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APRESENTAÇÃO
A obra “Pesquisas em Educação Matemática”, idealizada pelo Programa

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Matemática – PPGEM, da Uni-

versidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná, é composta por

17 capítulos. Nesta obra, são apresentados resultados de pesquisas desenvolvidas

por professores do programa supracitado em parceria com outros pesquisadores.
Em uma perspectiva que enfatiza a matemática para leitura e análi-

se, assim como reflexões em torno de temáticas diversas da atualidade, tem

como foco uma visão crítica e sistemática de forma a apresentar compreensões
advindas de diálogos entre a educação matemática e a matemática enquanto
ciências aplicadas em uso social.

É possível notar 6 grandes eixos aqui apresentados: o primeiro deles aborda

a vivência do professor na efetiva ação docente, retratando experiências em educação matemática no ensino infantil, trata também do início da carreira, aprendizagens e dificuldades de professores de matemática. O segundo eixo traz pesquisas

que se aproximam do estado da arte em diversas temáticas, como caminhos metodológicos das pesquisas sobre a história da formação de professores que ensinam
matemática, deficiência intelectual e matemática, dentre outras enfoques.

No terceiro eixo, aponta-se para uma perspectiva que aborda conceitos

de cultura e identidade cultural com o objetivo de proporcionar reflexões que

possam contribuir para novas pesquisas em Educação Matemática e, ainda,
neste eixo, segue um capítulo que aborda concepções de professores de mate-

mática sobre as especificidades socioculturais dos estudantes da educação de
Jovens e Adultos (EJA), além de uma discussão em torno de estratégias metacognitivas na resolução de problemas.

No que se refere ao quarto eixo, pode ser caracterizado como História

da Educação Matemática, que está composto por quatro capítulos. Inicialmente segue uma releitura de produções bibliográficas sobre o curso de magis-

tério. Em seguida, retrata os primeiros movimentos do ensino superior público
no município de Ji-Paraná no Estado de Rondônia. Na sequência, um capítulo

que busca retratar as raízes históricas do Ensino de Cálculo Diferencial e Inte-

gral na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Por fim, há uma discussão acerca
do ensino de Matemática na Reforma Capanema.

O quinto eixo que trata do ensino e aprendizagem de matemática com

uso de tecnologias educacionais está sendo representado por 2 capítulos; o primeiro traz como discussão o uso de dispositivos móveis para realização de atividades escolares e, nesse caso particular, apresenta e debate o ensino e aprendi-

zagem de Geometria Espacial utilizando projeção de objetos tridimensionais
com emprego da Realidade Aumentada (RA) e de animações gráficas 3D, a
partir de um software pensado e construído pelos pesquisadores. Com esse

mesmo viés, segue outro capítulo que realiza a análise de interpretação dos diálogos e do processo de construção de atividades pedagógicas com o emprego
de dispositivos móveis no ensino de ciências entre formadores de professores.

O sexto e último eixo apresenta uma proposta de interpretação dos Nú-

meros de Catalan por meio de combinatória em que buscam proporcionar aos
leitores uma ferramenta para apresentação dessa sequência.

Por fim, esta obra é direcionada para todos os pesquisadores que de

alguma forma fazem uso da matemática, aos professores que desejam refletir

sobre o ensino e a aprendizagem no âmbito da Educação Matemática e aos

alunos que buscam conhecimento das temáticas aqui apresentadas. Finalizo
esta apresentação desejando a todos uma ótima leitura.

Dr. Enoque da Silva Reis
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CAPÍTULO 1
O INÍCIO DA CARREIRA, APRENDIZAGENS E DIFICULDADES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA
Eliana Alves Pereira Leite
Cármen Lúcia Brancaglion Passos

RESUMO: Este estudo teve por objetivo conhecer como se deu a inserção de professores de
matemática na carreira docente e identificar as dificuldades e aprendizagens vivenciadas por esses
profissionais. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Nesse recorte, foram apresentados dados de dois professores de matemática (Marcos e Elisa) em início
de carreira que atuam em escolas públicas de Ji-Paraná/RO. Metodologicamente a pesquisa é de
abordagem qualitativa. Para a produção de dados foi utilizada entrevista semiestruturada. Dentre
os resultados, destaca-se que a fase de inserção desses professores iniciantes ocorreu de forma distinta, sendo que esse processo inicial da carreira foi permeado por dificuldades e aprendizagens. As
principais dificuldades explicitadas pelos professores foram: ausência de suporte e apoio na escola;
falta de diálogo com os pares e equipe gestora e pedagógica; isolamento na profissão; gestão da sala
de aula; relacionamento com os alunos, entre outras. Quanto às aprendizagens, verificou-se que os
professores perceberam que ser professor de matemática não implica em ter conhecimento apenas
de matemática. Ambos destacaram, ainda enquanto aprendizagem, o fato de reconhecerem a necessidade de se ter um bom relacionamento com os alunos, assim como de conhecê-los para poder
ensinar matemática. Espera-se que os resultados propiciem reflexões sobre o início da carreira
docente e sobre o papel da escola, da formação inicial, assim como a importância de se ter políticas
de acompanhamento e de formação continuada destinadas a esses profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Professores de Matemática. Início de Carreira. Aprendizagens.
Dificuldades.

INTRODUÇÃO
No cenário nacional de pesquisas em educação, Mariano (2006), Gama

(2001, 2007, 2014), Papi e Martins (2010) e Ferreira (2014) evidenciaram em
seus estudos que há poucas pesquisas que investigam sobre o professor ini-

ciante, sendo que a quantidade diminui consideravelmente quando se trata em
específico do professor de matemática em início de carreira.
10

Para Huberman (2000), é considerado um professor em início de car-

reira aquele que exerce a docência há até três anos. Esse período se caracteriza

em dois estágios: de sobrevivência e descoberta. O estágio da sobrevivência
está relacionado com o “choque do real”, que implica insegurança, conflitos intrapessoais e interpessoais que vão incidir numa confrontação da formação ini-

cial com a complexidade da situação profissional, que está relacionado de certa

forma a um antigo, mas também presente, dilema entre a teoria e a prática. A

fase da descoberta está relacionada ao entusiasmo inicial, à responsabilidade,
ao desafio, à experimentação e à expectativa de tentar possibilitar o novo, em
especial no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem.

Em geral, um dos aspectos mais investigados no contexto do início da

carreira docente refere-se às aprendizagens, aos dilemas e sobretudo às dificuldades enfrentadas pelo profissional docente, como os estudos realizados por

Gama (2001), Barros (2008), Perin (2009), Souza (2009), Pilz (2011). Mesmo

que essa temática não se configure em foco principal de algumas pesquisas,
esse aspecto permeia a investigação e discussão dos estudos que pesquisam
sobre o início da carreira docente.

Geralmente, no início da carreira docente, as dificuldades enfrentadas pelos

profissionais nos primeiros anos de docência são mais evidentes. Assim, não se

procurou discorrer somente sobre as dificuldades enfrentadas por este profissional,
mas também as aprendizagens que são decorrentes das experiências vivenciadas

no espaço de trabalho, tendo em vista que se acredita que o desenvolvimento profissional do professor acontece na interface dos conflitos com as aprendizagens.

Para tanto, neste estudo se estabeleceu como objetivos conhecer como

se deu a inserção de professores de matemática na carreira docente e identi-

ficar as dificuldades e aprendizagens vivenciadas por esses profissionais. Este

trabalho constitui-se em um recorte de uma tese de doutorado desenvolvida
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar). Neste recorte da pesquisa1, são apresentados os dados
1

Parte desse trabalho foi publicado no III Congresso Nacional de Formação de Professores
(CNPF), que ocorreu em Águas de Lindóia/SP, do dia 11 a 13 de abril de 2016. Disponível em: http://200.145.6.217/proceedings_arquivos/ArtigosCongressoEducadores/6344.pdf.
Acesso em: mar. 2021.
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referentes a dois professores de matemática que exercem a docência há no

máximo 3 anos, portanto considerados como professores em início de carreira,
conforme elucida Huberman (2000).

Para a preservação da identidade desses professores utilizou-se nomes

fictícios, a saber: Marcos e Elisa. Os referidos professores são concursados e

atuam em escolas públicas na cidade de Ji-Paraná/RO, com um contrato de
trabalho efetivo de 40 horas semanais.

Metodologicamente a pesquisa se caracteriza como de abordagem qua-

litativa. Para a produção de dados, recorreu-se à entrevista semiestruturada,
seguida de uma transcrição, que foi enviada aos professores para que pudessem
lê-las e autorizar a utilização dos dados na pesquisa.

Para apresentação, interpretação e análise dos dados, recorreu-se a dois

eixos temáticos, a saber: O início da carreira docente dos professores de matemática:
Elisa e Marcos; e Em foco as aprendizagens e dificuldades encontradas pelos professores de matemática iniciantes.

Os dados decorrentes da entrevista foram identificados pela expressão

E.i, sendo que E significa entrevista e i a ordem da questão correspondente da

entrevista. Neste texto, os excertos da transcrição da entrevista apresentados
com até três linhas foram inseridos nos parágrafos, e acima desta quantida-

de de linhas foram apresentados com o recuo de 4 cm. No entanto, antes de

explicitar os dados, fez-se uma discussão sobre o início da carreira docente,
problematizando sobre as aprendizagens, dificuldades e suas implicações para
o desenvolvimento profissional do professor iniciante.

1 O INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE: INTERFACES DE MO-

MENTOS DE APRENDIZAGENS, DIFICULDADES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

A fase inicial da carreira deve ser considerada como “um período muito

importante da história profissional do professor, determinando inclusive seu

futuro e sua relação com o trabalho” (Tardif, 2014, p. 84). Papi e Martins (2010,
p. 43) concordam com o fato de que “os primeiros anos de exercício profissio12

nal são basilares para a configuração das ações profissionais futuras e para a
própria permanência na profissão”. Esse período pode se tornar mais fácil ou
mais difícil, “dependendo das condições encontradas pelos professores no local

de trabalho, das relações mais ou menos favoráveis que estabelecem com outros

colegas, bem como da formação que vivenciam e do apoio que recebem nessa
etapa do desenvolvimento profissional”.

Para Ponte et al. (2001, p. 7), os primeiros anos se caracterizam como

uma fase de intenso desenvolvimento do conhecimento profissional, tendo em

vista que “há uma variedade de problemas práticos a resolver – como preparar
as aulas, como se relacionar com os alunos, como manter o controle da situação

na aula, como se relacionar com os colegas e com os órgãos de gestão da esco-

la”. Assim, “o confronto diário com situações complexas [...] faz deste período
uma fase de novas aprendizagens e de re-equacionamento das suas concepções

sobre a escola, a educação, o currículo, a disciplina que ensina, os alunos e o
próprio trabalho em si” (Ponte et al., 2001, p. 31).

Em virtude disso, é importante “encontrar um estilo, conseguir um

equilíbrio entre as diversas ‘frentes’ de trabalho profissional e encontrar uma

relação estável entre o lado profissional e o pessoal”, haja vista que, segundo
Papi e Martins (2010, p. 44), os conhecimentos desses profissionais são pos-

tos em xeque, sendo que a postura assumida pode variar “de uma adaptação
e reprodução muitas vezes pouco crítica ao contexto escolar e à prática nele

existente, a uma postura inovadora e autônoma, ciente das possibilidades, dos
desafios e dos conhecimentos profissionais que sustentam sua ação pedagógi-

ca”. Ressalta-se também que, ao se discutir sobre a fase inicial da carreira do
professor, é preciso considerar que “há, portanto, uma aproximação tanto de
fatores pessoais quanto de fatores e aspectos profissionais, estruturais e organizacionais com os quais se defronta o professor” (Papi; Martins, 2010, p. 44).

Por isso, há a necessidade de que o docente iniciante consiga trabalhar

em um ambiente com condições favoráveis, em todos os sentidos, de modo

a possibilitar-lhe uma melhor inserção na carreira, de modo a potencializar a
aprendizagem na prática profissional, contribuindo desta forma para o desen-

volvimento profissional dele. Sentir-se seguro, acolhido e ao mesmo tempo,
13

parte de uma comunidade, são aspectos relevantes, em especial nessa fase inicial, uma vez que, para Ponte et al. (2001, p. 31), “trata-se de um período em

que o jovem professor se encontra entregue a si próprio, tendo de construir

formas de lidar com toda uma variedade de papéis profissionais, em condições
variadas e, muitas vezes, bastante adversas”.

Atualmente, sabe-se que a escolha pela profissão docente não é a pri-

meira opção da maioria dos jovens de nosso país (Gatti; Barreto, 2009). Isso

ocorre por diversos fatores históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais.

Todavia, os jovens que optam pela licenciatura e conseguem concluir o curso,
e que posteriormente ingressam na carreira docente, encontram geralmente

muitas dificuldades, que extrapolam as que são inerentes à complexidade da
profissão, no processo inicial da carreira, podendo corroborar para a não per-

manência na carreira docente. Em consonância com esse pensamento, Pilz
(2011) destaca, com base em pesquisas brasileiras e internacionais, que as dificuldades encontradas no início da carreira docente evidenciam que esse período está longe de ser considerado tranquilo.

A desvalorização profissional junto a outros problemas e desafios enfren-

tados pelos professores em início de carreira na Educação Básica, entre outros
aspectos, têm levado esses docentes a abandonarem a profissão ou a migrarem

da esfera municipal e estadual para a federal. Há também casos em que os pro-

fessores iniciantes optam por atuar em escolas particulares ao invés das públicas.
Para André (2012, p. 115), “a evasão de professores mais bem capacita-

dos para a rede privada” remete à questão de como reter nas escolas públicas os

melhores professores. Por outro lado, há professores que preferem trabalhar na
rede pública, visto que existe uma preocupação de se ter estabilidade no em-

prego e financeira. Nesse sentido, é necessário que se tenha cuidado para não
estigmatizar as escolas públicas como sendo espaços em que esses profissionais

encontram os maiores problemas, tendo em vista que há diferentes realidades
nas distintas regiões brasileiras.

