os aspectos apontados como relevantes no processo de 

seleção e de organização do currículo de matemática, no ensino fundamental, parecem 

                                                 
8 Os trabalhos citados foram conduzidos levando-se em conta a complexidade dos dados coletados, usando-se 
nas análises modelagem hierárquica (BRYK; RAUDENBUSH, 1992). 
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bastante elementares e dúbios no que se refere a sua compreensão pelas professoras e pelo 

professor pesquisados.  

As abordagens, todavia, sinalizadas por eles, ampliam as possibilidades de análise e 

compreensão da realidade das comunidades escolares, com vistas ao desenvolvimento de uma 

proposta curricular que desencadeie uma prática pedagógica comprometida com a formação 

crítica de alunos e alunas, professoras e professores. 

Sendo assim, se faz necessária a busca de alternativas para o aperfeiçoamento da 

política de formação continuada de professores e professoras; a iniciativa envolve o 

desenvolvimento de ações planejadas numa parceria entre escolas, Secretaria de Educação e 

uma instituição universitária. É nesse sentido que a participação dos professores e das 

professoras na tomada de decisões acerca da sua formação continuada é importante, tendo em 

vista as políticas educacionais desenvolvidas na rede de ensino de Balneário Piçarras e as 

especificidades de cada unidade escolar.  

  

 

4.1 Seleção e organização de conteúdos para o ensino da matemática: dificuldades e 

denúncias 

 

Quando se discute o processo de seleção e de organização dos conteúdos para o ensino 

de matemática, percebe-se a inquietação de professor e professoras entrevistados, pois 

encontram dificuldades para equacionar esse processo. As preocupações, angústias, dúvidas e 

questionamentos que levantam têm relevância e por isso foram incluídos no texto, embora não 

constituam o foco da questão de pesquisa.  

Observa-se que as argumentações coletadas suscitam a necessidade urgente de se 

avaliar e implementar ações de formação continuada na área de currículo que contemplem as 

necessidades de professor e professoras.   

A concepção discutida a seguir está ligada à falsa idéia de que a matemática é uma 

ciência neutra e acabada e seu ensino deve conduzir à assimilação de um conjunto de normas 

prescritivas, com um conteúdo autônomo, sendo muitas vezes considerada tanto a disciplina 

mais importante da grade curricular como a responsável pelo processo do fracasso escolar. 

Para Oliveira (2001), se são as classes populares que fracassam na escola, não aprendem 

porque os pais são pobres, analfabetos, vivem num barraco, não têm boa casa, não têm boa 

cultura, etc. Buscam-se culpados pela experiência negativa dos estudantes, rotulados de 

incompetentes, incapazes, encaminhando-os ao desinteresse pela busca do conhecimento 
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matemático ou pelas outras áreas do conhecimento. Nessa concepção, o estudante é o único 

culpado, não tem capacidade para aprender, ou é o professor que não possui preparo 

suficiente, ou muitas vezes não detém formação específica na sua área de atuação para exercer 

sua função de ensinar. Para Charlot (2000), não existe “o fracasso escolar”. É verdade que 

certos alunos não conseguem “acompanhar”, não aprendem o que devem supostamente 

aprender, repetem o ano ou são orientados para modalidades curriculares desvalorizadas: 

esses fenômenos, rotulados de “fracasso escolar”, são reais.  

Um fator que é também apontado como causa do fracasso escolar do ensino de 

matemática é o preconceito construído em relação à disciplina, isto é, uma quantidade 

significante de alunos e alunas a consideram difícil e excessivamente abstrata, o que os leva 

ao predisposto de não aprendê-la. Conforme depoimento da professora P.10, isso se constata, 

 
Porque alguns falam, eu não gosto da matemática, não gosto da professora 
de matemática. Não são vocês que não sabem a matemática. A gente já 
nasce com a matemática. Você vai de manhã na padaria comprar pão. O 
que você vai fazer é matemática. Saber trazer o troco certo ou errado pra 
casa. Então nós já temos no nosso dia-a-dia a matemática, não adianta, ela 
faz parte da nossa vida (Ec. P.10). 

 

Segundo esta professora, isso se constitui como uma dificuldade porque o aluno já 

vem com um “pré-conceito” em relação a matemática. 

Os fracassos e as dificuldades, em geral, são vistos como decorrentes de empecilhos, 

vinculados ao aluno – “falta de base” ou de condições para aprender, problemas familiares, 

deficiência mental, etc. A discussão sobre o fracasso escolar, sobre o desinteresse do aluno 

pela escola passa, necessariamente, pela discussão do clima da sala de aula e da escola. Os 

repetentes não aprenderam nada? Sim, aprenderam que são incapazes. Um clima de 

consideração no qual o aluno sinta que é digno de respeito, que é compreendido, pode 

provocar uma auto-estima positiva e condições para superar suas “dificuldades de 

aprendizagem”.  Segundo Charlot (2000), para analisarmos o fracasso escolar, devemos levar 

em consideração: - o fato de que alunos e alunas “têm alguma coisa a ver” com a posição 

social da família - sem por isso reduzir essa posição a um lugar em uma nomenclatura 

socioprofissional, nem a família a uma posição; a singularidade e a história dos indivíduos; o 

significado que eles conferem à sua posição (bem como à sua história, às situações que vivem 

e à sua própria singularidade); sua atividade efetiva, suas práticas; a especificidade dessa 

atividade, que se desenrola (ou não) no campo do saber. 
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Percebe-se, na narrativa da professora P.2, uma preocupação com a exclusão dos 

alunos e das alunas, inclusive os questionamentos sobre o que ensinar e para quem estamos 

ensinando. A professora deixa evidente uma grande preocupação com a aprendizagem. 

Segundo Zabala (2002, p. 118), “o objetivo do ensino é aprender para saber e intervir na 

realidade – por isso, as aprendizagens devem ser o mais significativas e profundas possível”. 

A professora P.2 narra que: 

 
Então eu tenho esta angústia. Será que eu não estou excluindo o meu aluno 
mais uma vez da sociedade, ele já foi tantas vezes excluído, foi excluído 
muitas vezes da família, da sociedade e, agora da escola. Eu penso que 
quando nós vamos selecionar os conteúdos, temos que realmente pensar: o 
que ensinar? Para quem estamos ensinando? Como vamos ensinar? Penso 
que deveríamos saber fazer perguntas. Será que quando estou selecionando 
os conteúdos e eu priorizo alguns e abandono outros, eu não estou excluindo 
os meus alunos, ou privando eles de conhecer mais? Isto não é uma forma 
de exclusão? (Ec. P.2). 

 

A professora P.3 afirma no seu depoimento que os alunos e as alunas das escolas 

públicas são discriminados, a crença de que alunos e alunas são discriminados têm grande 

influência no modo como os alunos aprendem e utilizam a matemática e, às vezes, são 

obstáculos para a aprendizagem. As experiências de aprendizagem dos alunos influenciam em 

suas crenças. A professora P.2 no seu depoimento faz comparação entre os conteúdos 

trabalhados nas escolas particulares (privado) e o que é trabalhado nas escolas públicas. Do 

seu ponto de vista, e que ficou evidente na sua narrativa, ela considera que há uma diferença 

de qualidade de ensino entre as duas redes. Em sua  fala, demonstra pensar que há queda cada 

vez maior do nível de conhecimento dos alunos e alunos que freqüentam as escolas públicas 

comparados com os que freqüentam as escolas particulares. Essa queda, na área da 

matemática, acentua-se com maior rigor, ou seja, alunos e alunas da rede pública 

apresentariam dificuldades de aprendizagem na matemática. Ela explica que:      

 
Os alunos das escolas públicas, de uma ou de outra forma, são 
discriminados, seja pela sociedade capitalista, seja pela sua condição sócio-
econômica. Sabe, uma coisa que eu penso, que é importante a seleção dos 
conteúdos à qualidade da educação. Será que estamos no momento de 
selecionar o que ensinar para nossa clientela? A qualidade da educação é 
um dever de todos. Estamos pensando nessas questões (Ec. P.2). 

 

Já a professora P.8 aponta que o processo de seleção e de organização dos conteúdos, 

conforme os critérios de escolha, pode se tornar uma forma de discriminação, isto é, privar os 

alunos de ter acesso ao conhecimento. “Eu tenho que pensar na hora de selecionar e 
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organizar os conteúdos que conforme os meus critérios de escolha eu estou discriminando o 

meu aluno de ter acesso ao conhecimento” (Ei. P.8). A citação evidencia ser grande a 

preocupação com o aspecto da discriminação. 

Nos depoimentos, o professor e as professoras denunciam que há falta de 

comunicação entre os professores. Embora óbvio, vale a pena destacar que a comunicação 

tem um papel importante na seleção e na organização dos conteúdos no planejamento das 

atividades escolares e na construção do projeto político-pedagógico (P.P.P.).  Para André 

(2006, p. 222), “parte-se do princípio que o sujeito aprende quando ele se envolve ativamente 

no processo de produção de conhecimento, [...], usando a linguagem e a comunicação com o 

outro”. O exercício do diálogo e a partilha de experiências devem ser exercitados pelo grupo 

de professores quando em busca de alternativas para equacionar os problemas sinalizados. 

Para a professora P.1 a falta de comunicação é um dos entraves para o processo de seleção e 

de organização dos conteúdos de matemática. “Há falta de comunicação entre os professores 

no momento de selecionar e organizar os conteúdos” (Ec. P.1). Para André (2006, p. 223), 

“faz parte do desenvolvimento social do indivíduo aprender a conviver e a trabalhar com o 

outro; aprender a ouvir e a se fazer ouvir, expressar idéias e opiniões próprias e acolher 

pensamento e opiniões divergentes”. No discurso da professora P.2, percebe-se a mesma 

denúncia, pois argumenta que há falta de comunicação entre o corpo administrativo e os 

professores. “Não há comunicação entre corpo administrativo e professores no momento de 

selecionar e organizar os conteúdos de matemática” (Ec. P.2). 

A professora P.2 mostra o quanto é necessária a comunicação entre os pares. Em seu 

depoimento, enfatiza a importância das relações de trabalho entre os professores. Espera-se, 

portanto, que esses aspectos apontados provoquem um intenso debate e reflexões sobre a 

importância de desenvolver essas habilidades e modifiquem o comportamento usual, de 

isolamento.  De acordo com Manrique (2003, p. 127), “o contato com pessoas que possuem 

sentimentos e idéias diferentes sobre o ensino pode funcionar como propulsor de mudanças”. 

É justamente a falta desse contato o que fica evidenciado nas falas dos entrevistados: “Não há 

comunicação entre os professores da rede municipal. Não há comunicação entre os 

professores de matemática e também com os professores das outras áreas do conhecimento” 

(Ei. P.7). 

Como se vê, em mais de um depoimento fica identificada a falta de comunicação 

como um ponto fraco no fazer pedagógico cotidiano. Algo que vem sendo detectado há tempo 

pelos estudiosos: 
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[...] a idéia de que a comunicação pode desempenhar um papel significativo 
na educação matemática não é nova. Entretanto, só mais recentemente 
prestou-se a devida atenção para o papel da comunicação na sala de aula e 
esta passou a ser considerada parte integrante do fazer matemático, que 
significa concordar com suposições, fazer afirmações sobre relações e 
conferir se as afirmações são razoáveis (GOLBERT, 2002, p. 44-45). 

 

Em termos práticos, parece evidente que a falta de comunicação entre os professores, 

ou destes com os administradores escolares, dificulta o processo. “Quando há comunicação 

entre os professores tudo fica mais fácil. Eu acho que a comunicação é necessária no 

momento em que vamos selecionar os conteúdos para o bimestre. A comunicação é um fator 

importante” (Ei. P.2).  

Uma outra dificuldade percebida nos depoimentos das professoras e do professor diz 

respeito às reuniões. Alguns discursos denunciam as angústias vividas por eles, em razão da 

falta de tempo para os encontros; em outros, a importância das reuniões, e também a 

necessidade que sentem desses momentos de estudos, de socialização, de compartilhar suas 

experiências ou desabafar os problemas que brotam no cotidiano da sala-de-aula. A fala a 

seguir confirma a importância das reuniões para que os professores planejem seu trabalho em 

conjunto: "Uma reunião [...], eu estava colocando que os professores sentem a necessidade 

de estar sentando por área” (Ec. P.6). A reação das professoras e do professor frente às 

reuniões apresenta a contradição entre o que esperam e o que se concretiza. A expectativa 

deles é ter alguém que venha efetivamente auxiliá-los no trabalho docente, o que nem sempre 

se verifica. Diante dessa realidade, André (2006, p. 224) aconselha que “os cursos de 

formação e aperfeiçoamento docente não apenas usem metodologia investigativa, mas 

incluam entre seus objetivos a aprendizagem do trabalho coletivo, criando espaços para a 

troca e a construção conjunta de saberes”. A relevância desses espaços é percebida pelos 

entrevistados, como se percebe neste depoimento: “Uma parada, para os professores tá se 

reunindo pra tá organizando. É necessário fazer reuniões de estudos, penso que esta é uma 

forma de o grupo estar crescendo junto, acho muito importante estes momentos de troca de 

experiências” (Ec. P.2). 

A professora P.6 diz que:  

 
Tem que ter este espaço para as reuniões, este é um momento rico. Estar se 
reunindo pra discutir as dificuldades que cada professor enfrenta no seu 
dia-a-dia, na sua prática pedagógica, lá na sua sala de aula. Muitas vezes 
estamos solitários, precisamos conversar pra sair da rotina. Precisamos 
estudar sobre seleção e organização dos conteúdos, sim, é necessário, não 
só em matemática, em todas as áreas. As diversas áreas do conhecimento 
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necessitam estar conversando entre si. Planejar juntos todas as atividades 
escolares (Ei. P.6).  

 

A professora no discurso sinaliza para alguns aspectos e critérios como: reunião como 

um momento rico, discussão das dificuldades, trabalho solitário, rotina, trabalho coletivo e 

encontros para estudo. O Projeto Político-Pedagógico (P.P.P.) tem de dar conta dessas 

situações, pois é uma ferramenta feita para ajudar a repensar as práticas de todos os 

segmentos da unidade escolar. É um instrumento construído coletivamente e deverá 

contemplar esse espaço na própria organização do trabalho pedagógico. Ou seja, o Projeto 

Político-Pedagógico (P.P.P.), na sua forma organizacional, deverá proporcionar espaço para 

que alunos, professores, equipe pedagógica e administrativa se envolvam no próprio processo 

de produção do conhecimento, desenvolvam atitudes críticas, reflexivas, elaborem estudos e 

trabalhos sobre a própria prática docente. Pois, de acordo com Charlot, o saber é:  

 
[...] construído em quadros metodológicos e pode ser visto como um objeto 
autônomo, por exemplo, o saber registrado nos livros; pode também tornar-
se objeto de comunicação, ou seja, informação disponível para outros 
indivíduos. O saber é uma relação cognitiva, um produto e um resultado, é 
construído na história coletiva, a história do espírito humano e das atividades 
do homem, e é submetido aos processos coletivos de validação, capitalização 
e transmissão (CHARLOT, 2005, p. 70-73). 

   

Outro fator importante na avaliação do professor entrevistado é a programação de 

reuniões para se conversar sobre o processo de seleção e de organização dos conteúdos da 

matemática para ensino fundamental. Ele faz um pedido para que estes momentos se 

concretizem. “Eu sinto a necessidade de fazer reuniões para estar conversando sobre seleção 

e organização dos conteúdos. Eu pedi que houvesse encontros porque eu senti a necessidade 

de estarmos conversando sobre a organização dos conteúdos significativos para cada série” 

(Ei. P.7). Já a professora P.8 recomenda que as reuniões se realizem bimestralmente e sejam 

de responsabilidade da Secretaria. “Eu penso que em todos os bimestres a Secretaria deveria 

fazer reuniões com os professores de todas as áreas. Nestas reuniões a gente poderia estar 

discutindo com os colegas as dificuldades encontradas. E procurar resolver da melhor forma 

possível” (Ei. P.8). 

Também fica evidente nos depoimentos das professoras que o término das séries 

iniciais, ou o início da 5ª série, é considerado um problema para os alunos e também para os 

professores. “Eu sinto esta necessidade de conversar com colegas que trabalharam no ano 

anterior com estes alunos, infelizmente isto não acontece. Estamos em um mesmo espaço de 
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trabalho e muitas vezes parece que estamos tão distantes” (Ec. P.4). O depoimento da 

professora P.2 confirma que a comunicação é algo importante e necessário na relação entre os 

professores: 

 
Não tem aquela conversa, penso que temos que conversar com os colegas 
que trabalharam na 4ª série. Trabalhamos na mesma escola e não temos 
tempo para esta troca de experiências. Tu entendes o que eu quero dizer, há 
uma separação, os professores de 1ª a 4ª série formam um grupo e os de 5ª a 
8ª série formam outro, fico pensando parece que não estamos trabalhando 
com seres humanos (Ec. P.2). 

   

Pode-se perceber que a mudança é algo almejado pelos professores, eles sentem a 

necessidade de se comunicar, de conversar com os seus colegas de trabalho, de explicitar o 

nível de aprendizagem de cada aluno, principalmente sobre as dificuldades enfrentadas, 

problemas de origem familiar, de origem cultural e ética.  

 
Se a gente não vai sentar e conversar no início do ano, sobre aqueles alunos 
da 4ª série - eles possuem muitas dificuldades da 4ª para a 5ª série. Eu tenho 
uma angústia, digamos assim, como professora de 4ª série. Eu fico chateada 
quando eu vejo um professor de ginásio, falando que a culpa dos alunos não 
saber nada é culpa dos professores do primário. Há uma separação entre os 
professores, dá impressão que os professores do ginásio são mais 
importantes que nós, que trabalhamos no primário. Eles nos tratam com 
indiferença. ‘Aquela 5ª série é terrível, não sei o que eles fizeram’. Eu me 
chateio. Ouvi este tipo de comentário, eu fico chateada (Ec. P.4). 

 

A afirmação da professora P.4 denuncia as angústias geradas na relação entre os 

professores. Percebe-se que este conflito cria um ambiente de descontentamento. Situações 

assim são negativas e prejudicam o trabalho escolar. Tem-se a impressão de que cada 

profissional trabalha dentro do seu território, ou cria o seu próprio mundo, esquecendo que a 

comunicação é imprescindível no trabalho docente.  

 A professora P.2, através de seu relato, também demonstra uma insatisfação com o 

problema da comparação entre os alunos, isto é, quando o professor quer nivelar todos os 

alunos com um padrão estabelecido por ele, não respeitando a individualidade de cada pessoa, 

e esquecendo que cada sujeito é único. É evidente que os alunos que iniciam seus estudos na 

5ª série enfrentam dificuldades de adaptação. Geralmente nas séries iniciais há um professor 

regente e na 5ª série haverá professores por área do conhecimento. De acordo com Charlot 

(2000, p. 26), “a teoria da deficiência institucional: [...] é uma deficiência gerada pela própria 

instituição escolar, em sua maneira de tratar as crianças das famílias populares (currículo, 

programas, expectativas dos docentes)”.  
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De acordo com o discurso da professora P.2, 

 
O problema é a comparação entre alunos, a gente nunca pode comparar, a 
gente nunca recebe uma 5ª série com todos no mesmo nível que a gente acha 
que deve estar. A gente tem que comparar ele com ele. Ele com ele, o 
avanço, o quanto ele progrediu. Fica comparando ele com os outros, 
compara aquele que tem maior dificuldade, aquele que sempre teve 
dificuldade de aprendizagem com aquele que é o melhor da sala, que se 
destaca. Tu tens que comparar ele com ele mesmo, cada aluno tem sua 
individualidade e a gente não sabe lidar com esta situação (Ec. P.2). 

 

Nesta perspectiva, Fusari (1998, p. 170) defende a necessidade de se valorizar, 

respeitar e ouvir os professores, principalmente no que diz respeito ao diálogo, com base nos 

novos fundamentos teóricos, na troca de experiências e em propostas para superar as 

dificuldades. São muitas as dificuldades apontadas pelas professoras e pelo professor nos 

depoimentos. Ganha destaque, na fala da professora P.6, a preocupação com a alfabetização 

dos alunos e das alunas. Seu depoimento deixa claro que os alunos e as alunas não são em sua 

grande maioria alfabetizados na primeira (1ª) série e ela considera um desafio trabalhar com os 

alunos e as alunas com esse tipo de dificuldade de aprendizagem.  