Ainda, de acordo com André (2012, p. 115), o relatório publicado

em 2006 pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) apresenta, dentre outros aspectos, um dado importante que diz res14

peito à tendência de altas taxas de desistência da profissão docente, em vários

países, sobretudo nos primeiros anos da carreira. Dentre os motivos responsáveis pela desistência dos professores iniciantes no Brasil, considera-se que

se destaca o que diz respeito à diversidade de dificuldades encontradas por

esses profissionais na escola, além de outros aspectos que extrapolam o âmbito
escolar, mas que se referem à profissão de professor propriamente dita, como
o status social, a desvalorização profissional, baixa remuneração, entre outros.

Para Barros (2008, p. 121), dentre as principais dificuldades, tem-se: “a

receptividade na escola, as condições de trabalho, a falta de materiais didático-pedagógicos, a incoerência nas políticas públicas em relação ao currículo
exigido e avaliado, os investimentos na profissão e os apoios recebidos”. Pilz

(2011, p. 90) menciona outros problemas como a indisciplina dos alunos, a
motivação para a docência, a preparação das aulas e a falta de apoio da escola.

Por sua vez, Gama (2007, p. 187) apresenta um dado importante e pre-

ocupante, que se caracteriza em discriminação profissional sofrida pelo professor iniciante que tem um contrato de trabalho temporário, portanto não

concursado. Esse profissional, “além da má remuneração, ocupa geralmente
uma posição desvalorizada pelos alunos e pela própria gestão escolar, normal-

mente mais preocupada em manter o controle disciplinar do que em promover
uma prática pedagógica significativa à formação dos alunos”. Desse modo, “o
processo de desenvolvimento profissional de professores iniciantes, nessa condição, é bastante reduzido e apresenta um contexto favorável ao desestímulo e
ao abandono da profissão” (Gama, 2007, p. 187).

Em síntese, Ponte et al. (2001) sistematizam as dificuldades encontra-

das pelo professor na fase inicial da carreira, relacionando-as a três grupos: aos

alunos, à insuficiência do conhecimento profissional e às condições de traba-

lho. Para os autores (2001, p. 4), “Os problemas relativos aos alunos são, de um
modo geral, os que aparecem em primeiro lugar e dizem respeito à (in)disci-

plina e à falta de motivação. Aparentemente, estes problemas constituem uma

séria preocupação para os professores principiantes”. Quanto à insuficiência do

conhecimento profissional, trata-se da ineficiência do conhecimento didático,
gestão da aula, que envolve aspectos diversos, o conhecimento da matéria e a
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“organização das atividades dos alunos e o tratamento das diferenças individu-

ais, bem como a utilização de materiais de ensino”. E, por fim, as condições de

trabalho, sobre as quais são mencionados aspectos como: “a pressão do tempo,
o excessivo número de alunos por turma, a falta de informação sobre a escola e

os alunos, a motivação dos pais e colegas, a carência ou má qualidade dos materiais disponíveis, a qualidade dos locais, as tarefas de preparação do trabalho

escolar e o seu horário” (Ponte et al., 2001, p. 4)
Com isso, é compreensível que o professor principiante apresente, segundo Mariano (2006), sentimentos de medo, ansiedade, insegurança, isolamento e solidão. Desse modo, é importante analisar a relação que os problemas
têm entre si, a fim de “tentar descobrir a sua origem e o modo como podem ser
ultrapassados”, ao invés de simplesmente citar uma lista exaustiva de dificuldades decorrentes do início da carreira docente (Ponte et al., 2001, p. 4).
Uma vez que as pesquisas realizadas com professores iniciantes possibilitaram delinear um panorama das dificuldades enfrentadas na fase inicial
da profissão, o próximo passo para avançar qualitativamente nas pesquisas se
constitui em problematizar, visando compreender de que modo esses problemas podem ser minimizados, tanto na formação inicial quanto no lócus da
profissão. Para Valli (1992 apud Ponte et al., 2001, p. 4), grande parte dos
problemas no início da carreira é decorrente dos seguintes aspectos: imitação

acrítica de condutas observadas em outros professores; afastamento dos seus
companheiros; dificuldade em transferir conhecimento adquirido na sua etapa
de formação inicial; e desenvolvimento de uma concepção técnica de ensino.
Entende-se que os problemas oriundos das lacunas da licenciatura dizem respeito a uma formação inicial que não dialoga e não interage com a
escola, assim como não prepara o profissional para as demandas necessárias da
profissão docente. O que corrobora para o fato de que a formação proporcionada no contexto inicial esteja desconexa e distorcida frente ao que o professor
precisa para o exercício da docência.
As dificuldades evidenciadas referem-se, de certo modo, a aspectos relacionados à falta de efetividade da formação inicial e à falta de suporte da escola,
bem como de políticas que assistam o professor iniciante. A formação, por não
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oportunizar conhecimentos e saberes que possam auxiliar o professor iniciante
a como gerir, organizar e conduzir uma sala de aula, assim como o quê e de
que forma ensinar. A escola por não acolher o professor iniciante, dando-lhe
suporte para atuar com mais segurança na sala de aula e nos demais espaços da
instituição. A ausência de políticas públicas que visam assistir e acompanhar o

professor em início de carreira. Tais fatores contribuem para ampliar as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos da profissão.
Papi e Martins (2010, p. 54) afirmam que a indicação de que “o professor iniciante seja considerado de maneira diferenciada em relação aos
demais professores parece ser uma conclusão efetiva, tanto no Brasil quanto fora dele”. As autoras destacam que se percebe um distanciamento entre
o apoio que esses profissionais deveriam ter e o que efetivamente recebem,
pois “o atendimento a essa necessidade parece não ter sido ainda levado em
consideração pela grande maioria das instituições escolares de Educação
Básica e pelas instituições de Educação Superior”. Quanto a isso, explicam
que “existe na realidade brasileira uma preocupação, ainda insipiente, com
os professores iniciantes na profissão” (Papi; Martins, 2010, p. 54).
Nesse sentido, verifica-se que, embora as pesquisas sobre professores em
início de carreira “tenham se iniciado há algum tempo no Brasil, não foram
capazes, ainda, de fomentar a formação específica e diferenciada para os professores nessa condição, mesmo que alguns trabalhos apontem tal necessidade

e relevância” (Papi; Martins, 2010, p. 53).
Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, o professor em início
de carreira pode ser apoiado por programas de indução. Entretanto, a compreensão com relação a esse conceito tem variado, de modo que “[...] numa definição
mais estrita, a indução refere-se ao apoio que tem lugar no período que se segue
imediatamente à formação inicial” (Ponte et al., 2001, p. 2). Por sua vez, países
como Áustria, Finlândia, Espanha, Bélgica, País de Gales, Estônia, Hungria,
Chipre, Grécia, Itália, Irlanda do Norte, Polônia, mediante o que foi estabelecido
no documento produzido pela rede Eurydice2, “em que pesem as diferenças entre
2

Eurydice é uma rede institucional que recolhe, analisa e divulga informações sobre políticas e
sistemas educativos na Europa. Foi criada em 1980, pela Comissão Europeia, para facilitar a
cooperação através da melhor compreensão das políticas e dos sistemas educativos dos Estados-Membros. Disponível em: http://www.eurydice.org. (Papi; Martins, 2010, p. 56).
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as medidas propostas em relação ao tempo e ao conteúdo proposto, oferecem
apoio diferenciado ao professor iniciante” (Papi; Martins, 2010, p. 44).

No cenário brasileiro, há algumas iniciativas e programas que buscam

apoiar e acompanhar o professor iniciante. Nesse contexto, não se pode deixar
de mencionar o Programa de Mentoria on-line para professores iniciantes da
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar3, que desenvolveu suas ati-

vidades entre 2004 e 2007 por meio de um ambiente virtual no Portal dos
Professores, dirigido a professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental
com até cinco anos de experiência docente; conduzido por três pesquisadoras e

dez mentoras que acompanharam, a distância e por meio de correspondências

eletrônicas, cinquenta e seis professoras iniciantes durante períodos entre seis

meses e dois anos e meio (Reali; Tancredi; Mizukami, 2008).
Mira e Romanowski (2014, p. 11) mencionam a respeito de mais
dois programas, a saber: O Programa de Acompanhamento de Professores
em Início de Carreira (PAPIC) que teve início em 2011, e “atende a um
pequeno número de professores iniciantes (cinco), mas envolve também
um total de trinta estudantes e professores das licenciaturas de Química,
Geografia, Biologia, Pedagogia, Letras e Educação Física da Universidade
Federal do Mato Grosso – UFMT”; e o Programa de Acompanhamento
Docente no Início da carreira para Professores de Educação Física (PADI)
da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, que iniciou as
atividades em 2012 e conta com a participação de quarenta professores de
Educação Física em início de carreira.
Embora haja alguns programas no Brasil que visam dar um suporte
ao professor em início de carreira, sabe-se que é necessária a implementação
de políticas públicas contínuas nas diferentes regiões brasileiras que atendam
a demanda desses profissionais, uma vez que essa fase se configura em um
importante momento de desenvolvimento profissional e também de decisão
pela continuidade ou não da profissão. Nesse sentido, quanto a políticas dessa
natureza, destaca-se o arquivamento, em 2011, do Projeto de Lei do Senado

3
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Disponível em: http://www.portaldosprofessores.ufscar.br/mentoriaApresentacao.jsp. Acesso
em: mar. 2021.

Federal, PLS n. 227, de 4/5/20074, de autoria do Senador Marco Maciel, que,
enquanto política pública, inspirou-se na Residência Médica.
Todavia, em 2012, foi proposto pelo Senador Blairo Maggi o Projeto de
Lei do Senado Federal, PLS n. 284 de 8/8/20125, que tem a mesma finalidade
que o Projeto PLS n. 227, inclusive contendo o mesmo texto, apresentando apenas um diferencial que trata do Art. 87-A, que foi suprimido nesta proposta de
Lei. O Projeto de Lei, ao suprimir o Art. 87-A, não institui a obrigatoriedade
de que professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental
tenham que participar da residência educacional. Destaca-se que no PLS n. 6, de
5/2/20146, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, busca acrescentar na Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Art. 65-A, em que preconiza que “A formação docente para a educação básica incluirá a residência docente como etapa
ulterior à formação inicial, de 2.000 (duas mil) horas, divididas em dois períodos
com duração mínima de 1.000 (mil) horas”. No referido artigo é previsto ainda
que: “A residência docente será ofertada para licenciados com até três anos de
conclusão dos cursos de licenciatura”, bem como “será supervisionada por docentes das instituições formadoras e coordenada por docentes do estabelecimento de ensino em que seja desenvolvida”. Os residentes terão atividades “em três
áreas de atuação com os seguintes percentuais de carga horária: docência, 60%;
atividades administrativo-pedagógicas, 15%; e, formação continuada, 25%”.
Esse Projeto de Lei acabou sendo adaptado e direcionado para o
Programa Residência Pedagógica7 e, portanto, destinado a licenciandos e
não a professores em início de carreira. O referido programa juntamente
com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
são iniciativas que integram a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC)8.
4
5
6
7

8

Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=51236&tp=1.
Acesso em: abr. 2015.
Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=112691&tp=1.
Acesso em: abr. 2015.
Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=144206. Acesso
em: abr. 2016.
Instituído pela Portaria Nº 38, de 28 de Fevereiro de 2018. Disponível em: https://uab.capes.
gov.br/images/stories/download/legislacao/28022018-Portaria_n_38-Institui_RP.pdf. Acesso em: mar. 2021.
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-259-de-17-dezembro-de-2019-234332362. Acesso em: mar. 2021.
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Mira e Romanowski (2014, p. 16) destacam que “é fundamental que o

poder público, representado pelas secretarias de educação, apoie as escolas e
iniciativas de grupos e mesmo proponha a criação de projetos específicos de

formação de professores iniciantes”, ainda que as universidades desenvolvam
programas e projetos, sobretudo os professores formadores que atuam em cur-

sos de Pedagogia ou de outras Licenciaturas, para contribuir com a superação
das dificuldades e desafios iniciais da profissão, bem como com o desenvolvimento profissional desses professores.

Essas iniciativas, em conjunto com o fato de que seja oportunizada uma

formação inicial coerente com as demandas dos profissionais docentes iniciantes, e que possibilite a construção de uma variedade de conhecimentos neces-

sários ao exercício da profissão, sobretudo no que se refere a ensinar, podem
corroborar para diminuir significativamente as dificuldades encontradas pelo
professor iniciante no processo de ensino e potencializar suas aprendizagens.

Considerando os aspectos teóricos acima expostos em relação ao início

da carreira docente, tratados pela literatura, foram apresentados e interpretados, a seguir, os dados do recorte da pesquisa, com vistas a contemplar os
objetivos delineados para o estudo.

2 O INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE DOS PROFESSORES DE
MATEMÁTICA: ELISA E MARCOS

A professora Elisa, de 41 anos, é natural do Paraná. O professor Marcos,

de 23 anos, é natural de São Paulo. Ambos residem e trabalham na cidade de
Ji-Paraná/RO, onde cursaram Licenciatura em Matemática na Universidade

Federal de Rondônia (UNIR). Marcos fez o curso no período de 2008 a 2012,
e Elisa, de 2008 a 2014. Em 2015, os professores lecionavam tanto no Ensino

Fundamental quanto no Ensino Médio e, além disso, Elisa atuava também na
modalidade EJA. O professor Marcos fez uma especialização em Metodologia
e Didática do Ensino Superior e, em fevereiro de 2015, ingressou no curso de
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT).
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A fase de inserção desses professores no início da carreira docente ocorreu

de forma distinta. O professor Marcos, na profissão desde 2013, por meio de
concurso público, iniciando as atividades em duas escolas estaduais na cidade

em que reside, Ji-Paraná. O professor destacou que: “Todas as duas escolas me

acolheram muito bem, me apoiaram em tudo que eu fazia, mas a questão mesmo
era a questão estrutural. Poderia ter uma estrutura melhor” (E.18). Assim, o que
diferenciava os ambientes era que em uma escola havia uma infraestrutura e um
quantitativo maior de profissionais em relação à outra escola. Inclusive devido
a esses fatores, em 2014 o professor Marcos optou pela escola que oferecia uma

estrutura melhor (E.17). No início da carreira, Marcos teve e, ainda conta, com
o apoio de sua mãe, que é professora, e também dos professores experientes da

escola. Quanto aos professores, Marcos destacou: “Eles conversam e esclarecem
bastante as dúvidas, dependendo da situação, ajudam também como eu poderia
lidar... é que também é... a gente acaba criando uma certa afinidade” (E.48).

Diferentemente do que aconteceu com Marcos, a professora Elisa ini-

ciou na profissão, em 2012, com um contrato temporário em uma escola estadual
no distrito de Triunfo, distante de Ji-Paraná, cerca de 320 Km, a cidade em que

anteriormente residia com sua família. Elisa iniciou a carreira sem ter conclu-

ído o curso de licenciatura, visto que faltava realizar o Trabalho de Conclusão
de Curso. Nessa primeira escola, a professora destacou que não teve um bom

acolhimento e não recebeu qualquer apoio ou suporte da equipe gestora e pedagógica. Em decorrência disso, destacou: “É muita pressão não ter com quem

conversar, desabafar as suas dificuldades que você enfrenta lá, os seu próprios
problemas e conflitos, né...” (E. 13). Além disso, afirmou: “E muito na questão da

administração, na direção, na supervisão é... parece que eles não trabalham jun-

tamente, de mãos dadas com os professores, de mãos dadas com os alunos, pais
de alunos” (E. 15). Quanto a esse aspecto, Pilz (2011, p. 69) destaca que “o apoio

pedagógico é essencial para o planejamento das aulas, para o relacionamento
com os alunos e para superação das dificuldades iniciais da docência”.

Quanto aos momentos iniciais da docência de Elisa, percebe-se que

foram marcados por episódios conflituosos, principalmente no que se refere

ao relacionamento com os alunos. Durante a entrevista a professora salientou:
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“A gente, como se diz, se sente oprimido pela direção, pelos pais e pelos alu-

nos” (E. 15). A impressão que se tem é que a professora viveu nesse período

um momento de isolamento tanto na profissão quanto da família, pois não
pode contar com o apoio mais próximo dos familiares e também não teve um

acompanhamento e auxílio da escola. Desse modo, além de Elisa lidar com
as dificuldades e desafios inerentes ao início da profissão, teve que se adaptar

com o fato de se mudar sozinha para outra cidade. Em 2014, após ser aprovada

em um concurso estadual, começou a trabalhar em duas escolas em Ji-Paraná.
Nessas escolas, Elisa explicitou que teve um melhor acolhimento. Contudo, o
fato de não ter a oportunidade de compartilhar experiências com outros professores também foi relatado por Elisa como uma dificuldade encontrada nas

escolas que atua em Ji-Paraná: “Eu compartilho com minha família só. Eu não

tenho com quem compartilhar na escola. Na escola não, ninguém quer saber o

que você ensinou, como você está sendo não. Cada um fala dos seus problemas
e um descarrega para o outro e pronto, e cada um se vira por si” (E.75).

O início da carreira dos professores Marcos e Elisa foi permeado por

uma multiplicidade de fatores de diferentes naturezas, corroborando com o

que afirmam Passos et al. (2006), que há uma variedade de fatores, tais como
de cunho pessoal, social, cultural, histórico, institucional, cognitivo e afetivo

que podem interferir no processo de desenvolvimento profissional dos pro-

fessores. Essa integração das práticas sociais às cotidianas escolares ocorre ao
longo de toda a vida, sendo que a intensidade e a relevância são determinadas
por cada indivíduo de forma particular.

Percebe-se, pelas experiências de Marcos e de Elisa, que esse processo

se caracteriza pela trajetória de cada professor, que varia de acordo com as

interferências advindas de diferentes fontes e meios sociais, como a escola, a

família e outros, e depende ainda de como o docente se relaciona e se apropria

das aprendizagens oportunizadas nos diferentes contextos. Nesse sentido, a

trajetória de Marcos não pode ser comparada com a de Elisa, uma vez que,
conforme Tardif (2002), não se pode exigir ou até mesmo esperar o mesmo
desenvolvimento profissional e aprendizagem da docência de professores iniciantes, mesmo que ocorresse na mesma escola.
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3 EM FOCO AS APRENDIZAGENS E DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA INICIANTES

O bom acolhimento e o suporte que Marcos teve na escola não ocorreu
com Elisa na primeira escola em que iniciou a carreira docente. Possivelmente
esse fato acarretou à Elisa enfrentar mais dificuldades do que as enfrentadas
por Marcos. Isso corrobora com as pesquisas de Cochran-Smith (2014) ao
mencionar a necessidade de que o profissional docente iniciante encontre no
ambiente de trabalho condições favoráveis, em todos os sentidos, para que nesse processo inicial da carreira sejam minimizadas as dificuldades e potencializadas as aprendizagens. Afinal, diferentes autores (Ponte et al., 2001; Tardif,
2002; Papi; Martins, 2010) concordam que o início da profissão docente se
constitui em um momento importante, de intensas aprendizagens. Contudo,
poucas aprendizagens são explicitadas efetivamente nas pesquisas brasileiras
que investigaram o professor em início de carreira.
Em síntese, para Marcos, as principais aprendizagens foram as seguintes: identificar melhor se os alunos apresentam as condições necessárias para
aprender determinado conteúdo; ser professor de matemática não implica em
conhecimento apenas da matemática; organizar e gerir a sala de aula; perceber a
necessidade de ter um bom relacionamento com os alunos e conhecer acerca do
contexto social e cultural que os alunos estão inseridos; ter momentos de descontração com os alunos em sala de aula; conversar com os alunos e tentar ajudá-los,
com palavras de incentivo, quando estiverem enfrentando problemas familiares;
compreender que os recursos disponibilizados para a escola são insuficientes, o
que muitas vezes limita a direção de resolver os problemas oriundos da ausência
de material ou de infraestrutura da escola entre outros aspectos.
As principais aprendizagens de Elisa foram: Trabalhar com conteúdos
do Ensino Fundamental; conhecer as particularidades de cada aluno para poder identificar o nível de conhecimento deles; identificar que o nível socioeconômico não é um fator balizador para que o aluno aprenda; readequar experiências que foram vivenciadas por professores experientes da sua realidade;
ensinar Geometria, Probabilidade e Estatística; ter um bom relacionamento
com os alunos; gerir a sala de aula.
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Dentre as aprendizagens citadas por ambos os professores, destaca-se

o fato de reconhecerem a necessidade de se ter um bom relacionamento com
os alunos, assim como de conhecê-los para poder ensinar matemática. Desse

modo, Elisa afirmou: “A amizade, o contato com o aluno, pude estar conhecendo, vendo assim as particularidades de cada um deles, nível de conhecimento

e nível socioeconômico”. Além do mais, a professora percebeu e afirmou que:

“o nível socioeconômico não influencia muito na questão do querer aprender.
Isso, achei interessante no que presenciei lá na prática” (E.15). Quanto à necessidade do professor se relacionar com os alunos, Marcos mencionou: “[...] em

alguns momentos no início, que não foram bons, tiveram alguns empecilhos

com os alunos, alguns problemas que eu percebi que isso foi juntando uma
série de acontecimentos que não foram muito bacanas para aprendizagem deles”. Com base nisso, ele ressaltou: “[...] procurei resolver esses problemas, esses

empecilhos, aí eu percebi que depois que foram resolvidos, tudo ficou tranquilo

e já começou a fluir mais tranquilamente” (E.110). Assim, Marcos evidencia

que vivenciou algumas situações conflituosas com os alunos e, ao perceber que
este aspecto repercutia na dinâmica das aulas, e consequentemente da aprendizagem dos alunos, procurou resolvê-lo. Além do mais, Marcos destacou:

Não tem como, tem vezes que tem que levar na brincadeira, obviamente que

com respeito a eles mesmo. [...], tem que haver uma conversa, que a aula não

se resume simplesmente a matemática, [..], envolve outras coisas também,

o cotidiano deles também [...]. Tem que manter um equilíbrio de convívio.
Você tem que ter um conhecimento do aluno, mas também você não pode

se envolver muito na vida dele. Tem que ajudar com algumas palavras de
incentivo [...]. (E.110).

Com isso, Marcos reconhece a necessidade de o professor buscar um

equilíbrio para haver um bom relacionamento com os alunos na sala de aula,
assim como conhecer o aluno, incentivá-lo e tentar ajudá-lo dentro do que
for possível, visto que os alunos enfrentam muitos problemas decorrentes do
contexto familiar e de aspectos socioeconômicos. Uma forma mencionada pelo
professor para intervir nesse sentido é motivar os alunos para que eles deem
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continuidade aos estudos em um curso técnico ou superior, uma vez que muitos deles “não almejam, está distante da realidade deles [...]” (E.111).

Elisa destacou como um elemento de aprendizagem o fato de observar

como os professores mais experientes lidam com algumas situações. Sobre isso,
afirmou: “[...] eu vou olhando o que eles estão fazendo para ver se consigo
fazer a mesma coisa [...]. Então é pela experiência deles, eles vão me passando

para poder estar lidando. Mas, varia de professor para professor, o que para eles

resolveu, para mim já não resolveu” (E.47). Assim, Elisa fica atenta a como os

demais colegas resolvem alguma situação no cotidiano profissional. Todavia,
a professora identificou que algumas das estratégias utilizadas pelos colegas

podem ser utilizadas por ela, mas que nem todas funcionam da mesma forma.
Verifica-se que algumas dificuldades explicitadas pelos professores se

constituíram em aprendizagens. Por exemplo, Marcos apresentou inicialmen-

te uma dificuldade de identificar o nível de conhecimento dos alunos sobre

um determinado conteúdo, e isso o fez preocupar-se em não exigir mais do

que realmente os estudantes tinham condições de aprender naquele momento.
Como aprendizagem resultante desse caso, Marcos cita que atualmente sabe

que é necessário conhecer bem seus alunos e busca ajustar suas aulas ao nível
de cada turma. Além do mais, o professor destacou que já consegue identifi-

car de uma forma mais apropriada os conhecimentos prévios dos alunos: “eu
consigo observar o nível que ele tem e a disciplina, a matéria, o assunto que

eu estou passando, tento mais ou menos equilibrar isso. Eu tenho mais ou

menos uma noção. Foi uma aprendizagem, que vai melhorando” (E.16). Res-

saltou ainda: “Não é muito boa ainda, mas já é uma visão razoável. Eu consigo

observar algumas coisas, não faço as mesmas exigências que eu fazia” (E.16).
Além do mais, antes de ingressar na profissão, Marcos considerava que para
ser professor de matemática era necessário e suficiente ter o conhecimento

de matemática. Atualmente ele considera que são necessários outros tipos de
conhecimentos, como os relacionados ao contexto sociocultural do aluno. Isso

remete a Gauthier et al. (1998, p. 21), ao lembrarem que durante muito tempo se considerava que ensinar consistia em transmitir conteúdos aos alunos e
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que continuar pensando dessa forma implica em “reduzir uma atividade tão

complexa quanto o ensino a uma única dimensão, aquela que é mais evidente”.
Quanto à Elisa, ela encontrou dificuldades em ensinar alguns conteúdos

do Ensino Fundamental. A professora destacou: “[...] Aprendi muita coisa, por-

que trabalhei com o Ensino Fundamental... [...] Porque, na faculdade, quando a

gente faz o curso de licenciatura, a gente já entra já... Os professores esperando
que a gente tenha todo o conhecimento básico, não é? ” (E. 15). Além disso, a

professora mencionou que teve dificuldade em ensinar alguns conteúdos específicos do campo da Geometria, da Probabilidade e da Estatística e que, posteriormente, por meio da experiência profissional, essas dificuldades foram superadas

com estudos e, portanto, novas aprendizagens obtidas em serviço. Isso é possível
verificar nos seguintes excertos: “Geometria analítica, este era o meu problema, e

Probabilidade e Estatística, tenho um pouco de dificuldade para ensinar. Então,
tenho que estar planejando melhor, com mais cautela” (E. 105). “Posso te dizer

que, aprendi a Geometria Analítica, foi ensinando, muita coisa de Estatística,

foi ensinando. Eu acredito que tenho muita coisa para aprender, [...]” (E. 61).
Outro aspecto a ressaltar é que, conforme foi visto anteriormente, embora Elisa
tenha tido dificuldades em se relacionar e lidar com a indisciplina dos alunos, ela
reconheceu a importância de se ter um bom relacionamento com os alunos visto
que isso repercute no processo de ensino-aprendizagem.