 
Ele continua sendo alfabetizado em todos os anos, nós temos um 
compromisso de procurar sanar esta defasagem dos alunos. Às vezes parece 
que só o professor de 1ª série é que tem a responsabilidade de alfabetizar os 
alunos. Alunos com dificuldades têm em todas as séries e a gente só quer 
trabalhar com os alunos bons, eu penso que o desafio é trabalhar com os 
alunos com dificuldade de aprender, eu acho que este é o nosso grande 
desafio, é pegar aquele aluno que não aprende e fazer ele aprender, eu fico 
muito feliz quando eu vejo o progresso do meu aluno (Ec. P.6). 

 

Segundo Campos (1983), o fracasso escolar de alunos do ensino básico na 

aprendizagem e na construção de conceitos matemáticos é um fenômeno que ocorre em 

proporções muito maiores do que se poderia considerar aceitável; é um percentual elevado, 

significativo e, por este motivo, deve ser discutido com a comunidade escolar. Tal fracasso 

não se manifesta apenas no grande número de repetentes na disciplina e no pavor quase 

generalizado pela disciplina de matemática. Campos (1983) explica que o fracasso escolar 

sinaliza direta ou indiretamente para o aluno como sendo o único culpado. É ele, o aluno, 

quem não possui habilidades inatas necessárias à aprendizagem ou ele ainda é discriminado 

por ser oriundo de família pobre. A instituição escola, seus valores, métodos, sua proposta 

curricular para selecionar os conteúdos matemáticos ficam isentos de responsabilidade. 

Considerando-se as condições estabelecidas, são cada vez maiores as dificuldades 

enfrentadas pelas professoras e pelos professores em sua atividade docente.  A esse respeito, 
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Pimenta (1999, p. 19) argumenta que “[...] ao crescimento quantitativo dos sistemas de ensino 

não tem correspondido um resultado formativo adequado às exigências da população 

envolvida, nem às exigências das demandas sociais”.  

Mediante os desafios impostos, a formação continuada adquire cada vez mais sentido 

para os professores e para as professoras refletirem sobre a possibilidade de superar as 

dificuldades e as angústias vivenciadas no cotidiano das salas de aula. A formação continuada 

pode se constituir num espaço para discussão reflexiva, formulação de novas propostas que 

contribuam com o processo de formação profissional, auxiliando na prática pedagógica. 

Também pode favorecer a que essa prática pedagógica esteja comprometida com o ensino e a 

aprendizagem dos alunos e das alunas, de forma criativa, crítica, autônoma, emancipada e 

dinâmica.  

Evidentemente, não se tem a pretensão de dar receita, estabelecer respostas para os 

problemas oriundos dessa investigação, principalmente quando se pensa no dia-a-dia de um 

professor. Procurou-se identificar, no texto, o problema, os objetivos da pesquisa, os sujeitos, 

os procedimentos de coleta de dados, as categorias de análise e os resultados alcançados. 

Poderíamos citar um número bastante grande de autores no Brasil e no exterior que na 

literatura educacional recente vêm propondo outras formas de selecionar e de organizar os 

conteúdos escolares, as quais surgem como um caminho eficaz na melhoria do trabalho 

docente.  

No entanto, selecionar e organizar os conteúdos matemáticos, para um contexto 

específico, como o que foi objeto de estudo, demanda decisões conjuntas cuidadosas de modo 

que essas escolas possam ser efetiva e eficazmente implementadas e avaliadas. Os modelos 

teóricos disponíveis precisam servir de orientação para que os projetos e as práticas 

selecionadas e implementadas sejam coerentemente explicitadas e sentidas no dia-a-dia das 

escolas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação de mestrado apresenta dados referentes à pesquisa qualitativa 

desenvolvida no município de Balneário Piçarras entre fevereiro de 2006 e março de 2007, 

período em que se investigou o processo de seleção e de organização dos conteúdos de 

matemática na rede municipal de ensino.   

As reflexões em torno das análises mostram que os dados da pesquisa são relevantes 

para a própria prática de ensino, por trazer elementos para os professores refletirem sobre sua 

própria experiência, sobre o trabalho em sala de aula e a função de educar. Portanto, uma ação 

capaz de melhorar a educação na rede pública como um todo. 

As categorias das unidades de registro com maior evidência, consideradas como 

aspectos importantes para o processo de seleção e de organização dos conteúdos são: 

realidade/cotidiano escolar, contexto social, aplicabilidade dos conteúdos, situação-

problema, interdisciplinaridade, formação de cidadãos, lista de conteúdos, 

desenvolvimento de competências/habilidades, preocupação com a aprendizagem, uso do 

livro didático, conhecimento dos alunos e diagnóstico. 

Para além destes, outros aspectos podem vir a constituir problemas no processo de 

seleção e de organização dos conteúdos de matemática. As professoras e o professor 

constituintes da amostra nos possibilitaram repensar sobre as dificuldades enfrentadas para a 

realização do trabalho docente, a partir de algumas denúncias que emergiram dos 

depoimentos ou de situações expostas e que evidenciam a impossibilidade de se desenvolver 

um trabalho eficaz. Destacam-se aí: a falta de comunicação entre os pares, os rótulos 

geradores de estereótipos e discriminações; o acúmulo de trabalho que sobrecarrega esses 

profissionais (alguns chegam a ter carga horária de 60 h.a.). A nosso ver, estes aspectos 

detectados nos discursos e nas planilhas de horário podem desencadear o debate que vai gerar 

reflexões críticas no contexto de condições sociopolíticas e culturais, no processo curricular, 

no trabalho pedagógico institucional, sistemático e coletivo. 

Ao encerrar a análise dos dados coletados, acredita-se que este estudo forneceu 

respostas ao problema de pesquisa, trazendo contribuições relacionadas ao processo de 

seleção e de organização dos conteúdos de matemática para o Ensino Fundamental da rede 

pública de Balneário Piçarras. Por meio da presente pesquisa, percebe-se a carência de 

procedimentos metodológicos e teóricos no momento em que as professoras e o professor 

desenvolvem o processo em estudo. Considerando essas questões, podemos afirmar que há 
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necessidade de um programa de aperfeiçoamento específico, voltado a questões de seleção e 

organização de conteúdos, o qual certamente irá enriquecer a prática pedagógica. 

A metodologia escolhida para a realização desse estudo permite uma avaliação dos 

discursos das pessoas entrevistadas, em que se pontuaram aspectos preocupantes e que se 

tornam um entrave no trabalho docente. Destacamos a preocupação que as professoras e o 

professor têm com a comunicação entre eles: um fator que merece atenção é a falta de 

reunião, isto é, eles sentem a necessidade de um momento de socialização, um espaço para 

discutir os conflitos gerados no cotidiano da sala de aula. 

Em seu conjunto, o trabalho se configurou da seguinte forma: o texto está organizado 

em cinco capítulos (conforme se depreendeu da leitura) - o primeiro refere-se à introdução; no 

segundo capítulo, apresentamos o contexto da realização da pesquisa; no terceiro, focamos 

nossa atenção nos estudos que abordam considerações sobre o currículo escolar e a educação 

matemática. Portanto, incluímos nesse capítulo uma reflexão sobre o currículo de matemática, 

explicitando os conceitos que foram relevantes na presente investigação e sobre as atuais 

recomendações da Educação Matemática.   

O quarto capítulo é dedicado à análise exploratória dos dados que emergiram das 

entrevistas. Como o estudo tem por intuito investigar o processo de seleção e de organização 

dos conteúdos de matemática para o ensino fundamental da rede municipal de Balneário 

Piçarras, sintetizamos quais são os aspectos considerados pelas professoras e pelo professor 

de matemática no referido processo: realidade/cotidiano escolar, trabalho diversificado, 

contexto social, aplicabilidade dos conteúdos, situações-problema, interdisciplinaridade, 

formação de cidadãos, lista de conteúdos disponível, desenvolvimento de 

competências/habilidades, uso do livro didático e conhecimentos dos alunos.   

Arrematando o trabalho, neste quinto capítulo, resumimos os resultados, apresentamos 

e discutimos as considerações finais, conforme segue:  

A presente investigação sinaliza para a política pública adotada pela Secretaria 

Municipal de Educação e Desporto (SEMEDE) de Balneário Piçarras, quanto a aspectos 

considerados para o processo de seleção e de organização dos conteúdos de matemática no 

Ensino Fundamental. O estudo realizado pontua que aprender conteúdos matemáticos 

relevantes ao dia-a-dia dos alunos não é uma garantia de aprendizagem significativa para que 

posteriormente esses mesmos alunos desenvolvam habilidades de perguntar, observar, 

formular hipóteses, fazer relação dos conhecimentos novos com os que já possuem, e a partir 

de informações obtidas tirar conclusões lógicas. Enfim, não há garantia de que ocorra o mais 

importante, isto é, que alunos e alunas experimentem um processo de transformação, 
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construindo conceitos, princípios, procedimentos e estratégias relativas ao conhecimento 

matemático.  

Diante dessa constatação, conclui-se que o ensino de matemática precisa atender à 

necessidade de alunos e alunas desenvolverem determinadas habilidades, competências e 

capacidades, as quais lhes propiciem conteúdos de aprendizagem. Se o processo de seleção e 

de organização for apropriado, precisamos entender que o objetivo do ensino de matemática 

será de conseguir que alunos e alunas dominem esses conteúdos em seu maior grau de 

profundidade. 

A partir do perfil da Matemática ensinada no Ensino Fundamental, não é possível 

dizer, com a pesquisa realizada, quais os procedimentos que envolvem o processo de seleção 

e de organização dos conteúdos para o ensino de matemática. Mas é possível concluir que a 

ênfase às principais características da matemática, independentemente da série à qual o 

professor ou a professora leciona e do tipo de escola onde leciona, também não está 

relacionada com a situação socioeconômica dos alunos e das alunas da escola. 

Embora não se deva interpretar estes resultados como sendo determinantes, eles 

podem, sim, propor possibilidades para uma reflexão e instigar outras pesquisas a respeito do 

processo de seleção e de organização dos conteúdos e outros questionamentos que este estudo 

propiciou. 