Os exemplos de dificuldades que se tornaram aprendizagens, demons-

trados por Marcos e Elisa, são indícios de que não se aprende simplesmente
pela experiência, de forma espontânea, sendo necessário para isso haver um
processo de reflexão, de esforço para superação de dificuldades por meio da

reflexão sobre a prática. A pura experiência não refletida é insuficiente para que

haja uma diversidade de aprendizagens da docência. Com isso, pode-se inferir
que nem tudo que foi experienciado pelos dois professores iniciantes resultou
em aprendizagem, mas várias aprendizagens relatadas por eles surgiram como
demanda da atuação em sala de aula. Percebe-se que o processo de reflexão

não ocorre de forma espontânea e natural. É um processo que enseja tempo,
uma intencionalidade, cujo desenvolvimento vai sendo lapidado aos poucos, na
medida em que ocorrem a prática e a vivência no cotidiano da docência.
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No que se refere às principais dificuldades encontradas pelos professores iniciantes, Marcos destacou: Sentir-se limitado e preso ao currículo; planejar as aulas e ensinar Física; possibilitar uma aula de matemática no laboratório
de informática; cumprir o currículo; elaborar o planejamento das aulas, sendo
que a dificuldade não estava relacionada aos conteúdos matemáticos em si, mas
em como estruturá-los para ensiná-los; identificar o nível de conhecimento
dos alunos e se eles tinham as condições necessárias para poder ensinar os
demais conteúdos; gerir a sala de aula; relacionar-se com os alunos. Por sua vez
para Elisa as principais dificuldades encontradas foram expressas em muito
ações que não dependiam apenas dela: Adaptar-se às mudanças decorrentes
da convivência em uma cidade diferente da que residia; planejar as aulas e ensinar Física, sendo professora de Matemática; planejar e ensinar os conteúdos
matemáticos do Ensino Médio; ter que ensinar sem ter o conhecimento dos
conteúdos de Física; sentir-se isolada, por não ter alguém confiável para compartilhar as experiências da escola; deparar-se com um ambiente em que não
havia diálogo entre a equipe gestora e os professores; lidar com a desmotivação
dos alunos do ensino regular; relacionar com os alunos; lidar com a indisciplina
dos alunos; gerir a sala de aula; deparar-se com a falta de apoio e suporte na
escola; sentir-se rejeitada por não ser concursada; cumprir o currículo prescrito; lecionar para alunos com diferentes deficiências e, portanto, que possuem
necessidades educacionais diferentes, sem receber nenhum tipo de apoio da
escola ou da Secretaria Estadual de Educação; ensinar conteúdos matemáticos
que não se sentia apta, como Geometria, Probabilidade e Estatística.
Considerando as experiências vivenciadas por Marcos e Elisa, verifica-se,
assim como o fez Pilz (2011), que o início da carreira docente está distante de
ser considerado um período tranquilo, tendo em vista que algumas das dificuldades evidenciadas pelos professores iniciantes foram reveladas também por outras
pesquisas. Por exemplo, a rejeição sentida pela professora Elisa por não ser concursada também foi identificada por Gama (2007), caracterizando-se assim em
uma discriminação profissional para com o docente iniciante que foi contratado
temporariamente. Quanto a isso, Elisa ressaltou: “eu mantive [frente aos estudantes] a pose como sendo professora já formada, porque a gente não poderia
dizer que não estava formada, porque se não perdia a credibilidade” (E. 13).
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De modo geral, as dificuldades apontadas por Marcos e Elisa estão cita-

das na literatura por diferentes autores, tais como: A falta de receptividade na
escola (Barros, 2008); Ausência de suporte e apoio na escola (Perin, 2009); Falta
de diálogo com os pares e equipe gestora e pedagógica (Perin, 2009); Isolamento

na profissão (Gama, 2001; Mariano, 2006); Gestão da sala de aula (Gama, 2001;
Pilz, 2011; Rocha 2005); Relacionar com os alunos (Ponte et al., 2001; Rocha

2005); A ausência de conhecimentos dos conteúdos matemáticos do Ensino
Médio (Rocha, 2005); Desmotivação dos alunos (Barros, 2008; Rocha, 2005).

Com relação à dificuldade de gerir a sala de aula, Elisa apresentou in-

dícios de dilemas que enfrentou, mas que considera como uma experiência de

aprendizagem da docência, afirmando: “se você libera muito, você perde o con-

trole da sala, isso foi o que percebi e foi bom para mim. No primeiro momento

foi ruim, mas também foi bom porque você começa a ter esta experiência.
Você começa a ver como acontece na sala de aula, como professor...” (E.15).
O professor Marcos, por sua vez, destacou que, aos poucos, tem conseguido

administrar melhor a sala de aula, embora em alguns momentos ainda lida
com algumas dificuldades. Quanto a isso, ele afirmou: “Então, tento estabe-

lecer algumas coisas, negociar com eles para ver se eles conseguem aceitar e
seguir, né... Na maioria das vezes, eles seguem, só que, em alguns momentos

eles parecem que se esqueceram da negociação e acabam atrapalhando” (E.20).
Sobre o início da carreira docente, pesquisas evidenciam que uma das

principais dificuldades enfrentadas pelos professores é a indisciplina dos alunos (Mariano, 2006; Pilz, 2011). Para Pilz (2011, p. 60), a indisciplina pode ser

uma consequência de fatores como o excesso de alunos na sala e a ausência de
comprometimento da família, que atribuem algumas funções que são de sua
responsabilidade ao professor e à escola. Além do mais, a referida autora res-

salta que a indisciplina dos alunos pode parecer “um problema naturalizado no
cotidiano escolar e pode desencadear até o abandono da profissão”. A professo-

ra Elisa também considera que a indisciplina dos alunos tem uma relação com
a falta de orientação e diálogo dos familiares e, além disso, destacou o aspecto
da desvalorização do profissional docente: “Acho que a falta de valorização do

próprio governo em relação ao professor também coloca o professor em uma
28

situação rebaixada, né, e os pais vêem tudo isso e acompanham pela mídia, [...].
Eu sinto esta desvalorização na carne e é doído, tá” (E. 17). Em consonância

com a percepção expressa por Elisa, Pilz (2011) destaca que o problema da

indisciplina na escola pode estar associado à perda da autoridade do professor,
à desvalorização e à ausência de prestígio social da profissão.

Frente às demandas atuais da educação escolar, uma das dificuldades

elencadas por Elisa, embora não apareça muito no rol das dificuldades explicitadas em estudos sobre o professor iniciante, é lecionar para estudantes que

apresentam algum tipo de deficiência. No caso de Elisa, ela leciona, em turmas

diferentes, para três estudantes com deficiências e, portanto, com necessidades
distintas, e a professora não recebe apoio e suporte da escola. Sem dúvida, esse
aspecto se constitui em um desafio para a escola e, por conseguinte, para todos

os profissionais desse espaço. Verifica-se também que tanto Marcos quanto
Elisa lecionaram, além da Matemática, conteúdos de Física sem terem for-

mação específica para tal. Em decorrência disso, eles encontraram dificuldades
que se referem ao planejamento, aos conteúdos em si e ao processo de como

ensinar tais conteúdos. Quanto ao constrangimento de lecionar conteúdos que

não eram de Matemática, Marcos afirmou que: “No começo já tive matérias de
Filosofia, Sociologia, Matemática e Física” (E. 7). Quanto a isso, Elisa relatou

que a experiência de lecionar Física foi: “Traumática, porque eu não sabia nada
de Física” (E. 24). Essa dificuldade vivenciada por ambos os professores teve

que ser superada por meio de estudos individuais com o uso de livros e de pesquisa na internet. Como dificuldade Marcos destacou também viver conflito

em utilizar a sala de informática para ensinar algum conteúdo e pressão para o
cumprimento do currículo, afirmando:

[...] eu me sinto mal em às vezes não levar um aluno em uma sala de

informática, porque o tempo que vai se levar para aquele assunto vai ser
muito, muito grande, até porque... para eles se comportarem adequadamente o que você está falando. [...] Eu tenho que cumprir um conteúdo

para eles durante o ano, então eu me sinto preso a isso, mas eu acho justo
também, porque muitos desses assuntos eles acabam vendo na universidade e no concurso (E. 22).
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Segundo o professor Marcos, a justificativa de não oportunizar uma

aula na sala de informática ocorre em função de que atividades com esses recursos demandam um tempo bem maior e, além disso, os alunos têm dificuldade de se comportar adequadamente em meio às atividades propiciadas no

referido ambiente. Por outro lado, Marcos considera importante trabalhar a

maior quantidade de conteúdos possíveis, visto que os alunos podem precisar
dos conhecimentos referentes a esses conteúdos na universidade ou em con-

cursos. O aspecto referente ao currículo também foi mencionado por Elisa, que
ressaltou a pressão por parte da gestão escolar ao cumprimento do programa
escolar frente ao tempo insuficiente para realizar tal ação. Assim, pode-se perceber que os professores tiveram que lidar com uma diversidade de dificuldades e problemas práticos. Apesar disso, conforme Ponte et al. (2001), enfrentar

tais dificuldades e resistir na carreira revela-se importante para que o professor
possa encontrar um estilo próprio de superar tais situações, para que consiga

obter uma relação estável entre os aspectos de cunho pessoal e profissional e
para que se desenvolva profissionalmente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados sobre o início da carreira docente do professor

Marcos e da professora Elisa, pode-se inferir que os ajustes na prática profissional dos professores iniciantes dependerão em grande medida do repertório de conhecimentos construídos na formação inicial, das referências decorrentes de suas experiências, tanto como aluno na Educação Básica quanto na

formação inicial, e das que se constituirão no lócus de atuação profissional.
Por fim, também dependerão das relações estabelecidas com os pares, com a
equipe gestora e pedagógica da escola.

Na tessitura do texto foi possível perceber e reiterar o que as pesquisas

brasileiras que investigam o profissional docente iniciante já têm evidenciado:
que é necessário acolher o docente em início de carreira, e que ele necessita ser

considerado de maneira diferenciada tanto pelas secretarias de educação, como

pelo conjunto de profissionais do contexto escolar. Assim, é imprescindível a
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promoção de políticas públicas voltadas para o professor iniciante, nas diferen-

tes regiões brasileiras, que atendam às demandas desses profissionais, uma vez
que essa fase se configura em um importante momento de desenvolvimento
profissional e de decisão pela continuidade ou não da profissão.
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CAPÍTULO 2
DESLOCAMENTOS E FORMAÇÃO-ACONTECIMENTO:
EXPERIÊNCIAS COM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Juverlande Nogueira Pinto
Bianca Santos Chisté

Início da conversa...
Formação com deslocamentos, com desterritorialização, com professo-

ras e educação matemática na Educação Matemática. Buscamos pensar a formação de professoras1 da Educação Infantil com outros modos de operar, seguindo por fluxos que criam linhas de fugas, que se deslocam, se enveredando

por caminhos outros em um coletivo de forças de viver a formação continuada.
Por que desterritoralizar? Desestruturar? Realizar deslocamentos? Inventar?
Criar linhas de fugas?

As vivências formativas de professoras que ensinam matemática na pri-

meira infância está imbricada com as políticas públicas para primeira etapa da

educação básica. Essas políticas moldam as formações tanto a nível nacional,
como as organizadas dentro das secretarias de educação, e, as no cotidiano

escolar. Apresentam formatos, formas, modelos, padrões, estratégias de como
realizar as formações, as quais, muitas vezes se distanciam das professoras.

Nossa conversa neste texto busca se deslocar, romper, insubordinar-se,

para criar caminhos outros de encontros, de deslocamentos, de fluxos, de inventividade, de leveza, ao encontrar a liberdade, ou até mesmo invadi-la, para viver

formação-acontecimento. Leite (2011, p. 103), menciona que “a liberdade é a ex-

periência da novidade, de transgressão, do ir além, do que nós somos, da invenção
1

Neste texto adotaremos “professoras”, pela razão de somente professoras terem participado da
formação, onde as imagens foram produzidas.
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de novas possibilidades de vida.” Assim, assumimos a liberdade de pensar outros
modos de operar com formação e educação matemática no cotidiano escolar.

Essa conversa, segue por deslocamentos na formação; com desloca-

mentos formativos e Educação Matemática; com infância e o campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; com encontros e formação-acontecimento e deslocamentos outros. Percebam que o
texto é atravessado por deslocamentos, iniciamos e terminamos, terminamos

não, é justamente a ideia de estarmos em movimento, continuando... com
formações e educações matemáticas.

Imagens de formação atravessam o texto, como possibilidades de deslo-

camento e acontecimento, como registros de vida, de encontros formativos, de

encontros entre professoras, no encontro com campo de experiência, com educação matemática e crianças. Para Leite (2013, p. 3), a imagem [...] cria modos

de ser e de estar no mundo, cria sensações, desejos, ideias [...]. Estar no mundo
com formação, no acontecimento. As imagens foram produzidas em encontros formativos alimentados por inquietações, por uma fala de professora, por

fugas, que ainda não se sabia nem mesmo o que era, mas que estava presente,
como força, como convite de buscas...desterritorialização...como para procurar

outros lugares. Convidamos novamente Leite (2013) para dizer que a imagem

tem a possibilidade de nos convocar a experiência, de disparar e produzir sentidos. Imagens formativas, imagem – formação, na composição de abandonar
territórios prescritos, para habitar outros, habitar o acontecimento.
Deslocamentos
Passei anos me procurando por lugares nenhuns.

Até que não me achei — e fui salvo.
Manoel de Barros

Iniciamos esta escrita com a epígrafe de Manoel de Barros, tentando

estabelecer relação com o não se achar e ser salvo. Como uma travessia silen-

ciosa de inquietudes, mas que pode nos fazer pensar em deslocamentos de si.
Daniel Gaivota em seu texto a Poética do Deslocamento pressupõe a ideia que
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deslocamento parte de uma ideia de locus, de um lugar. Ao nos permitir pensar,
o deslocamento com a epígrafe de Barros, poderíamos dizer que se saiu de um

lugar em si, e ao tentar retornar, não se encontrou, e isso fez com que fosse

salvo. Seria, então o não me achei e fui salvo, um deslocar, um transcender de
si mesmo, um si para outros lugares? Ou seria outros lugares em si?

Sair de si, encontrando outros lugares... outros lugares em encontros

com si e o mundo, encontros na coletividade. Pensemos o deslocamento como

uma jornada, com possibilidades de aberturas e encontros com outras subjetividades, pensamentos, movimentos, embora não cheguem a um lugar de-

marcado, mas que se encontra na constância, no viver, em descobrir outros

mundos. Um movimento, sempre um movimento, de si em outras direções,
no encontro com diferenças. E os deslocamentos na formação, na educação,

como operam? Gaivota (2017, p. 63) a respeito do deslocamento na educação,
mensura que “uma prática pedagógica do deslocamento tem a ver com uma
educação desestruturante, com um movimento que tem pouco a ver com o
mover do corpo, extensivo, e mais com um encontro com a diferença, com

um deixar-de-ser.” Consideremos, então, que a formação continuada deveria
se desestruturar para encontrar diferenças e deixar de ser. Para tanto, pense-

mos que isso se move, escorre, cria linhas de fuga, deslocam, deixando de ser,
como forças que operam. Deleuze e Guatarri (1995), distinguem linha de fuga,
como um corredor de deslocamento. Nas linhas de fugas vão acontecendo os
deslocamentos de um lugar habitado, para habitar outro, ou mesmo deixar-se
habitar por outras forças, por outrem, nos caminhos e linhas.

Pensar a formação como acontecimento, deslocamentos, se faz a priori

a necessidade de exercício para desestruturá-la, para desterritorizar, tirar da
fôrma, da forma, do formato, encontrar linhas de fugas tanto para pensar a formação, quanto para vivenciá-las, para distanciar de ideias carcerárias. Oliveira
e Clareto (2015, s/p) salientam que

[...] há ideais que já estão formados e que já estão identificados com objetivo

de enquadrar os sujeitos de acordo com as formas padrões ou formas “natu-

ralizadas”. Esse processo ocorre quer através do ideal posto pelos documentos
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oficiais e, em consequência, pelas instituições de formação docente, quer pelas

expectativas familiarizantes, ou ainda, baseando-se no que não gostamos para
nós, o que também é construído historicamente pelas instituições. Essa produção histórica e social de ideais, por sua vez, dá uma sensação de incompletude, como se estivesse sempre faltando algo para ser completado.

Essas ideias de formas e padrões estão imbricadas aos modelos de formação tão divulgados amplamente por sites, revistas eletrônicas que são entendidas como “bons modelos”, assim também como os institutos por meio
de políticas públicas de formação, aparecem muitas vezes difundidos como
fundamentais para o sucesso do ensino e aprendizagem das crianças, no aqui,
de conhecimentos matemáticos.
Leite (2011) argumenta que em sua experiência com formação, foi recorrente as queixas de professores sobre a obrigatoriedade em participar de
programas formativos. A autor acredita que “todo discurso teórico-científico
sobre educação, de alguma forma, sempre se relaciona a um determinado tipo
de prática educativa”. As práticas carregam sempre os sentidos das teorias com
as quais professores tem mais afinidades, uma prática nunca é neutra.
Nesse sentido, Leite (2011, p. 43) provoca que a formação continuada
deveria ser “processos outros de afetação, sensibilização, rupturas, recriações,
reinvenções.” Os pensamentos provocativos de Leite nos faz imaginar formações outras de professora que ensinam matemática para crianças pequenas,
formação-acontecimento, deslocamentos.
Assim, a formação poderia se tornar um espaço de novas afetações,
de sensibilização, de rupturas para inventar, se deslocar, criar linhas de fugas, como coletivo de forças no acontecimento. Leite contribui com o
nosso pensamento de desestrutar, de desterritorizar a formação docente,
com a seguinte provocação:

Na educação parece sempre haver um controle a partir, de uma ideia de

sociedade e de mundo, de algo a ser constituído. Quando nos encontramos
diante dos trabalhos de formação docente também verificamos de modo

bastante visível tanto a infantilização quanto um direcionamento para um

modelo de prática educativa do que é certo e errado, bom ou ruim [...]
(Leite, 2011, p. 76).
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As palavras de Leite, nos provoca a pensar em perspectiva de transcen-

dência da formação docente para deslocamentos, movimentos que acontecem
no cotidiano da instituição de Educação Infantil, no encontro com professoras e

crianças com descobertas e conhecimento matemáticos, com possibilidades para

a inventividade, com deslocamentos no acontecimento que propicia a experiência.
Masschelein (2008), em seu texto “Educando o olhar: a necessidade de

uma pedagogia pobre”, o que não se trata de uma pedagogia menor, mas uma

potencialidade no deslocamento do olhar, a partir das ideias de Benjamin, ele
dialoga sobre o “Caminhar pela estrada faz com que a estrada se imponha para
nós com uma certa autoridade, que ela conduza o nosso olhar e nos apresen-

te uma realidade dramática em suas diferenças, uma evidência que domina”
(Masschelein, 2008, p. 38). Sílvio Gallo (2003), em seu livro intitulado “De-

leuze e Educação” aborda que “uma literatura menor faz com que as raízes

aflorem e flutuem, escapando dessa territorialidade forçada. Ela nos remete a
buscas, a novos encontros e novas fugas. A literatura menor nos leva sempre
a novos agenciamentos” (Gallo, 2003, p. 76). Nessa mesma direção, buscamos
por uma formação também menor, para escapar de determinações e territórios
forçados. A formação é estrada? Como a formação como estrada pode nos

atravessar? A formação como potência de uma estrada, está no deslocamento,
no caminhar, desviar o olhar para as miudezas, para o que se apresenta, para
como se compõe, com encontros e novas fugas.
Figura 01 – Gotas

Fonte: Arquivo pessoal
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Como desviar o olhar para uma chuva lenta, que deixa gota em folhas, gotas

de diferentes tamanhos, nas bordas, no meio, gotas em folhas que tem manhas,
veios, tonalidades diferentes, gotas que se deslocam, muitas vezes vagamente, que

seguem linhas tortas, e geram beleza na miudeza, no caminho, no desviar o olhar...

O desvio do olhar, a desterritorização, desestruturação, os caminhos,

convergem com a ideia de experiência de Larrosa (2020) como algo que nos
atravessa, nos transforma, com vagareza, que se aprofunda. Uma experiência

que acontece nos deslocamentos, em meio a todas as coisas, às relações. Assim,
como convergem também com as ideias de Dias (2012), ao apontar para a

necessidades de desformar, desnaturalizar a formação. Podemos também pen-

sar em processos de subjetivação na formação docente como outros tipos de
afetações. Para Kastrup (2005) “Os processos de subjetivação e de objetiva-

ção fazem-se num plano aquém das formas, plano de forças moventes que,
por seu agenciamento, vêm a configurar formas sempre precárias e passíveis
de transformação.” Nessa perspectiva, a formação continuada poderia sair da

forma, para que professoras dessem formas a partir de sua sensibilização, afetação, deslocamentos, desvio de olhares, e encontros com formação que está no

acontecimento, acontecimento esse, que está em movimento nas relações entre
professoras, infância, criança e matemática.

Deslocamentos formativos e Educação Matemática
Que potência tem os deslocamentos formativos com educação matemá-

tica? Convém tecermos um diálogo de conceituação para pensarmos a abrangência de sua significância como uma área de conhecimento. Bicudo (1993)

enfatiza que Educação Matemática se coloca como estudos do ensino e apren-

dizagem da matemática, bem como estudo e desenvolvimento de técnicas ou

modos mais eficientes de se ensinar matemática. Clareto e Miarka (2015) a
descreve como “um movimento junto à matemática, mas também belicoso em
relação a ela: atritando, produzindo(-se) em faíscas.” Seria a educação mate-

mática um deslocamento da matemática? Um se perder para ser salvo? Como

desterritoralização para habitar outros territórios e deixar-se também habitar
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por transformações, por transcendências. Nesse sentido, a educação matemáti-

ca opera em como ensinar matemática para uma aprendizagem que relacione,
que interaja com contextos e que se produz em contextos.

Mas, como opera a Educação Matemática na formação e com a infância

no universo da educação infantil? Como a matemática se faz educação matemática nas práticas pedagógicas com as crianças pequenas? Se pensamos a for-

mação-acontecimento nos deslocamentos, nos faz pensar em processos outros,
não com a matemática, mas com educação matemática no movimento deses-

truturante, de permitir-se. Embora, a matemática esteja sempre presente, mas
habita de outros modos, compreendendo a matemática como uma ciência em

deslocamentos, uma matemática das coisas, de vida, também das miudezas, em
uma matemática menor, para ser maior em suas relações que se estabelecem
no ensino e aprendizagem para a vida, Educação Matemática para educações

matemáticas, dialogando com os saberes das crianças e com o modo como elas
conhecem o mundo e constituem suas aprendizagens em experiências.

Muitas vezes nos deparamos com professores que ensinam matemá-

tica na educação infantil, tendo algum tipo de aversão a ela, ou, até mesmo,
com inquietações a respeito do que ensinar às crianças. O que isso significa?
Distanciamo-nos da matemática da vida? De um mundo matematizado? Do

prazer das descobertas na educação? Nos deslocamentos que fazemos com tais
inquietações passamos por um lugar, que talvez esteja relacionado a maneira de

ver o conhecimento matemático ou de compreendê-la como parte intima da
vida cotidiana, do mundo, das coisas que nos cercam. Que encontros são fei-

tos com a educação matemática na formação? Os centros formativos são com
a matemática ou educação matemática? Essas questões povoam pensamen-

tos de muitos professores que ensinam matemática nessa etapa da educação

básica. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC normatiza o trabalho

com campos de experiências, entre eles se apresenta o campo Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações, que propõe experiências em que as
crianças possam “fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar

seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações (Brasil, 2017, p. 43).”
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Nesse sentido, a formação-acontecimento com deslocamentos e com

educação matemática é atravessada por um campo de experiência na educação

infantil. O que constitui tal campo de experiência? Por que campo de experiencia? Como esse campo opera? O que pode esse campo com formação e
educação matemática? Ou poderíamos dizer; educações?

Infância; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
A intenção não é fragmentar o pensamento, mas nos colocar em movi-

mento nos deslocamentos com formação, educação matemática e infância. Assim,
dialogaremos sobre infância, sem, contudo, entrar em detalhes, mas nos movimen-

tar, nos deslocar para territórios outros de afetações, de transcendência. Para tanto,
se apresenta como importante pensarmos no contexto da educação infantil como
espaço que é habitado pela infância. Antes de aprofundarmos nas conexões que

ligam estes objetos, demanda que pensemos nos conceitos que os envolvem. Neste

sentido, é pertinente a seguinte indagação: mas, afinal o que é a infância? Usaremos neste texto para dialogar com a infância as palavras de Kohan (2005): “A infância é uma dimensão ainda não suficientemente pensada na experiência humana

[...] uma abertura ao imprevisto, ao que pode ser de outra forma ao que ainda não

sabemos nem podemos.” A conceituação de Kohan nos aponta uma infância que

abre espaço para a experiência, invenção e descobertas. Já Sarmento (2005), coloca

a infância como categoria social do tipo geracional, que se modifica a cada geração,
constituindo-se das interações e condições sociais de cada tempo.

No contexto educacional, a infância habita um espaço institucionali-

zado, a escola de educação infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para
essa etapa da educação básica, define:

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e

cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do
sistema de ensino e submetidos a controle social (Brasil, 2010, p. 12)
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Esse mesmo documento de política educacional, aponta a definição de

currículo para o trabalho com as crianças, como um “Conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de

0 a 5 anos de idade” (Brasil, 2010, p. 12). Podemos pensar em como a infância por
Kohan, educação infantil e seu currículo se conectam, porém, há a necessidade de

um movimento no pensamento, onde surge o questionamento: é possível um currí-

culo estruturado, em um ambiente institucionalizado ser habitado pelo imprevisto,
pelas descobertas e inventividades, de fazeres outros que se colocam nos viveres das
crianças?

Os espaços se constituem nas vivências e experiências dos sujeitos que

habitam um espaço em comum, e que por ele são habitados, transformam e são
transformados. Rinaldi (2019, p. 170) salienta que “as crianças não conhecem o
mundo, mas possuem todas as ferramentas necessárias para conhecê-lo, e que-

rem fazer isso”. A escola de educação infantil, nesta perspectiva, é um espaço que
é habitado por crianças, que são habitadas pela infância, em um movimento de
experimentar, descobrir, inventar, brincar, interagir, explorar, improvisar cami-

nhos outros, vivendo e aprendendo nas brincadeiras. Desse modo, torna-se um
espaço que convida a Educação Matemática pelas crianças e com elas no diálogo
e convivência com professoras que atuam na educação na e com a infância.

Você, leitor deve estar se perguntando como tudo isso se relaciona com

a formação, ora, podemos dizer que estão conectados, por um deslocamento,
pelo que se apresenta no caminho, com desvio no olhar para a matemática
como algo menor, todavia em sua amplitude, não em grau de menor importância, mas, sobretudo, como acontecimento da vida e na vida. A formação de

professoras que ensinam matemática na educação infantil, passa pelo olhar a

infância e suas relações, conhecimentos que são constituídos pelas crianças,
então, a infância habita a formação? A infância habita a matemática?

Continuaremos o texto com a tentativa de nos apropriarmos mais do

campo de experiência “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, mas em movimento de tecituras, de atravessamentos com formação
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como acontecimento nos deslocamentos. Continuemos, então pelo antes... A
Base Nacional Comum Curricular – BNCC, aponta seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para organizar as práticas educativas, as quais,

[...] asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças

aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas
a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o
mundo social e natural (Brasil, 2017, p. 37).

As crianças, em suas brincadeiras, vão conhecendo e descobrindo o

mundo, nas relações que se estabelecem cotidianamente nos contextos que se

apresentam. O leitor deve estar a se perguntar, quais são esses direitos? São os
seguintes, caro(a) leitor(a):

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, uti-

lizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro,
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando

seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,
cognitivas, sociais e relacionais.

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da

realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens
e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da na-

tureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas
diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades,
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivencia-

das na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário (Brasil,
2017, p. 38).

Esses direitos estão imbrincados com o campo de experiência espaços,

tempos, quantidades, relações e transformações? O que pode esses diretos

com a formação? De que forma esses direitos atravessam a formação? Se considerarmos o ponto de vista de quando alguém tem direitos, esses devem ser

garantidos, possibilitados, então esses direitos perpassam, atravessam a forma-

ção no encontro com a educação matemática. Segundo a BNCC, “os campos

de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as
experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.” Ao que

nos parece, esse arranjo curricular imprime uma ideia de desestruturar práticas,
tirar do cárcere, colocar em atravessamentos, as áreas de conhecimentos. Nessa

perspectiva, o trabalho pedagógico com os campos de experiências se configura

em mais uma política pública educacional que implica em mudanças na formação de professoras que ensinam matemática na Educação Infantil.