A escola é o espaço institucional que tem o objetivo de transmitir os conhecimentos, 

os valores, as crenças e os hábitos produzidos e acumulados pela humanidade. 

Neste sentido, 

 
A compreensão de aspectos relacionados à escolha dos conteúdos do ensino 
e de sua incorporação aos programas escolares pode possibilitar um olhar 
mais crítico para questões até então restritas apenas ao plano pedagógico. A 
elaboração curricular envolve tomada de decisão em relação à seleção, 
organização e distribuição do conhecimento que toda uma população estará 
sujeita na sua formação escolar (FORQUIN, 1992, p. 28).     

            

Os resultados da pesquisa possibilitam indicadores para o delineamento de uma 

proposta pedagógica, assim como a elaboração de documento normativo a ser construído 

pelos vários segmentos que compõem a rede de ensino municipal. A dissertação oferece 

contribuições para a definição das políticas públicas para o currículo escolar e para o processo 

de ensino e aprendizagem na rede pública municipal de Balneário Piçarras. Esse estudo torna-

se relevante também para outras redes de ensino. 
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Deve-se levar em conta, é claro, o que estabelecem as orientações curriculares atuais, 

seja no PCN ou na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, documentos em que se 

aponta para o consenso a fim de que os currículos de Matemática para o ensino fundamental 

contemplem o estudo dos números e das operações, o estudo do espaço e das formas e o 

estudo das grandezas e das medidas. 

Contudo, as orientações gerais precisam dialogar com as particularidades dos 

ambientes em que serão empregadas. Corroborando essa idéia, as análises formuladas durante 

esta pesquisa identificaram a importância de os professores participarem nas decisões, nos 

rumos das políticas públicas educacionais, apontando a necessidade de contemplar suas 

angústias, suas dificuldades e seus interesses, envolvendo-os no processo de construção de 

uma proposta pedagógica, na organização do planejamento, na implementação de uma 

política de avaliação do currículo escolar em âmbito geral e específico (matemática) e de um 

programa de formação continuada. 

 Há de se considerar que o processo de seleção e de organização dos conteúdos de 

matemática é concebido pelos professores de uma forma ainda equivocada. Percebe-se que 

não há clareza quanto aos objetivos do processo. Faz-se necessário analisar o processo de 

seleção e de organização dos conteúdos para o ensino de matemática. Portanto, uma formação 

continuada deve ser oferecida pelo sistema municipal de ensino, que deverá dispor dos 

recursos para esta finalidade.    

Observa-se, assim, a urgência de que se instituam políticas públicas, fruto de uma 

construção coletiva, estruturadas e articuladas, que requeiram uma atuação da escola como 

espaço articulador, até mesmo pela esperança, respeito e confiança que a sociedade 

contemporânea deposita na educação como potencial para a melhoria da sua qualidade de 

vida. 
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APÊNDICE A - Categorização das falas das professoras participantes das entrevistas 

coletiva e individual 

 
Categoria Unidade de Registro F Unidade de Contexto 

Realidade/Cotidiano 

 

 

- Dia-a-dia 

- Cotidiano 

- Realidade 

 

 

 

 

9 

9 

19 

 

- Eu procuro selecionar e organizar 

os conteúdos que eu acho 

importante no dia-a-dia do aluno. 

Entendo, eu vou assim pelas coisas 

que no dia-a-dia, no cotidiano. 

Fração é uma coisa muito usada, 

porcentagem. Eu acho que é muito 

usada, então eu vou por esse 

caminho assim, que eu acho mais 

importante, que aparece mais no 

dia-a-dia, na coisa diária (Ec. P.3). 

- [...] só aprendem aquilo que tem 

uma aplicação na nossa vida. 

Aquilo que não tem aplicação a 

gente descarta. Sabe aquilo que 

usamos no nosso dia-a-dia, no 

cotidiano, que serve para a gente 

resolver nossos problemas do dia-

a-dia (Ec. P.6). 

- Então nos já temos no nosso dia-

a-dia à matemática. É que eles não 

querem ver, que o dia-a-dia é 

formado de matemática. Claro que 

eu tenho que passar, mais aquilo, 

como a professora falou, aquilo 

que eles mais usam. Entende. O 

que mais precisam no dia-a-dia, no 

cotidiano.  

- Mais eu tenho que ensinar tal 

conteúdo. Mas por quê? Qual o 
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Categoria Unidade de Registro F Unidade de Contexto 
significado desse conteúdo? Qual a 

relação que tem com a realidade do 

meu aluno? Tu sabes o que é 

importante para os teus alunos. O 

que eles vão precisar realmente na 

vida. Ali no seu dia-a-dia (Ec. 

P.10). 

- Tem que saber operar com 

questões da realidade. Saber 

interpretar um problema, analisar, 

ver a realidade. Por exemplo, ler o 

problema e saber que aquilo tem 

um fundo de verdade. 

Então não é só ensinar a 

contabilizar, é prestar atenção, 

porque está aprendendo. Então eu 

ensino Fração, número inteiro, 

ensino as quatro operações, mas 

dentro da realidade do aluno (Ec. 

P.2). 

- A gente tá fora daquilo, é cobrado 

uma coisa que a gente não tá 

dando. Sabe fica difícil à gente vai 

indo com o que é do cotidiano e, 

daí chega lá e é cobrado totalmente 

diferente. Eu tenho esta 

preocupação com o programa das 

outras escolas, por exemplo Escola 

Agrícola, eu tenho esta 

preocupação, certo. Eu ensino o 

que é da realidade dos alunos (Ec. 

P.3). 

- Na realidade o que os alunos têm 
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hoje... Metro cúbico? Mais o que é 

metro cúbico? Um aluno da noite, 

um homem já, ele veio: - 

professora! Eu vou trabalhar com 

areia – metro cúbico – mais o que é 

isto?  Eu não sei o que é metro 

cúbico. - Estão vendo? É coisa do 

cotidiano e ele não sabia. A 

informação é uma educação 

tradicional, mas hoje, eu acho que 

não está ficando só na informação, 

o aluno está dando conta da 

realidade (Ec. P.6). 

- Mais a gente não pode tá 

pensando: eu vou selecionar 

porque no futuro ele pode precisar. 

Não, os conteúdos têm que servir 

para ele estar dando conta da sua 

realidade. A gente tem que ter este  

cuidado, estar olhando a realidade 

da criança (Ec. P.6). 

- Como eu falei anteriormente, no 

momento da seleção e organização 

dos conteúdos, a gente olha aqueles 

conteúdos que são mais 

abrangentes, que dão uma visão 

ampla. Claro que a gente tá 

olhando a realidade de cada escola 

de cada comunidade. A gente pode 

tá vendo as estratégias de ensino 

outras formas, está desenvolvendo 

mecanismo de aprendizagem. Por 

exemplo, a gente está trazendo para 
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nossas aulas pra tá trabalhando 

aquele conteúdo. Talvez 

focalizando mais a realidade deles 

(Ec. P.6). 

- Fica dentro da realidade deles, 

parte do micro para o macro. 

Porque senão  ficam muito presos, 

assim partindo da  realidade deles 

fica fácil a compreensão dos 

conteúdos. Quando a gente vai 

selecionar os conteúdos, a gente 

vai tá priorizando os conteúdos da 

informação. Tu sabes aquilo que o 

aluno  precisa para o seu dia-a-dia 

(Ec. P.2). 

- Eu acho que a preocupação de 

todo mundo hoje é que os alunos 

aprendam conteúdos que venham 

servir para o cotidiano e também 

para que no futuro ele possa estar 

utilizando na sua vida (Ec. P.3). 

- Na preparação do planejamento, a 

gente está sempre se perguntando 

até onde eu posso ir com eles, para 

alcançar todos aqueles objetivos, 

para desenvolver habilidades e 

competências, então a gente faz 

uma seleção de acordo com nível 

da turma,  até puxando pra 

realidade deles (Ec. P.9). 

- Eu trabalho os conteúdos com os 

meus alunos de acordo com a 

necessidade deles. Dando como 
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exemplo, se eu for trabalhar com 

porcentagem – trabalhar com 

banco, pegar um empréstimo no 

banco, taxa de juros, crediário (Ei. 

P.7). 

- Eu procuro fazer a seleção dos 

conteúdos tendo com finalidade a 

necessidade do meu aluno. Não 

exatamente o cientifico eu procuro 

fazer uma ligação do cotidiano com 

o cientifico e vice-versa (Ei. P.9).  

-  Eu dou prioridade às coisas da 

vida do aluno. Aquilo que ele vai 

precisar para o seu cotidiano. 

Porque falar de uma coisa que ele 

não conhece, não está na realidade 

dele. Fica muito difícil (Ei. P.6). 

- Para selecionar os conteúdos tu 

tens que partir da vivência deles, 

trabalhar os conteúdos que são da 

realidade deles. Eu não posso ficar 

só na realidade, porque você fica 

bitolado. Parte da realidade e vai 

buscar o contexto (Ei. P.8). 

[...] interpretar problemas, analisar, 

ver a realidade. Por exemplo, ler o 

problema e saber que aquilo tem 

um fundo de verdade. Então não é 

só ensinar a contar, ler e escrever, é 

preciso ir além. Saber o que, para 

que está aprendendo. Saber porque 

está aprendendo. Então eu ensino 

probabilidade, números naturais,  
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números inteiros, números 

fracionários, ensino as quatro 

operações (somar, diminuir, 

multiplicar e dividir). Eu penso que 

é fundamental. Mas todos os 

conteúdos dentro da realidade do 

aluno (Ei. P.4). 

Contexto  - Contexto social 
 

5 - Eu penso assim. Os alunos, eles 

estão inseridos dentro do contexto 

social. 

Então eu acho que está na hora de 

selecionar os conteúdos ... a grande 

preocupação é estar sabendo que 

atitudes didáticas são estas, o que 

está acontecendo dentro do 

contexto social em que ele vive 

(Ec. P.4). 

- A aprendizagem do conteúdo 

precisa ter ligação com o contexto 

social dos alunos, não pode ficar 

solto (Ec. P.2). 