O campo de experiência espaços, tempos, quantidades relações e transfor-

mações articula conhecimentos matemáticos, conhecimentos da natureza e socioculturais, nas descobertas, investigações, curiosidades das crianças, em busca de
conhecer o mundo e a si. Segundo a BNCC, as crianças desde muito pequenas:

[...] procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosi-

dade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos,
os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de
materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocul-

tural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como
vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e costumes; a

diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos
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matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões,
medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias,
reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento
de numerais cardinais e ordinais etc. (Brasil, 2017, p. 42-43).

Nas vivências cotidianas com contextos de aprendizagem e desenvolvimento nas interações e brincadeiras, as crianças, por meio de suas curiosidades
com relação as coisas que a cercam, vão construindo significações, sentidos,
elaborando hipóteses, utilizando conhecimentos já construídos para contestar
e construir outros. Temos que mudar aqui, pois não tem mais a imagem, que
podem observar a transformação dos ingredientes ao passo que realizam suas
misturas, bem relacionam as quantidades o resultado dos seu experimento, ampliando suas descobertas e buscando por outras nas suas constantes investigações cotidianas, mediadas pelo adulto.
Assim, a partir de 20 dezembro de 2017, a homologação da BNCC
trouxe uma ampliação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, que está imbricado com a formação continuada de professoras que
ensinam matemática para crianças. De que modo essa alteração na política
pública afeta e atravessa a formação? Que tipo de formação deve ser pensadas?
Que invenções de formação? Que formação-acontecimento? Deslocar? Logo
adiante, dialogaremos a partir de encontros formativos na tentativa de operar
com outros modos de viver a formação.
Encontros! Formação- Acontecimento!
Escola, formação.
Em uma escola de educação infantil, “formadora” e professoras. Encontros. Desencontros. Em um corredor, corredor estreito, que se vê o fim, uma
professora disse: “nós ficamos muito só, cada uma em sua sala”, de repente esse
corredor se transformou em um labirinto imenso, com pessoas formigas, miúdas
como formigas, ou seria uma flutuação no espaço, fora do corpo? O chão que

sumiu no meio da travessia? O dia a dia de uma escola de uma, se pela, chegada
dos profissionais e das crianças. Professoras se encontram apressadamente, tomam um cafezinho correndo ou vão direto para as salas. Crianças que se encon46

tram. Professoras que se desencontram. Se encontram rapidamente nos parques
e refeitórios. Crianças se encontram. As crianças criam suas linhas de fuga, o
encontro é sempre um acontecimento. E as professoras quando se encontram?

Desde esse dia, a fala da professora se fazia presente, se faz presente.

Que potência tem o encontro? Que encontros? No dia de planejamento, pro-

fessoras chegam à escola, cada uma se senta diante do computador, começam...
Param, conversam, trocam algumas ideias ou material, encontro breve. Pen-

sou-se então no que poderia ser diferente, em outros modos de viver na escola.
Podemos habitar o espaço escolar de outro modo? A formação passou a ser
questionada. A palavra formadora estava esmagando, sufocando, um escapar se
tornou necessário para um desvio no caminho.

Uma pausa para um encontro com um seminário.

Durante a organização de um seminário de educação infantil, onde pro-

fessoras e organizadora produziam materiais para oficina de matemática, nú-

meros, contagem, preços, números...medidas, tamanhos, números. O número
é a matemática? Matemática é o número? Talvez seja uma cultura, que está

sempre ali, quando se trata de matemática com crianças pequenos, conhecer
números, contar parece resumir as práticas.

A oficina foi organizada, bons materiais foram construídos para serem

utilizados no seminário, assim como roteiro programático. Esse seminário, caros

leitores, foi um deslocamento, foi um desvio. No dia do aguardado evento, to-

dos eufóricos. A oficina de matemática teve muitos inscritos... boas discussões,
outros deslocamentos, o número novamente, contar novamente. Não queremos

dizer que o número e contar não sejam importantes, mas que sejam em con-

textos, contextos esses em que as crianças possam investigar, criar, construírem

suas significações por meio de suas experiências no encontro com a matemática.
O modo como as práticas se dão, os modos de ensinar foram colonizados e nos
colonizam em nossos modos de pensar a educação, no caso, a matemática.
De volta à escola.

Formação, formadora, coisas que começavam a viver um processo de

tentativa de expulsão. Outros modos precisam operar. Mas que modos? Que
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formação? Não formadora? Convidamos Cesar Leite para entrar na conversa:
agora que percebi que repeti. retirar ou iniciar o parágrafo diferente?
Retornemos à fala de César Leite: (2011, p. 103). Experiência, transgressão, invenção, nos provocam a pensar a formação de outros modos, como
desterritorialização, desestruturação, para habitar outros territórios, se deslocar
por outros caminhos, estar no acontecimento.
Formação com matemática, com professoras da educação infantil, tentando... tentando se deslocar, inventar. Passou-se a pensar não em formação,
mas em estudo, encontros formativos, encontro com matemática.
Pausa para formação em imagem.

Figura 2 – Massas

Fonte: Arquivo SEMED/JP, 2019

Como forma de provocar alguns pensamentos em caminhos, que podem ser até poéticos em encontros com a matemática. Pensamentos sobre formação desejando habitar outros lugares. Nosso diálogo segue com imagens,
imagens de formação que assumem um coletivo de forças.
As professoras chegam. Vários materiais estão na sala. Espaço organizado. Se sentam, o estudo inicia, leem e discutem os textos, a discussão segue a
respeito das vivências cotidianas das crianças dentro da instituição, entre campos de experiências e direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Continuam
com exploração dos materiais, inventam mini contextos...vão criando, desviam
para outros caminhos em suas construções, criam dentro de um espaço, empilham, usam quantidade esteticamente. Criam linhas, caminhos.
48

Figura 3 – Miudezas

Fonte: Arquivo SEMED/JP, 2019

Uma pausa para o espanto
Figura 4 – Torre

Fonte: Arquivo SEMEC/JP, 2019
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Um espanto acontecimento. Nas brincadeiras, nas explorações nos am-

bientes, com materiais, as crianças testam. Uma caixa em cima de um pneu
não é o suficiente, acrescentam outras caixas, caixas não alinhadas, caixas para

se equilibrarem sozinhas. Será que ainda são caixas? Ou pneus? As crianças

inventam, se arriscam a experimentar, se permitem, são atravessadas por suas
experiências. Começam colocando uma caixa, percebe que pode colocar mais
de uma por vez, coloca duas, a construção balança.

Essa observação é um espanto no sentido perceber quantas significações

a criança constrói nesse momento na brincadeira, na exploração.
De volta a formação imagem

Em muitos momentos, os adultos não observam, se interessam ou perce-

bem que as crianças estão a todo momento descobrindo o mundo e assim cons-

truindo seus conhecimentos a cerca dele. A última pausa nos leva a pensar, que
assim, como a leveza, as miudezas, curiosidades, descobertas inventividades podem
ser também vividas no encontro de professoras com formação e matemática.
Figura 5 – Raízes e Porções

Fonte: Arquivo SEMED/JP, 2019

As imagens que se observa aqui são de um outro dia de estudo, que ini-

ciou com conversações e que seguiu para explorações no encontro com formas,
texturas, cheiros, movimento, com professoras, com o campo de experiência
espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
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Figura 6 – Folhas

Fonte: Arquivo SEMED/JP, 2019

As professoras esmagaram flores de cores e cheiros diferentes, socaram

condimentos, coaram, misturavam, sentiam o cheiro que se transformava. Ou-

tras trituravam legumes e misturavam, coavam ou simplesmente criavam uma
mistura densa, observavam a propriedade dos materiais que logo deixava de ser
no encontro com outras.

Figura 7 – Mãos

Fonte: Arquivo SEMED/JP, 2019

Farinha de trigo, fubá, amido, logo serviram de base para criações de

tintas com pigmentação natural, que pequenas doses de quantidade chega-

vam as cores que tinham na imaginação ou que contentavam aos olhos. Tantas
transformações, materialidades se transformaram ao final em pintura.
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O tempo cronos se apresenta como uma força que traz o entardecer,

mas conversas continuam, risadas... leveza. Termina? Não, não, porque a piscina espera, professoras, piscina, formação acontecimento.

Nesse movimento de deslocamentos na formação, em possibilidades

outras de romper com algumas amarras na formação, algumas determinações,
Rocha (2012, p. 46) volta para a conversa com a questão do abandono como
forma de potencializar a vida, para nós a formação:

[...] requer o abandono do prescrito e abertura para iniciativas libertadoras,
para uma vida mais feliz na ampliação de escolhas, a dimensão estética traz
o desafio à criação de um percurso de problematização, mergulho no cam-

po de forças que desmancham as formas e determinações já estabelecidas,
favorecendo novas circunscrições do cotidiano, deslocamentos de antigas
determinações.

O que pode a formação no abandono do prescrito? Comungamos com

Dias com a necessidade de desmanchar as formas e determinações, seguir outros caminhos, se desviar se necessário.
Deslocamentos outros
A formação de professoras que ensinam matemática para crianças na

educação infantil, nos parece que requer um caminhar, uma desterritoria-

lização, desestruturar, encontrar novos territórios de formação, se permitir,
romper com determinações e prescrições. Encontrar com outros modos de

operar, como uma formação menor, sobretudo, com formação no cotidiano,

formação como acontecimento.
O que pode a formação acontecimento? Que potência tem a formação com outros modos de operar? O que está no acontecimento? Seria fazer formação ou viver em formação no espaço escolar? Formação ou
transformação na (des)formação?
Romper com “culturas” de formação, em formatos, em fôrma, com
formas determinadas por políticas públicas, por padrões muitas vezes exidos,
exige deslocamentos, olhares outros, deixar-nos invadir por inquietações, por
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buscas, por inventividade, criatividade, e até mesmo uma pitada de insubordinação para desterritoralizar o já posto, e habitar outros territórios, por fluxos de
forças, onde a formação possa estar em deslocamentos e nos acontecimentos e
encontros com educações matemáticas, com crianças pequenas, com professoras que habitam a Educação Infantil.
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CAPÍTULO 3
CAMINHOS METODOLÓGICOS DAS PESQUISAS SOBRE
A HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE
ENSINAM MATEMÁTICA
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos
Elianai Rodrigues Lima Pedroso
Nerio Aparecido Cardoso

RESUMO: Este estudo é resultado da pesquisa desenvolvida no contexto do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Matemática da Universidade Federal de Rondônia
e teve por objetivo identificar os encaminhamentos metodológicos adotados por pesquisas no
âmbito de teses e dissertações que investigaram sobre a história da formação de professores
que ensinam matemática, fazendo um recorte temporal das produções científicas defendidas no
período de 2010 a 2019. Este estudo apresentou uma abordagem que predominou os elementos
da pesquisa bibliográfica. A seleção dos textos científicos para a análise foram as produções
vinculadas a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), sendo analisadas
vinte produções científicas concernentes à História da Educação Matemática. O levantamento
realizado permitiu observar que todas as produções científicas analisadas são de abordagem
qualitativa. Ainda nesse contexto foi possível identificar as principais metodologias adotadas em
pesquisas dessa natureza, sendo a história oral a mais recorrente.
PALAVRAS-CHAVE: Metodologia de Pesquisa. História da Educação Matemática. Formação de Professores.

INTRODUÇÃO
Este estudo foi realizado junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto

Sensu em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Ron-

dônia (UNIR), Campus Ji-Paraná. Como estudo exploratório, teve por objetivo
identificar os encaminhamentos metodológicos adotados por pesquisas no
âmbito de teses e dissertações que investigaram sobre a história da forma-

ção de professores que ensinam matemática, fazendo um recorte temporal
das produções científicas defendidas no período de 2010 a 2019.
56

No contexto das pesquisas relacionadas a História da Educação Mate-

mática, tem ampliado os estudos, nos últimos anos as relacionadas a História
da Formação de Professores que Ensinam Matemática.

É importante destacar que para este estudo concebe como “professor

que ensina matemática” todos aqueles inseridos no processo do ensino dessa
disciplina, seja com habilitação para o ensino fundamental dos anos iniciais ou
com formação específica em matemática.

Nos últimos anos, grande parte dos debates centrados em torno dessa

temática emergem em grupos de pesquisas, uma vez que “há grupos consolidados no Brasil que vêm se dedicando ao mapeamento de instituições ou es-

paços institucionalizados que, em diferentes períodos históricos, se dedicaram,
principalmente, à formação do professor que ensina Matemática” (Nacarato;
Oliveira; Fernandes, 2017, p. 47). Nesse sentido é importante investigar quais
metodologias tem subsidiado trabalhos dessa natureza uma vez que,

A metodologia é o caminho, a trajetória demarcada para apreender o objeto
ou fenômeno investigado a partir de procedimentos em relação aos tipos de
pesquisa e as formas de colher os dados e tratá-los. É imperioso esclarecer
que a pesquisa sistematizada por métodos indica uma classificação conforme o objeto, delineamento e procedimento (Sampaio, 2013, p. 233).

Com relação ao percurso formativo do professor, diversos são os procedimentos metodológicos que podem ser adotados para subsidiar uma construção histórica1. Ao realizar uma pesquisa histórica é importante que o pesquisador “se posicione mediante perspectivas sobre história e historiografia,
discutindo o significado de se escrever história, de um modo geral, e na Educação Matemática, em particular” (Silva, 2018, p. 2). Além de outros aspectos,
como analisar os fatores externos relacionado ao tema abordado, mobilizando
correlações entre outros campos. Assim, no entendimento de Silva, será possível compreender os pressupostos que muitas vezes são implícitos em uma
pesquisa histórica, por exemplo, a escolha pelo tipo de fonte, a postura adotada
para analisar essa fonte, dentre outros elementos.
1

Refere-se à história quanto pesquisa, que busca dialogar aspectos do passado com reflexos
deixados para a contemporaneidade.
57

Pesquisas dessa natureza tem sua relevância por permitir uma visão ge-

ral das metodologias adotadas por teses e dissertações relacionados à História

da Formação de Professores que Ensinam Matemática, no período de 2009 à
2019, contribuindo para pesquisas vinculadas a temática.