- Que ele consiga lá fora, quando 

sair da escola e realmente se dê 

bem na vida, que ele se situe no 

contexto social, que compreenda 

sua posição nesta sociedade e tenha 

capacidade de resolver os 

problemas do dia-a-dia (Ei. P.5). 

- A escola tem que preparar os seus 

alunos dentro de uma perspectiva 

do contexto social. Ela tem que ter 

esta preocupação quando vai 
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selecionar os conteúdos. Ensinar 

para os nossos alunos aquilo que é 

significante para ele viver a 

realidade (Ei. P.2). 

Aplicabilidade - Utilidade 

- Separando os 

conteúdos 

- Importantes para os 

alunos. 

-  Conteúdos básicos 

-  Relevância 

1 

3 

 

2 

 

2 

6 

- Quando eu vou separando os 

conteúdos, eu vejo assim, eu vou 

pelas coisas que são mais 

importantes para o aluno (Ec. P.2). 

- A gente coloca os conteúdos no 

projeto e, tenta mostrar para os 

alunos a sua utilidade na prática. 

Pra que serve aquele conteúdo (Ec. 

P.4). 

- Como a gente já sabe que a 

realidade do CIEF, são alunos que 

têm uma situação sócio-econômica 

diferente dos alunos das outras 

escolas, não é que a gente vá 

planejar diferente, a gente sabe das 

limitações que eles têm (Ec. P.1). 

- Pela precariedade da condição 

social, pelo modo de vida que 

alguns alunos enfrentam no seu 

cotidiano, eu penso que eles 

precisam estar bem mais 

orientados, a escola é a única fonte 

de informação que muitos têm, ele 

precisa saber fazer esta leitura de 

mundo, interpretar as informações 

e mediante elas atuar. Por exemplo, 

que ele não seja enganado quando 

ele for resolver uma questão do seu 

cotidiano, eu procuro priorizar o 
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que é importante para os alunos 

quando estou pensando na seleção 

dos conteúdos (Ec. P.5). 

- Os básicos são os mais 

importantes que a gente considera. 

Exemplo: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. São 

conteúdos básicos que eles 

precisam dominar para chegar até a 

4ª série (Ei. P.4). 

-  Eu quando vou selecionar e 

organizar os conteúdos eu penso na 

relevância, querendo ou não a 

gente sempre bate na mesma tecla, 

o que vai ser útil para eles. O que 

vai ser mais importante. Que eles 

entendam que os conteúdos que 

eles aprendem são importantes para 

a vida deles. Tem coisa que eles 

não se dão conta que eles estão 

convivendo com aquilo ali, todos 

os dias. Um exemplo: foi quando 

fomos trabalhar com os números 

decimais. Eu dei vários exemplos, 

onde eles usam [...]. Então a gente 

procura selecionar os conteúdos 

que têm relevância para a vida 

deles (Ei. P.9). 

- Mas chega em uma determinada 

empresa, vai fazer um teste de 

seleção e ele precisa determinado 

conteúdo. No meu entender a 

escola tem que ter esta 
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preocupação. Preparar os seus 

alunos para o trabalho. Nem todos 

vão ter oportunidade de fazer uma 

faculdade. Eu tenho que pensar que 

lá adiante ele vai precisar usar estes 

conhecimentos. Então eu penso que 

os conteúdos estudados na escola 

têm que ter relevância (Ei. P.10). 

- Ele vai ter que no futuro saber 

aplicar os conhecimentos que ele 

recebeu na escola. Para que ele 

venha observe, analise que aquele 

conteúdo vai ser utilizado no 

futuro, que ele estabeleça relação 

entre a matemática e as suas 

situações cotidianas e também 

fazer relação com outras áreas do 

conhecimento (Ei. P.6). 

- Eu penso que na seleção e na 

organização dos conteúdos 

devemos levar em conta a 

relevância que este conteúdo vai ter 

para sua vida, se vai ser útil. De 

que forma estes conteúdos 

contribuíram para que ele se de 

bem na vida (Ei. P.5). 

Situações-problema - Projeto de trabalho 

- Situação problema 
 

14 

8 

 

 

- Adequar os conteúdos de 

matemática ao projeto que estamos 

trabalhando. Eu vou explicar 

melhor. Por exemplo, agora nós 

estamos trabalhando com o projeto 

da horta, então todos os professores 

aproveitam este tema para trabalhar 



 

 

123

Categoria Unidade de Registro F Unidade de Contexto 
os conteúdos específicos. Partindo 

do grande tema, a gente vai criando 

situação-problema: trabalhar com 

os alunos os conceitos de 

geometria. A forma de trabalhar é 

diversificada. Este é um critério 

para selecionar e organizar os 

conteúdos que vamos desenvolver 

no bimestre (Ec. P.3).  

- Nós pegamos uma situação-

problema qualquer e a partir daí 

nós desenvolvemos um projeto de 

trabalho e conforme o 

direcionamento do projeto a gente 

vai trabalhando os conteúdos 

específicos de cada disciplina. De 

acordo como o projeto vai 

avançando nós vamos trabalhando 

os conteúdos (Ec. P.4).  

- Os projetos de trabalho surgem de 

uma situação-problema que a gente 

desenvolve de acordo com o 

interesse dos alunos e vão 

buscando os  conteúdos que vai 

dando para trabalhar naquele tema. 

Eu trabalho com projeto  de 

pesquisa - Porque a gente começou 

a trabalhar com projetos depois de 

uma formação que nós tivemos. Eu 

acho uma boa  idéia, algo diferente. 

Então os conteúdos são 

selecionados e organizados 

conforme o projeto vai sendo 
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desenvolvido (Ec. P.6). 

 - Quando nós iniciamos este 

trabalho com projetos, a gente na 

sala de aula, com os alunos, 

procurava desenvolver uma 

situação-problema. Levar os alunos 

a buscar alternativas para resolver 

uma situação-problema. 

Desenvolver esta habilidade, 

provocar desafios. Depois que ele 

desenvolve estas habilidades, 

quando se depara com um 

problema, se ele conseguir se sair 

bem ele vai estar preparado para 

resolver, ele vai conseguir tá 

selecionando, tá pensando, tá 

resolvendo aquela nova situação 

(Ei. P.6). 

- A gente também seleciona os 

conteúdos para trabalhar com os 

alunos, conforme o projeto nós 

desenvolvemos uma temática que 

surge de uma situação-problema. 

Por exemplo: um tema sobre 

esgoto, lixo, aterramento dos 

mangues etc. Muitos conteúdos são 

trabalhados com o 

desenvolvimento do projeto (Ei. 

P.8). 

-  A gente seleciona nos encontros 

que a gente tem e aplica de acordo 

com o projeto que está 

desenvolvendo. Nós estamos agora 
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com projeto de trabalho, por 

exemplo sobre folclore, e aparecem 

as figuras geométricas. Daí a gente 

aproveita para trabalhar perímetro, 

área etc. A gente vai buscando os 

conteúdos  e vai trabalhando, 

fazendo as relações com o 

cotidiano. Mas, é claro, partindo de 

uma situação-problema (Ei. P.4). 

- Tem professor que trabalha com 

projeto. O projeto de trabalho fica 

um pouco fora, às vezes, mais a 

maioria não trabalha com projetos. 

A maioria procura selecionar os 

conteúdos de acordo com a 

proposta do município (Ei. P.5).     

Interdisciplinaridade - Seleção e 

organização dos 

conteúdos de forma 

interdisciplinar. 

- Trabalhar a 

interdisciplinaridade. 

1 

 

 

 

2 

 

 

  - Eu penso que no início do ano, 

quando vamos fazer o 

planejamento anual, todos os 

professores reunidos pra fazer a 

seleção e a organização dos 

conteúdos de matemática, eu penso 

de todas as disciplinas. Este 

planejamento deveria ser 

organizado de forma 

interdisciplinar. Eu penso que seria 

uma maneira bem boa de trabalhar 

os conteúdos, as matérias ficariam 

de forma integrada e também todos 

os professores trabalhariam o 

mesmo assunto dentro de sua área 

especifica (Ei. P.2).  
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- Quando vamos pensar em uma 

maneira de selecionar e organizar 

os conteúdos para o ensino de 

matemática,  eu penso que uma 

forma seria trabalhar a 

interdisciplinaridade. Eu sei que é 

muito difícil, necessitamos de 

estudos e de formação continuada. 

É uma teoria importante para se 

estar pensando. Temos que pensar 

que temos outras formas de 

selecionar e organizar os 

conteúdos, não só da matemática, 

mas também das outras disciplinas. 

Trabalhar com interdisciplinaridade 

que é um tipo de relações entre 

disciplinas. Ou ficamos na forma 

tradicional (Ei. P.8). 

 - Eu nas minhas aulas procuro 

trabalhar com a 

interdisciplinaridade. É um critério 

que eu tenho para selecionar e 

organizar os conteúdos de 

matemática. Eu penso assim que eu 

não posso lecionar os conteúdos 

fragmentados, uma forma de 

melhor fazer isto é trabalhar com a 

interdisciplinaridade. Eu penso 

assim (Ei. P.7). 

Formação de cidadãos 
 

- Formar 

- Cidadão crítico 

- Tipo de aluno 

2 

2 

2 

-  Até para selecionar estes 

conteúdos, a gente tem que ter 

claro que tipo de aluno que a gente 
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quer. Que tipo de aluno a gente tá 

querendo formar.  Digamos assim, 

que tipo de pessoa, porque daí a 

gente vai poder estar aproveitando 

para selecionar os conteúdos (Ec. 

P.6). 

- Eu acho que é assim mesmo ter 

uma conduta do pensamento lógico 

e, para estar selecionando estes 

conteúdos como tu falou ali... Não 

é fácil, porque a gente quer pegar o 

que é necessário para formar, para 

ser cidadão crítico (Ec. P.8). 

- Eu baseio a seleção dos 

conteúdos, pensando no futuro do 

aluno, no desenvolvimento dele, 

especialmente de tornar este um 

aluno um cidadão crítico (Ei. P.4). 

Lista de conteúdos -  Lista de conteúdos 9 -  É uma lista de conteúdos. 

Quando nós nos reunimos no início 

do ano letivo para fazer o 

planejamento anual, selecionamos 

os conteúdos pela lista de cada 

série, dai nós vamos organizando 

os conteúdos por bimestre de 

acordo com aquela lista que foi 

feita no início do ano com todos os 

professores. Fizemos os objetivos 

os critérios de avaliação (Ei. P.5). 