1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO EXPLORATÓ-

RIO SOBRE HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
QUE ENSINAM MATEMÁTICA

Neste estudo exploratório predominou os encaminhamentos da pes-

quisa bibliográfica. Para Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é aquela que

se baseia em materiais que já passaram por tratamento analítico, tais como

livros, artigos científicos, o que vai de encontro com nosso objeto de análise,
que são teses e dissertações vinculadas a História da Formação de Professores
que Ensinam Matemática.

Quanto ao estudo exploratório, o mesmo
tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu

significado e o contexto onde ela se insere [...] é realizado durante a fase
de planejamento da pesquisa, como se uma subpesquisa fosse e se destina

a obter informação do Universo de Respostas [...] (Piovesan; Temporini,
1995, p. 321).

O universo de seleção das produções científicas se deu na Biblioteca

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período de 09 à 21

de abril de 2020, para a busca foram utilizados dois descritores: história da
formação de professores que ensinam matemática e história e formação de
professores de matemática.

Ao fazer o levantamento e seleção, foi realizada a leitura do resumo e

introdução, se atentando principalmente ao objetivo, isso porque foi identifi-

cado que havia muitas teses e dissertações na BDTD relacionadas à formação

de professores de matemática com viés histórico, porém distantes do objeto de
análise do qual se pretendia pesquisar.
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Assim, ao final do levantamento foram selecionadas vinte produções

científicas, que foram analisadas a partir de uma leitura cuidadosa da introdu-

ção e capítulo metodológico, buscando compreender o percurso metodológico
bem como identificar os principais teóricos adotados pelos autores.

2 PRINCIPAIS METODOLOGIAS IDENTIFICADAS NAS PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA

Ao lançar o olhar sobre as teses e dissertações coletadas foi possível

identificar as metodologias mais recorrentes, bem como os teóricos mais utilizados pelos autores para fundamentar os encaminhamentos metodológicos.

As principais metodologias identificadas nos trabalhos analisados foram:

História Oral, Hermenêutica de Profundidade, Pesquisa Documental, Pesquisa
Bibliográfica, que de forma breve destacamos a seguir seus conceitos iniciais.
História Oral

A História Oral trata-se de uma metodologia de pesquisa qualitativa

que consiste na realização de entrevistas gravadas com pessoas que vivencia-

ram o fenômeno a ser estudado, conhecidas dentro da pesquisa historiográfica
como testemunhas oculares.

A partir das novas propostas à história promovida no último século,
buscando a ampliação de perspectivas como um movimento decorrente
da análise de novas abordagens ou ampliação de fontes, a História Oral
surge como alternativa viável à historiografia, ou seja, a escrita de histórias a partir da experiência acumulada de uma pessoa em preferência às

evidências percebidas em documentos escritos. Ela impõe-se como um
recorte único e valioso do mundo, já que passa a vigorar na academia
uma visão mais ampla do conceito de História, desconfiando das me-

tanarrativas (teológicas, eurocêntricas, científicas, ou que consideram a
História como linear e progressiva), adotando, por outro lado, a interdisciplinaridade e a noção de história-problema, questionando a possibili59

dade de uma única elaboração de fontes históricas ao legitimar as várias
leituras de histórias distintas, de “verdades” plurais, coexistentes, versões
ao invés de “ ‘A’ verdade da história” (Cury, 2011, p. 21).

Tal metodologia apoia-se em “procedimentos específicos como: mape-

amento e contato de/com possíveis interlocutores no contexto da investigação,
elaboração de um roteiro de apoio para entrevista, gravação do momento da

entrevista (geração de uma fonte oral), transcrição, textualização e carta de
cessão” (Reis, 2014, p. 23).

De acordo com Garnica (2004, p. 87) as narrativas produzidas a partir

das entrevistas tornam-se “documentos cuja função é preservar a voz do depo-

ente”. Contudo, isso não significa ignorar as demais fontes, como por exemplo,
documentos escritos e não escritos, uma vez que a mesma busca dialogar com

outras fontes que se mostrarem pertinentes com relação ao objeto pesquisado.
Hermenêutica de Profundidade
A Hermenêutica de Profundidade (HP) é um referencial metodológico

proposto por John Thompson, constituindo-se como um instrumento para a

elaboração e interpretação de formas simbólicas. Segundo Garnica (1993, p.
46) “A hermenêutica pressupõe um texto ou uma expressão que tenha algo a
dizer e que pode ser interpretado ou re-dito de outra maneira”.
Nazário, Reino e Manfredini (2016) destacam que

Entre suas principais características, estão a organização do trabalho em
análises com focos específicos no contexto sócio-histórico e nas formas
simbólicas e sentidos contidos nas mensagens, o que favorece a esquematização do trabalho de pesquisa em uma sequência clara; a conexão entre o
meio social, em suas circunstâncias, e os sentidos produzidos, veiculados e
interpretados pelos indivíduos que habitam o espaço contextualizado, ligação que deve conduzir a uma interpretação da interpretação, ou reinterpretação dos sentidos contidos nas formas simbólicas em análise. Esse percurso
hermenêutico é feito ao se completar as etapas da Análise Sócio-histórica,
da Análise Formal ou Discursiva e da Interpretação/Reinterpretação (Nazário; Reino; Manfredini, 2016, p. 289).
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Dentro das três fases elencadas por Thompson, o autor destaca que a

Análise Sócio-histórica parte do pressuposto que a as formas simbólicas são
criadas e circulam nos contextos sociais, espaciais e temporais e ainda propõe

quatro níveis de análises dentro dessa fase; situações espaço-temporais, campos de interação, instituições sociais, estrutura social, a proposta tem como

finalidade obter uma compreensão contextual o mais ampla possível (Nazário;
Reino; Manfredini, 2016).

A fase denominada análise formal ou discursiva, “parte-se do pressu-

posto de que os objetos e expressões que circulam nos campos sociais, através

dos quais se dão as relações, são formas simbólicas, construções complexas que
apresentam uma estrutura articulada” (Veronese; Guareschi, 2006, p. 89). Nessa fase é possível mobilizar métodos e técnicas da análise semiótica, análise de
conversação, análise sintática, análise narrativa e análise argumentativa.

A última fase elencada por Thompson “é o momento de retomar os resul-

tados das etapas anteriores com o fito de gerar uma interpretação criativa e crítica,
superando as aparências evidentes” (Nazário; Reino; Manfredini, 2016, p. 294).
Pesquisa Documental
A pesquisa documental de acordo com Fonseca (2002, p. 32) “[...] recor-

re a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como:
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, fotografias, pinturas, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.”.
É importante ressaltar que:

Na análise de um documento deve-se levar em consideração a natureza do
texto, ou seu suporte, antes de tirar conclusões. Efetivamente a abertura do

autor, os subentendidos, a estrutura de um texto pode variar enormemente,

conforme o contexto no qual ele é redigido (Sá-Silva; Almeida; Guindani,
2009, p. 10).

A análise documental, na perspectiva histórica, tem seus próprios pro-

cedimentos, que consiste em uma leitura minuciosa de todos os textos, todos
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os documentos, buscando identificar todas as possibilidades. Cada documento

é desconstruído, no sentido de questioná-lo, investigá-lo, pois “mesmo o mais

claro e complacente dos documentos não fala senão quando se sabe interrogá-lo.
É a pergunta que fazemos que condiciona a análise e, no limite, eleva ou diminui

a importância de um texto retirado de um momento afastado” (Bloch, 2001, p. 8).
Autores como Lüdke e André (1986) destacam que não há normas fixas

para a análise documental, visto que as normas servem para auxiliar a construção do objeto proposto pelo pesquisador.
Pesquisa Bibliográfica
Para Fonseca (2002, p. 32),
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teó-

ricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros,
artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se

com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que
já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se ba-

seiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.

Assim, diferenciando-se da pesquisa documental, as fontes recorridas

na pesquisa bibliográficas já receberam um tratamento analítico.
3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A partir da busca realizada foram coletados vinte trabalhos sendo nove

teses e onze dissertações e os dados coletados foram organizados dois quadros,
um referente as teses e outro as dissertações.

Para a descrição e interpretação dos dados que serão apresentados foi

realizada uma leitura minuciosa buscando identificar: título, autor, orientador,
Instituição de Ensino Superior (IES), ano de defesa e abordagem metodológica.
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Quadro 1 – Teses envolvendo a História da Formação de Professores que Ensinam Matemática
de 2010 a 2019.

Ano

Principal Abordagem Metodológica

2011

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

2011

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

Maria Ednéia
A interiorização dos
Martins SalanUniversidade
cursos de matemática
dim
Estadual Paulisno estado de São Paulo:
ta/ Campus Rio
um exame da década de Antônio Vicente
Claro
1960
Marafioti Garnica

2012

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

Um lugar: muitas
histórias – o processo de
formação de professores de matemática na
primeira instituição de
ensino superior da região
de Montes Claros/
Norte de Minas Gerais
(1960-1990)

2015

Qualitativa: análise documental e
História Oral

2016

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

Título
Uma história da formação de professores
de matemática e das
instituições formadoras
do estado do Tocantins

Autor(a) e
Orientador(a)

IES

Fernando Guedes Cury

Universidade
Estadual PaulisAntônio Vicente ta/ Campus Rio
Marafioti GarClaro
nica

Déa Nunes
Sobre a formação do
Fernandes
Universidade
professor de matemática
Estadual Paulisno Maranhão: cartas
Antônio Vicente ta/ Campus Rio
para uma cartografia
MarafiotiGarClaro
possível
nica

Memórias de um curso
de formação de professores de matemática no
Instituto Superior de
Ciências da Educação de
Cabinda/Angola (19982009)

Shirley Patrícia Nogueira
de Castro e
Almeida
Maria Laura
Magalhães
Gomes
Inês Florinda
luís Buissa
Maria Laura
Magalhães
Gomes

Universidade Federal de Minas
Gerais

Universidade Federal de Minas
Gerais
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Marcelo Bezerra
Se um viajante... percurde Morais
Universidade
Qualitativa:
sos e histórias sobre a
Estadual Paulisrecorre aos proformação de professores
2017
Antônio Vicente ta/ Campus Rio
cedimentos da
de matemática no Rio
Marafioti GarClaro
História Oral
Grande do Norte
nica
Formar professores que
Kátia Guerchi
Qualitativa:
ensinam matemática:
Gonzáles
recorre aos
Universidade Esuma história do moviprocedimentos
tadual Paulista/
2017
mento das Licenciaturas Antônio Vicente
da História Oral
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Universidade
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Antônio Vicente ta/ Campus Rio
cedimentos da
professores de matemátiMarafioti GarClaro
História Oral
ca no interior do Ceará
nica
Uma história da criação
dos primeiros cursos de Douglas Marin
Universidade
Qualitativa:
formação de
Estadual Paulisrecorre aos pro2019
Professores (de mateIvete Maria
ta/ Campus Rio
cedimentos da
mática) no Triângulo
Baraldi
Claro
História Oral
Mineiro – Minas Gerais
Fonte: Organizado pelos autores a partir de dados coletados da BDTD, abril 2020.

Na observação das nove teses analisadas, seis tiveram orientação do pro-

fessor doutor Antônio Vicente Marafioti Garnica e todas adotaram a História Oral como metodologia principal. E sete das nove teses estão vinculadas

ao programa de Pós-graduação da Universidade Estadual Paulista (UNESP),
sendo seis da UNESP – Rio Claro e uma da UNESP – Bauru. Outras duas
teses estão vinculadas a Universidade Federal de Minas Gerais, que tiveram a
orientação da professora doutora Maria Laura Magalhães Gomes.

É importante ressaltar que todos os orientadores das pesquisas apresentadas

acima estão vinculados ao Grupo História Oral e Educação Matemática
(GHOEM), que teve sua criação no ano de 2002 e tinha como intenção inicial

reunir pesquisadores em Educação Matemática que tivesse interesse em mobilizar
a História Oral como recurso metodológico (GHOEM, 2002)2.
2
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http://www2.fc.unesp.br/ghoem/

Dentre as linhas investigadas pelo GHOEM, está à linha chamada

Projeto do Mapeamento da Formação de Professores que ensinam/ensina-

ram Matemática no Brasil, essa se propõe a entender, analisar, elaborar e
discutir testemunhos de professores, visando construir histórias dentro da

própria História (Marin, 2019). Considera-se que tal fato pode ter refletido significativa pela escolha da História Oral como metodologia principal
em todas as teses selecionadas.

No universo das teses analisadas, todas adotaram os procedimentos

metodológicos da História Oral (elaboração de roteiro, entrevistas gravadas,
transcrição, textualização e assinatura da carta de cessão), se adaptando de
acordo com o objetivo proposto.

Na tese de Cury (2011) foram realizadas onze entrevistas semiestrutura-

das, com professores que tiveram vivencias com o foco de investigação. Foi feito

também um levantamento bibliográfico e documental, na busca de identificar e
estudar textos acadêmicos e literários ligados a criação de instituições que formam e/ou formavam professores de matemática. O recurso mais utilizado para

essas buscas foram sites de busca da internet e sites de bibliotecas universitárias,
o que contribui para que se chegasse aos nomes dos primeiros colaboradores. O
referencial metodológico foi construído a partir dos escritos de Souza e Souza
(2006), Garnica (2000, 2005, 2009) e Fernandes e Silva (2010).

A pesquisa de Fernandes (2011) tem seu referencial metodológico cons-

truído baseando-se em autores como Reis (2006), Thompson (1981), Martins-

-Salandim; Fernandes; Garnica (2011, 2010). Nesta pesquisa foram realizadas
dezesseis entrevistas semiestruturadas com professores e ex-alunos da primeira

turma do curso objeto de investigação. Foram mobilizadas outras fontes para
coleta e análise de dados como documentos escritos, fílmicas, pictóricas, o que
permitiu a triangulação das informações.

No trabalho de Martins-Salandim (2012), foram realizadas quinze en-

trevistas com professores que tiveram vivências com o curso de formação de
professores de matemática em seus anos iniciais de funcionamento seja como

alunos, professores e/ou gerenciadores. Apoiando-se ao fato de que as fontes

orais não seriam suficientes para configurar um panorama de investigação, re65

correram-se as fontes escritas (LDB, Revista Documenta) e, também, a fontes

cartográficas (mapas e quadro de distância) no sentido de se complementarem.
Para fundamentar os procedimentos utilizados a autora recorre a referenciais
como Garnica (2004), Delgado (2006).