- Eu gosto de seguir a listagem dos 

conteúdos. Esta lista já traz os 

conteúdos selecionados para cada 

série (Ei. P.7).  
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- O trabalho especificamente da 

matemática, que a gente faz é 

baseado, claro, nos conteúdos, 

seguindo a listagem dos conteúdos, 

seguindo  uma seqüência durante o 

ano né, e nem sempre é uma 

seqüência porque depende do 

projeto que a gente está 

desenvolvendo, mas sempre dentro 

dos PCNs (Ei. P.4). 

-  No começo do ano, eu já pego 

uma lista de conteúdos que a gente 

tem envolvendo matemática. E a 

gente tem os encontros bimestrais. 

Nesses encontros por série, a gente 

se organiza e já se separa por série 

os conteúdos (Ei. P.4). 

- Eu acho que selecionar e 

organizar os conteúdos para 

trabalhar com os nossos alunos o 

melhor é seguir uma lista de 

conteúdos. Eu posso estar até 

errada, mas é o que eu acho. Pensa 

bem se todos trabalhassem com 

uma mesma lista, não daria 

complicação quando o aluno é 

transferido de uma escola para 

outra. Nós temos muitas 

transferências durante o ano. Isto é 

uma característica das escolas do 

litoral (Ei. P.8). 

-  Eu seleciono primeiro os 

conteúdos de acordo com a série 
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que eu vou trabalhar e depois eu 

organizo, quando eu vou fazer o 

planejamento anual, mas eu 

seleciono conforme a lista pré-

determinado para cada série. Eu 

penso que é uma forma de 

selecionar o trabalho. O trabalho 

fica bem organizado, a gente sabe o 

que vai trabalhar durante todo o 

ano. Fica bem mais fácil. Eu 

prefiro a lista dos conteúdos e 

também porque esta listagem vem 

no livro de cada série (Ei. P.1). 

- Primeiro a gente separa a lista de 

conteúdos, usando uma planilha 

que a gente tem e usamos também 

o livro didático (Ei. P.4). 

-  A lista de conteúdos que é 

passada por outros profissionais. 

Porque eu sei a seqüência, eu não 

sei o que é trabalhado em tal série. 

Eu tenho conhecimento do 

conteúdo, mas eu não sei quais são 

os conteúdos de cada série. Na lista 

de conteúdos já está tudo 

organizado por série (Ei. P.8).   

Desenvolver 

competências/habilidades 

-  Habilidades e 

competências 

10 - Que desenvolva as habilidades e 

competências de forma 

significativa, que ficasse claro os 

conceitos, mas nunca imposto. 

Sempre priorizar a qualidade não a 

quantidades (Ec. P.1).   

- Acho importante trabalhar aquilo 
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que o aluno desenvolva habilidades 

e competências que ele possa 

desenvolver o raciocínio lógico, 

analisar, calcular, não ser enganado 

no supermercado, saber fazer uma 

leitura. Para que os alunos possam 

fazer esta leitura de mundo eu 

enquanto educadora terei o dever 

de desenvolver habilidades e 

competências que dêem condições 

de viver melhor como cidadão. 

Daí, sim, trabalharei os conteúdos 

de forma significativa e como 

conseqüência atingirei os objetivos. 

É isto que a gente realmente quer 

(Ec. P.5). 

- Porque os conteúdos estão se 

modificando a cada dia né. Então 

eu tenho que desenvolver no meu 

aluno estas habilidades e 

competências para que ele possa 

estar resolvendo estas situações-

problema (Ei. P.6). 

-  O conhecimento está se 

modificando muito rápido. Então a 

gente tem que estar desenvolvendo 

no aluno habilidades e 

competências. Mas que 

habilidades? Que competências? 

Nesta seleção de conteúdos eu vou 

ter que estar priorizando aquilo que 

ele vai precisar para a vida para 

estar resolvendo os seus problemas 
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(Ei. P.2). 

- Eu penso que os conteúdos 

selecionados devem garantir o 

desenvolvimento de habilidades e 

competências (Ei. P.1). 

-  Este plano foi construído no 

coletivo com uma grande 

preocupação de estar 

desenvolvendo nos alunos 

habilidades e competências (Ei. 

P.9). 

-  É uma grande preocupação nas 

nossas aulas. A gente quando vai 

preparar as atividades para 

desenvolver em sala de aula a 

gente procurar por meio das 

atividades estar desenvolvendo as 

habilidades e as competências 

necessárias (Ei. P.3). 

-  No nosso caderno de plano, já 

está ali como meta. E na hora de 

planejar a gente busca aqueles 

conteúdos que vão dar conta destas 

habilidades, destas competências 

(Ei. P.10).  

- Foram feitos os objetivos de 

acordo com os conteúdos, o que 

nós queremos alcançar com aquele 

conteúdo. Foram re-avaliados as 

habilidades e competências (Ei. 

P.5).   

Preocupação com a 

aprendizagem 

- Escola pública 

- PCNs 

2 

3 

- Nosso aluno, ele está em escola 

pública, nós trabalhamos em escola 
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pública, ele vai tá concorrendo em 

pé de igualdade com os alunos de 

escolas particulares (Ec. P.2). 

- Eu acho que a preocupação de 

todo mundo hoje é que os alunos 

aprendam.  O nosso planejamento, 

quando ele foi feito, foi baseado 

nos PCNs. Nós tivemos bastante 

curso e estudos sobre os PCNs. 

Nos analisamos e avaliamos os 

conteúdos que eram importantes 

para os alunos (Ei. P.9). 

- Quando nós vamos selecionar os 

conteúdos, selecionamos com  base 

nos PCNs. Principalmente depois 

do estudo que foi realizado pela 

secretaria de educação (Ei. P.3).  

Uso do livro didático Livro didático 6 -  Então eu penso que o que eu uso 

hoje né, não é o ideal, mas o que é 

o mais prático é simplesmente uma 

seqüência que os livros trazem (Ei. 

P.7). 

- Para eu selecionar os conteúdos, 

busco seguir os conteúdos do livro 

didático. Sabe aqueles que é 

distribuído pelo governo federal. 

Somos nós os professores que 

escolhemos. Então eu seleciono e 

conseqüentemente organizo o meu 

planejamento de acordo com o 

sumário do livro didático. Eu sou 

obrigada a usar este livro nas 

minhas aulas (Ei. P.8). 
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- Quando eu iniciei o meu trabalho 

como professora, este ano, me foi 

dado os livros para que eu 

trabalhasse. Sabe aquele livro que é 

distribuído para todos os alunos. O 

livro já traz os conteúdos 

organizados para cada série (Ei. 

P.4). 

- Quando eu comecei a dar aula, 

não me orientaram como eu 

deveria proceder. Como seria a 

selecionar os conteúdos para cada 

série somente me deram os livros, 

este é o livro da 5ª, 6ª, 7ª e da 8ª 

série. Então o que é que você faz? 

Pega o livro, vê o que é mais 

importante e começa a desenvolver 

aqueles conteúdos, porque você vai 

ter alguma coisa para explicar para 

os alunos. Isto aconteceu comigo. 

Eu uso os conteúdos do livro 

didático, eu sigo mais ou menos os 

conteúdos como estão organizados 

nos livros (Ei. P.10). 

- Eu vou pelo livro didático. O 

livro para mim é fundamental. O 

livro já traz  os conteúdos 

selecionados e organizados por 

série. Então fica mais fácil 

trabalhar com livro, que é 

distribuído para todos os alunos. 

Nós  somos obrigadas a usar o livro 

que é distribuído pela escola. Eu 
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penso que fica mais fácil. Porque 

todos os alunos recebem o livro no 

início do ano (Ei. P.3).  

- Nós usamos para selecionar e 

organizar os conteúdos os livros 

didáticos, PCNs, a gente usa a 

Proposta Curricular de Santa 

Catarina, são  estes materiais que 

nós estudamos nas formações  

continuadas e são estes materiais 

que efetivamente usamos para 

selecionar e organizar os conteúdos 

que trabalharemos no ano letivo 

(Ei. P.4).   

Conhecimento do aluno - Desenvolvimentos 

prévios dos alunos. 

- Faixa etária dos 

alunos  

 
 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

- A gente quando vai selecionar e 

organizar os conteúdos de 

matemática, quando a gente vai 

fazer o planejamento anual, eu 

estou falando por mim, eu não levo 

em consideração os conhecimentos 

prévios dos alunos (Ec. P.3). 

- Primeiro eu acho que a gente tem 

que conhecer o aluno, para depois 

saber entender ele, que ele não 

deixou de ser criança, que pelo 

desenvolvimento psicológico, as 

fases do desenvolvimento, eles 

estão na mesma faixa etária do 

operacional concreto (Ec. P.1). 

- Nas outras séries vai aumentando 

o grau de dificuldade. Então, não é 

levado em conta, a faixa etária dos 

alunos (Ec. P. 10). 
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- Por isso é que eu acho, que não é 

por idade, é por série, porque a 

gente tem alunos, por exemplo, 

com 16 anos na 8ª e alunos com 16 

anos na 5ª série, então não estamos 

levando em conta a faixa etária dos 

alunos no momento de selecionar 

os conteúdos. Na verdade a faixa 

etária não é levada em 

consideração quando vamos 

selecionar e organizar os conteúdos 

(Ec. P.2). 

- A gente respeita a faixa etária dos 

alunos quando vai fazer o 

planejamento, por exemplo, este 

conteúdo, com este grau de 

dificuldade ele não vai conseguir 

aprender (Ec. P.5). 

- Eu penso quando eu vou 

trabalhar, organizar meus 

conteúdos, meu plano. Eu penso 

primeiro no nível em que os alunos 

estão mediante os conhecimentos 

que eles apresentam, eu traço mais 

ou menos um objetivo que eu 

pretendo. Eu procuro sondar 

primeiro o conhecimento dos meus 

alunos para poder selecionar os 

conteúdos do bimestre (Ei. P.7). 

- Nós fizemos a montagem dos 

conteúdos respeitando a faixa 

etária dos alunos (Ei. P.8). 

- Eu penso quando eu vou 
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selecionar os conteúdos primeiro o 

nível em que eles estão. Então eu 

inicio o meu trabalho, ou melhor, 

eu traço os meus objetivos, os 

objetivos que eu quero alcançar 

com aqueles conteúdos. Para isso 

eu tenho que sondar, fazer uma boa 

sondagem.  Eu preciso conhecer os 

alunos com quem eu vou trabalhar, 

principalmente quando eles saem 

da 4ª série. Eu preciso     

saber quais são conhecimentos 

prévios que estes alunos têm. Para 

eu poder fazer minha seleção e 

organização a partir do que eles já 

sabem (Ei. P.6). 

Conteúdos pré-

determinado 

- Pré-determinado 2 -  Eu vou pela série, 5ª série, mais 

ou menos eu sei o que eles 

aprenderam na 4ª série, porque 

você sabe que na 5ª série é uma 

continuidade da 4ª série, então no 

início do ano eu faço um apanhado. 

Eu vejo o que eles têm mais 

dificuldades, então dali eu começo 

(Ei. P.3). 

-  Eu penso muito sobre o que o 

aluno estudou na série anterior. Eu 

acho importante estar selecionando 

os conteúdos a partir do que ele 

estudou na série anterior. Eu faço 

os meus objetivos a partir daí. É o 

meu ponto de partida (Ei. P.2).     
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Diagnóstico - Diagnóstico 5 -  Eu faço um diagnóstico da turma 

para verificar as dificuldades que 

eles têm na série anterior. E dali é 

que eu seleciono os conteúdos para 

aquela turma (Ei. P.3). 

- Eu no início do ano, quando eu 

vou fazer o planejamento, eu 

primeiro faço um diagnóstico para 

ver como eles estão, em que nível 

eles se encontram. Eu penso que é 

necessário fazer este diagnóstico, 

para depois fazer a seleção dos 

conteúdos (Ei. P.1). 

- O diagnóstico da turma é 

importante para estar selecionando 

os conteúdos. Eu penso que este é 

um aspecto que deve ser levado em 

conta. Com este diagnóstico eu 

posso ter uma visão geral da turma 

e selecionar os conteúdos de 

acordo com o nível em que eles se 

encontram (Ei. P.8).    

Exclusão da sociedade - Excluindo 

- Sociedade  

- Excluídos  

- Selecionando 

- Discriminados 

-  Discriminando 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

- Então eu tenho esta angústia. Será 

que eu não estou excluindo o meu 

aluno mais uma vez da sociedade, 

ele já foi tantas vezes excluído, foi 

excluído muitas vezes da família, 

da sociedade e, agora da escola. Eu 

penso que quando nós vamos 

selecionar os conteúdos. Temos 

que realmente pensar: o que 

ensinar? Para quem estamos  

ensinando? Como vamos ensinar. 
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Penso que deveríamos saber fazer 

perguntas. 

- Porque alguns falam, eu não 

gosto da matemática, não gosto da 

professora de matemática. Não são 

vocês que não sabem a matemática. 

A gente já nasce com a 

matemática. Você vai de manhã na 

padaria comprar pão. O que você 

vai fazer é matemática. Saber 

trazer o troco certo ou errado pra 

casa. Então nós já temos no nosso 

dia-a-dia a matemática, não 

adianta, ela faz parte da nossa vida 

(Ec. P.10).   

- Será que quando estou 

selecionando os conteúdos e, eu 

priorizo alguns e abandono outros, 

eu não estou excluindo os meus 

alunos, ou privando eles de 

conhecer mais? Isto não é uma 

forma de exclusão? (Ec. P.2). 

- Os alunos das escolas públicas de 

uma ou de outra forma, são 

discriminados, seja pela sociedade 

capitalista, seja pela sua condição 

sócio-econômica. Sabe, uma coisa 

que eu penso, que é importante na 

seleção dos conteúdos à qualidade 

da educação. Será que estamos no 

momento de selecionar o que 

ensinar para nossa clientela? A 

qualidade da educação que é um 
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dever de todos. Estamos pensando 

nestas questões (Ec. P.2). 

- Eu tenho que pensar na hora de 

selecionar e organizar os conteúdos 

que conforme os meus critérios de 

escolha estou discriminando o meu 

aluno de ter acesso ao 

conhecimento (Ei. P.8). 

Comunicação entre os 

professores 

- Falta 

- Comunicação 

2 

7 

- Há falta de comunicação entre os 

professores no momento de 

selecionar e organizar os conteúdos 

(Ec. P.1). 

- Não há comunicação entre corpo 

administrativo e professores no 

momento de selecionar e 

organização dos conteúdos de 

matemática (Ec. P.2). 

- Não há comunicação entre os 

professores da rede municipal. Não 

há comunicação entre os 

professores de matemática e 

também com os professores das 

outras áreas do conhecimento (Ei. 

P.7). 

- Quando há comunicação entre os 

professores tudo fica mais fácil. Eu 

acho que a comunicação é 

necessária no momento em que 

vamos selecionar os conteúdos 

para o bimestre. A comunicação é 

um fator importante (Ei. P.2). 

Reunião - Reunião 

- Organização 

7 

2 

- Uma reunião na (...), ai eu estava 

colocando que os professores 
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- Seleção e 

organização 

- Reunindo 
 

2 

 

2 

 

sentem a necessidade de estar 

sentando por área (Ec. P.6). 

- Uma parada, para os professores 

tá se reunindo pra tá organizando. 

É necessário fazer reuniões de 

estudos, penso que esta é uma 

forma do grupo estar crescendo 

junto, acho muito importante estes 

momentos de troca de experiências 

(Ec. P.2). 

- Tem que ter este espaço para as 

reuniões, este é um momento rico. 

Estar se reunindo pra discutir as 

dificuldades que cada professor 

enfrenta no seu dia-a-dia, na sua 

prática pedagógica, lá na sua sala 

de aula. Muitas vezes estamos 

solitários, precisamos conversar 

pra sair da rotina. Precisamos 

estudar sobre seleção e organização 

dos conteúdos, sim, é necessário, 

não só em matemática, em todas as 

áreas. As diversas áreas do 

conhecimento necessitam estar 

conversando entre si.  Planejar 

juntos todas as atividades escolares 

(Ei. P.6). 

- Eu sinto a necessidade de fazer 

reuniões para estar conversando 

sobre seleção e organização dos 

conteúdos. Eu pedi que houvesse 

encontros porque eu senti a 

necessidade de estarmos 
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conversando sobre a organização 

dos conteúdos significativos para 

cada série (Ei. P.7). 

- Eu penso que todos os bimestres a 

secretaria deveria fazer reuniões 

com os professores de todas as 

áreas. Nestas reuniões a gente 

poderia estar discutindo com os 

colegas as dificuldades 

encontradas. E procurar resolver da 

melhor forma possível (Ei. P.8).     

Mudança de ciclo / 

Angustias dos 

professores 

- Conversar 

- Chateada 

- Comparação 

- Comparar 

- Angustia 

- Dificuldade 

 

5 

3 

1 

3 

1 

3 

 

 
 

- Eu sinto esta necessidade de  

conversar com colegas que 

trabalharam no ano anterior com 

estes alunos, infelizmente isto não 

acontece. Estamos em um mesmo 

espaço de trabalho e muitas vezes 

parece que estamos tão distante 

(Ec. P.4).              

- Não tem aquela conversa, penso 

que temos que conversar com os 

colegas que trabalharam na 4ª 

série. Trabalhamos na mesma 

escola e não temos tempo para esta 

troca de experiências. Tu entendes 

o que eu quero dizer, há uma 

separação, os professores de 1ª a 4ª 

série formam um grupo e, os de 5ª 

a 8ª série formam outro, fico 

pensando parece que não estamos 

trabalhando com seres humanos 

(Ec. P.2). 

- Se a gente não vai sentar e, 
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conversar no início do ano, sobre 

aqueles alunos da 4ª série - Eles 

possuem muitas dificuldades da 4ª 

para a 5ª série. Eu tenho uma 

angústia, digamos assim, como 

professora de 4ª série. Eu fico 

chateada quando eu vejo um 

professor de ginásio, falando que a 

culpa dos alunos não saber nada é 

culpa dos professores do primário. 

Há uma separação entre os 

professores, dá impressão que os 

professores do ginásio são mais 

importantes que nós, que 

trabalhamos no primário. Eles nos 

tratam com indiferença. Aquela 5ª 

série é terrível não sei o que eles 

fizeram. Eu me chateio. Ouvi este 

tipo de comentário, eu fico 

chateada (Ec. P.4). 

- O problema é a comparação entre 

alunos, a gente nunca pode 

comparar, a gente nunca recebe 

uma 5ª série com todos no mesmo 

nível que a gente acha que deve 

estar. A gente tem que comparar 

ele com ele. Ele com ele, o avanço, 

o quanto ele progrediu. Fica 

comparando ele com os outros, 

compara aquele que tem maior 

dificuldade, aquele que sempre 

teve dificuldade de aprendizagem 

com aquele que é o melhor da sala, 
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que se destaca. Tu tens que 

comparar ele com ele mesmo, cada 

aluno tem sua individualidade e a 

gente não sabe lidar com esta 

situação (Ec. P.2). 

- Ele continua sendo alfabetizado 

em todos os anos, nós temos um 

compromisso de procurar sanar 

esta defasagem dos alunos. Às 

vezes parece que só o professor de 

1ª série é que  tem a 

responsabilidade de alfabetizar os 

alunos. Alunos com dificuldades 

têm em todas as séries e a gente só 

quer trabalhar com os alunos bons, 

eu penso que o desafio é trabalhar 

com os alunos com dificuldade de 

aprender, eu acho que este é o 

nosso grande desafio, é pegar 

aquele aluno que não aprende e 

fazer ele aprender, eu fico muito 

feliz quando eu vejo o progresso 

do meu aluno (Ec. P.6). 

- Eu penso que quando o aluno 

muda de ciclo, passa da 4ª série 

para a 5ª série. Antes de começar o 

ano letivo os professores antes de 

selecionar os conteúdos deveriam 

conversar. Esta conversa facilitava 

um melhor entrosamento entre os 

professores. Eu acho necessário 

este encontro para selecionar e 

organizar os conteúdos para o 
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bimestre (Ei. P.6).  
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APÊNDICE B - Roteiro da entrevista coletiva com as professoras da rede pública 
municipal de Balneário Piçarras 

 
 
DATA: 07/04/2006 

 

HORARIO:  8:00 às 11:00 

 

- Explicações sobre a origem do trabalho. 

- Falar do mestrado como uma pós-graduação. 

- Falar da dissertação com um trabalho científico. 

- Apresentação do pesquisador. 

- O motivo que me levou a preocupar com estas questões do ensino da matemática. 

- Porque a escolha do município de Piçarras. 

- Porque é minha Terra natal e também por toda minha experiência foi desenvolvida aqui. 

- Falar sobre a grande contribuição para o próprio município. 

 

Explicações sobre como se realizará a entrevista: 

 

- Explicar sobre a filmagem 

- O intuito da filmagem é único e exclusivo para fazer os registros das falas e, também este 

material não ser usado para outro fim se não para transcrição das falas, que serão  

categorizados para estudos.   

- As perguntas são para o coletivo. 

- Para todos falarem. Não tem ordem. 

- Refazer a pergunta se necessário. 

- Pedir exemplos. 

- Finalizando os trabalhos pretendo socializar com a secretaria e, também com os professores 

participantes da pesquisa. 

 

Intervalo para tomar café (15 minutos) 

 

Gostaria que vocês descrevessem como se dá o processo de seleção e de organização dos 

conteúdos para o ensino da matemática? 
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O que vocês consideram? 

 

Como se orientam para a selecionar e organizar os conteúdos? 

 

Vocês fazem alguma reunião no início ou no final do ano letivo para planejar o começo ou o 

ano seguinte? 

 

Quando acontecem estas reuniões? 

 

Quem participa das reuniões? 

 

Todos os professores participam das reuniões? 

 

Vocês estudam algum material que orientam para o ensino da matemática? 

 

Vocês recebem orientações preliminares da secretaria da educação? 

 

Gostaria de saber, seja no grupo ou individual o que é que vocês consideram importante no 

momento da seleção e organização dos conteúdos de matemática? 

 

Quando vão fazer o planejamento para um bimestre, por exemplo, para o primeiro bimestre, 

antes de escolher os conteúdos (adição, multiplicação, frações, números mistos, equações do 

primeiro e segundo grau), o que é que orienta ou o que vocês consideram: Faixa etária dos 

alunos? Questões do fracasso escolar? Situação sócio-econômica dos alunos? Vocês levam 

em consideração a função social da escola? Já refletiram sobre o motivo da reprovação em 

matemática? 

 

Vocês pensam nestas situações antes de selecionar e organizar os conteúdos de matemática? 

 

Por que vocês consideram isto? 

 

Mas em que isto vão ajudar a selecionar e organizar os conteúdos? 

 

Gostaria que vocês explicassem como este processo acontece na prática? 
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Quando os alunos passam da 4ª série para a 5ª série, os professores conversam sobre a 

aprendizagem ou dificuldades dos alunos? 

 

Agradecimentos  
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Eu ..........................................................................................................., declaro que aceito 

espontaneamente colaborar com a pesquisa intitulada: O PROCESSO DE SELEÇÃO E DE 

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA: um estudo com a Rede 

Municipal de Ensino de Balneário Piçarras, e que não serei remunerado por isso.  

Desenvolvida pelo mestrando ROBERTO JOÃO DUARTE, aluno de Pós-graduação 

Stricto-Sensu em Educação do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação da UNIVALI 

e, declaro que estou ciente dos objetivos da mesma. Declaro também que fui informado que 

esta pesquisa tem única e exclusivamente interesse científico e que todos os dados referentes a 

mim e por mim fornecidos serão trabalhados sigilosamente, e as dúvidas serão esclarecidas a 

qualquer momento.  

 

 

Piçarras, 14 de fevereiro de 2006. 

 

 

................................................................................ 

Assinatura do declarante 

 

 

Pesquisador: Roberto João Duarte     (47) 33452925 

Orientadora: Verônica Gesser             (47) 33417919 
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APÊNDICE D - Questionário para obter o perfil das professoras e professores 
participantes da pesquisa 

 
 
NOME: ................................................................................................................. 
 
1  -  Qual a sua formação escolar: 
        (  )  Ensino médio incompleto ou menos 
        (  )  Ensino médio completo 
        (  )  Superior incompleto 
        (  )  Superior completo 
        (  )  Pós-graduado 
 
2  -  Qual é o seu curso de graduação? ....................................................................................... 
 
3  -  Há quanto tempo você trabalha no magistério: 
        (  )  de 1 a 5 anos 
        (  )  de 5 a 10 anos 
        (  )  de 10 a 15 anos 
        (  )  de 15 a 20 anos 
        (  )  de 20 a 25 anos 
        (  )  de 25 a 30 anos 
 
4  -  Qual é a faixa etária:  
        (  ) 20 a 25 anos 
        (  )  25 a 30 anos 
        (  )  30 a 35 anos 
        (  )  35 a 40 anos 
        (  )  40 a 45 anos 
        (  )  45 a 50 anos 
        (  )  50 a 55 anos 
        (  )  55 a 60 anos 
 
5  -  Qual sua situação funcional: 
        (  )  efetivo 
        (  )  contrato temporário  
        (  )  substituto 
        (  )  outros 
 
6  -  Qual a rede de ensino a que pertence? 
....................................................................................................................................................... 
 
7  -  Qual é a sua carga horária de trabalho? 
Explicite........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE E - Dados demográficos dos sujeitos participantes da pesquisa 
 
 

PERFIL GRADUAÇÃO 

SUJEITO GENERO 
(M OU F) 

FAIXA 
ETÁRIA 

(EM 
ANOS) 

TEMPO NO 
MAGISTÉRIO 

(EM ANOS) 

FORMAÇÃO 
ESCOLAR 

CURSO DE 
GRADUAÇÃO 

SITUAÇÃO 
FUNCIONAL 

REDE 
DE 

ENSINO 

CARGA 
HORARIA 

P.1 F 55 a 60 15 a 20 Superior 
completo Matemática Efetiva Rede 

municipal 40 

P.2 F 40 a 45 15 a 20 Pós-graduação Matemática Efetiva e 
substituta 

Rede 
municipal 
e Estadual 

60 

P.3 F 50 a 55 05 a 10 Superior 
incompleto Matemática Contrato 

temporário 
Rede 

municipal 40 

P.4 F 30 a 35 15 a 20 Pós-graduação Pedagogia Efetiva Rede 
municipal 40 

P.5 F 30 a 35 15 a 20 Superior 
completo Pedagogia Efetiva Rede 

municipal 40 

P.6 F 30 a 35 10 a 15 Pós-graduação 

Ciência de 1º 
grau - 

Habilitação 
Matemática 

Efetiva 

Rede 
municipal 

e 
particular 

60 

P.7 M 25 a 30 10 a 15 Pós-graduação Matemática Efetivo 

Rede 
municipal, 
estadual e 
particular 

66 

P.8 F 30 a 35 15 a 20 Pós- 
graduação Matemática Efetiva 

Rede 
municipal 
e estadual 

50 

P.9 F 20 a 25 15 a 20 Pós-graduação Pedagogia Efetiva Rede 
municipal 40 

P.10 F 45 a 50 01 a 05 Pós-graduação 
Bacharel em 

Ciências 
Contábeis 

Contrato 
temporário 

Rede 
municipal 40 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SEMED (2006) 
 

Os participantes do estudo (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 e P.10) são do sexo 

feminino. P.7 é do sexo masculino. Os professores (P.2, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 e P.10) são pós-

graduados, isto é, percebe-se que o corpo docente que atua na Rede Municipal, setenta 

porcento (70%) são pós-graduados na área de educação. Cinco participantes da pesquisa 

possuem habilitação em matemática, três professoras têm formação em pedagogia, P.10 é 

bacharel em ciências contábeis e curso matemática. 
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Todos os participantes da pesquisa trabalham na Rede Pública de Ensino Municipal, 

com cargas horárias de dez, vinte, trinta e quarenta horas semanais. A professora P.2 trabalha 

na rede municipal e estadual, perfazendo sessenta horas semanais, sendo que quarenta horas 

na rede municipal e, as outras vinte horas como substituta na disciplina de física na rede 

estadual de ensino. A professora P.6 possui carga horária de sessenta horas semanais, sendo 

quarenta na rede municipal e as outras vinte na rede particular. P.7 com carga horária de 

sessenta e seis horas aulas semanais sendo quarenta horas na rede estadual e vinte na rede 

municipal e seis na rede particular. P.8 possui carga horária de cinqüenta horas semanais, 

sendo trinta na rede municipal e vinte na rede estadual. A professora P.1, P.2, e P.10 lecionam 

matemática nos quatro anos finais do Ensino Fundamental, no Centro Integrado de Educação; 

sua localização é no centro do município. A professora P.5 leciona no 5º ano, isto é, na 4ª 

série do Ensino Fundamental. A professora P.8 leciona matemática nos quatro anos finais do 

Ensino Fundamental, na Escola Monteiro Lobato; esta unidade escolar está localizada no 

bairro Nossa Senhora da Paz. Esta escola não tem o 9º ano; está sendo implantado 

gradativamente. A professora P.4 leciona no 5º ano na mesma escola. Os professores P.7 e P.3 

lecionam matemática nos quatro anos finais do Ensino Fundamental, na Escola Profª 

Felicidade Pinto Figueredo, localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição. A professora 

P.5 leciona para o 5º ano do Ensino Fundamental. 

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SEMED), implementou nestas três 

Unidades Escolares citadas anteriormente o Ensino Fundamental de Nove Anos. Sinalizada 

pela Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação e pelo Plano Nacional de Educação, e 

regulamentado pela Lei nº 11.114/2005, publicada no DOU de 17/05/2005, hoje transformada 

por outros dispositivos legais, a matrícula de crianças com seis anos de idade no Ensino 

Fundamental de Nove Anos. 

A professora P.2 leciona Matemática em duas escolas sendo elas: Escola Núcleo de 

São Brás localizada na zona rural do município e no C.I.E.F. É necessário salientar que a  

Escola Núcleo de São Brás trabalha com seriação. Isto é, séries iniciais e de 5ª a 8ª série.  