A tese de Almeida (2015) tem sua metodologia apoiada em escritos de

autores como Galvão (2000), Garnica (2004, 2003), Amado e Ferreira (2006),
Galvão e Lopes (2010), Le Goff (1984). Foram realizadas quinze entrevistas

com professores vinculados ao curso de matemática pesquisado no período
temporal estabelecido, a autora apoiou-se também na análise de documentos

escritos e fotografias decorrentes da época, buscando criar a articulações e diálogos do oral com o escrito.

Na pesquisa de Buissa (2016), o principal instrumento para coleta e

análise dos dados foram treze entrevistas semiestruturadas realizadas com pro-

fessores e ex-estudantes. Contudo, recorreu-se a documentos legais como:

decretos, monografias de fim de curso, atas de reuniões, grades curriculares,
permitindo à articulação de ambas as fontes. A fim de colaborar com a me-

todologia adotada, recorreu-se a diversos autores, tais como: Garnica (2010,
2012), Bosi (1994), Delgado (2010), Le Goff (2013), Thompson (1992).

Em Morais (2017) foram realizadas vinte entrevistas com professores

que tiveram contato com a formação para ensino de matemática no ensino
fundamental e médio, no estado foco de investigação, essas entrevistas, diferente das já elencadas, foram conduzidas por roteiro em forma de fichas temá-

ticas3. Além de analisar as narrativas produzidas a partir das entrevistas, foram
buscados e analisados documentos públicos e privados que pudessem revelar

algo sobre a história a qual o autor buscou investigar. Dentre os autores utilizados para fundamentar os encaminhamentos metodológicos adotados destaca-se Thompson (1992), Garnica (2007, 2010), Cury (2011) e Baraldi (2003).

A tese de Gonzáles (2017) além da História Oral, alia-se as poten-

cialidades da Hermenêutica da Profundidade (HP) para produzir e analisar
3
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“A intenção de utilizar fichas era a de não prender o colaborador a perguntas fechadas, e/ou
evitar direcionar, tanto quanto fosse possível, a entrevista [...] A opção pelo uso dos temas foi
fundamenta da nas pesquisas de Rolkouski (2006) e Vianna (2000)” (Morais, 2017, p. 15)

as narrativas construídas a partir das quatorze entrevistas semiestruturadas

realizadas com pessoas que de algum modo vivenciaram o movimento deconstituição e desenvolvimento dos cursos pesquisados. Essa pesquisa tem seu

referencial teórico metodológico construído apresentando o que é História
Oral, bem como a Hermenêutica da Profundidade e por último o caminhar

metodológico da pesquisa. Para tanto se recorreu a autores como: Albuquerque

Junior (2007); Bloch (2001); Le Goff (1994); Garnica e Souza (2012); Garnica (2008); Bicudo (1993); e Thompson (2011).

A pesquisa de Alencar (2019) teve seu referencial metodológico funda-

mentado nos escritos de autores como: Garnica (2005, 2015); Burke (1992);
Le Goff (1990) e Bloch (2001). Incialmente foi realizado um levantamento
documental e bibliográfico a fim de avaliar a possibilidade de execução da pes-

quisa, após o levantamento foram realizadas entrevistas semiestruturadas com

doze professores que ensinaram matemática no período e no espaço proposto.
Para enriquecer o cenário, também foram buscadas fontes documentais, o que
permitiu que o autor tecesse diálogos entre as narrativas produzidas por meio
das entrevistas com os textos escritos.

No trabalho de Marin (2019), foram entrevistadas quinze pessoas, entre

professores e alunos, que de alguma maneira traziam consigo alguma vivência
nos espaços onde foram criados os primeiros cursos de formação de professo-

res de matemática no território foco de investigação. Assim como o trabalho
de Morais (2017), o autor recorreu a fichas temáticas para conduzir as entre-

vistas. Além das narrativas produzidas a partir das entrevistas, o autor buscou
documentos escritos e iconográficos de arquivos públicos e privados, no intuito

de que ambas as fontes se complementassem entre si. O referencial teórico

metodológico foi construído recorrendo a escritos de autores como: Garnica
e Souza (2012); Garnica (2014, 2018); Gomes (2014); e Nakamura (2017).

O Quadro a seguir apresenta um panorama geral das dissertações cole-

tadas e analisadas.
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Quadro 2 – Dissertações envolvendo a História da Formação de Professores que Ensinam
Matemática de 2010 a 2019.
Título
Peças de uma história:
formação de professores de matemática
na região de Mossoró
(RN)
A formação do professor (de matemática)
em terra paranaenses
inundadas
Formação superior específica de professores
de matemática no espírito santo: uma história
de 1964 a 2000
A formação matemática de professores do
ensino primário: um
olhar sobre a escola
normal Joaquim Murtinho
Sobre a formação de
professores de matemática em Cuiabá – MT
(1960-1980)
Entre as memórias do
campo das vertentes:
formação de Professores de Matemática da
Fundação de Ensino
Superior de São João
del-Rei (FUNREI) no
período de 1987 a 2001
“Venha cá” e comece
a ensinar matemática:
uma história da formação de professores na
região de Barreiras/BA
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Autor(a) e
Orientador(a)
Marcelo Bezerra
de Morais
Ivete Maria
Baraldi
Jean Sebastian
Toillier
Ivete Maria
Baraldi
Marina Gomes
dos Santos
Lígia Arantes
Sad
Ana Carolina de
Siqueira Ribas
dos Reis
Luzia Aparecida
de Souza
Bruna Camila
Both
Ivete Maria
Baraldi
Paulo Henrique
Apipe Avelar de
Paiva
Maria Laura
Magalhães
Gomes
Fábio Bordignon
Maria Ednéia
Martins Salandim

IES
Universidade
Estadual Paulista/ campus Rio
Claro
Universidade
Estadual Paulista/ campus Rio
Claro
Universidade
Federal do Espirito Santo

Universidade
Federal do
Mato Grosso
do Sul

Universidade
Estadual Paulista/ Campus Rio
Claro

Universidade
Federal de
Minas Gerais

Universidade
Estadual Paulista/ Campus
Bauru

Ano

Abordagem
Metodológica

2012

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

2013

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

2013

Qualitativa:
Pesquisa documental com
realização de
entrevistas semiestruturadas

2014

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

2014

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

2016

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

2016

Qualitativa:
recorre aos procedimentos da
História Oral

A matemática na
Carla Terezinha
formação do professor
Botelho Torrez
Universidade
primário nos institutos
Federal de Santa
de educação de santa
David Antônio
Catarina
Catarina na década de
da Costa
1930
Ensinar e aprender matemática: ressonâncias
Juliana Merceda escola nova em um
Universidade
des Rheinheiolhar sobre a formaFederal do Rio
mer
ção de professores no
Grande do Sul
Instituto de Educação
Andréia Dalcin
General Flores da
Cunha (1940-1955)
As modificações
curriculares do curso
Suélen Rita Ande matemática da
drade Machado
Universidade
universidade estadual
Estadual de
de Maringá: mudanças
Lucieli M.
Maringá
no saber profissional do
Trivizoli
professor de matemática, 1971-1996

2018

Qualitativa:
com aspectos
da pesquisa
documental

2018

História cultural, (análise
documental e
entrevistas semiestruturadas).

2019

Pesquisa bibliográfica com
estudo exploratório-descritivo

Fonte: Organizado pelos autores a partir de dados coletados da BDTD, abril 2020.

Com base nos dados apresentados podemos observar que o universo

das Intuições de Ensino Superior foi mais diversificado em relação às teses.
Contudo, o maior número de trabalhos ainda se concentrou na UNESP.

Na dissertação de Morais (2012), a principal metodologia mobilizada

foi a História Oral. Foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas com
professores que atuaram no ensino de matemática e se formaram na região

pesquisada dentro do recorte temporal estabelecido pelo autor, assim como em
sua tese, as entrevistas foram auxiliadas por um roteiro em forma de fichas temáticas. O autor também recorreu a documentos escritos para coleta e análise

dos dados pautando-se na análise em identificar tendências e preencher lacunas num processo de “amarração” de informações. O referencial teórico me-

todológico fundamentou-se em escritos de autores como: Cury (2007, 2011),
Garnica (2007, 2010), Garnica, Silva e Fernandes (2010).

O trabalho de Toillier (2013) recorreu aos procedimentos da História

Oral para atingir o objetivo proposto pelo o estudo, assim foram realizadas
nove entrevistas semiestruturadas com professores que ministraram aulas de
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matemática no município foco de investigação no período investigado. Além
das narrativas produzidas a partir das entrevistas, o autor buscou e analisou

documentos escritos e fotográficos fornecidos pelos próprios colaboradores,
sendo que este material contribuiu principalmente para complementar as informações das entrevistas. Para fundamentar o percurso metodológico o autor

recorreu a trabalhos de autores como: Lyotard (2008); Albuquerque Junior
(2007); Garnica (2004); Alberti (2004); e Cury (2007, 2011).

A pesquisa de Santos (2013) trata-se de uma pesquisa histórica pautada na

análise documental, onde foram buscados e analisados documentos como: legisla-

ções, planos de curso, notas de alunos, relatórios de matéria lecionada, livros atas,
imagens, teses, dissertações, jornais e revistas. A autora destaca que cada documento foi tratado como marca, sendo interrogados e confrontados uns com os outros

constantemente. A análise dos documentos levou a alguns nomes de professores

que poderiam ajudar a compor o cenário de busca, com isso foram entrevistados

dez professores. Com as entrevistas e os documentos em mãos, foi realizada uma

análise cruzada entre ambos, considerando assim, fatos presentes nos testemunhos
que iam de encontro com o que revelavam os documentos, e descartando aquilo

que não condizia. O referencial teórico foi construído apoiando-se principalmente
em escritos de Bloch (2001, 2011) e Le Goff (2003).

Na tese de Reis (2014), para atingir ao objetivo da maneira desejada, a au-

tora decidiu aliar-se as potencialidades da história oral como metodologia, sendo
assim realizadas três entrevistas semiestruturadas com ex-alunos da instituição

investigada. Para coleta e análise dos dados, foram mobilizados também documentos escritos produzidos pela própria instituição foco de pesquisa no período

de funcionamento, sendo esses de natureza pública e privada. Para fundamentar
o percurso metodológico percorrido a autora recorreu aos estudos de autores
como Garnica (2005), Delgado (2006), Souza (2006) e Bloch (2001).

O estudo de Both (2014) também adotou a História Oral como me-

todologia principal, realizando nove entrevistas semiestruturadas com pessoas

que estavam inseridos de alguma forma no contexto foco da pesquisa. Além

das narrativas produzidas a partir das entrevistas foram analisados documentos
escritos e imagéticos, sendo esses de públicos e privados disponibilizados pelos
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próprios entrevistados, a autora destaca que ao empregar fontes diversificas

buscou-se estabelecer um diálogo entre ambas, no sentindo de uma complementar a outra. O referencial teórico metodológico foi construído com base

em escritos de autores como: Albuquerque Junior (2007); Toillier (2013); Bolívar, Domingo e Fernández (2001); e Garnica (2005, 2013).

A dissertação de Paiva (2016) teve seu referencial teórico metodológico

fundamentado em autores como: Martins-Salandim (2012); Garnica, Fernan-

des e Silva (2011); Cellard (2010); Le Goff (1994); Garnica (2007); Janotti
(2010) e Thompson (1992). A metodologia é centrada na História Oral, onde

foi realizada entrevista semiestruturada com nove personagens, oito professo-

res do curso foco de investigação e um ex-aluno. Ainda nessa pesquisa, o autor

recorreu outras fontes como: documentos da Divisão de Acompanhamento e
Controle Acadêmico, propostas pedagógicas e programas das disciplinas do
curso, jornais e legislações educacionais da época, documentos produzidos por
professores e alunos dos cursos, tais como diários de classe, provas, cadernos de

antigos estudantes e acervos bibliográficos vinculados ao curso. Sendo realiza-

da ao final a análise de convergência e divergência e singularidades dos dados.
Na pesquisa de Bordignon (2016), o autor recorreu aos procedimentos

da História Oral para atingir o objetivo proposto, assim foram entrevistadas

sete professoras que aturaram ou ainda atuavam no ensino da matemática na
região e no período pesquisado, as entrevistas, assim como em outros trabalhos

já elencados, foram conduzidas por roteiro em forma de fichas temáticas. As

narrativas produzidas a partir das entrevistas receberam uma análise analítica
inspirada na análise de narrativa construída por Cury (2011). O referencial

teórico metodológico foi construído com base nos escritos de autores como:
Garnica (2004), Albuquerque Junior (2007), Souza (2004).

A dissertação de Torrez (2018) trata-se de uma pesquisa qualitativa

de abordagem histórica, com análise documental, onde para fundamentar os

procedimentos adotados recorreu-se a autores como: Prost (1996); Valente
(2008); Bombassaro (2006); Bloch (2002); e Cellard (2008). Foram mobili-

zados documentos como diários, caderno de alunos, revistas da escola, sendo

esses localizados em sua maioria no Repositório de Conteúdo Digital (RCD).
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Outros documentos, a exemplo das legislações foram encontrados em arquivos
públicos do estado em que foi realizada a pesquisa. Para proceder à análise a
autora, apropriou-se de alguns processos fundamentais indicados por Cellard

(2008) em uma pesquisa histórica, onde em pose desses documentos cada um
passou por uma avaliação crítica de elementos como: a) contexto, ou seja, em

qual contexto histórico e social o documento foi elaborado; b) o autor ou os autores, quem escreve? Quais seus interesses; c) a autenticidade e a confiabilidade

do documento; d) a natureza do texto; e) conceitos-chave e a lógica interna,
ou seja, compreender o sentido dos termos empregados em cada documento.

Na pesquisa de Rheinheimer (2018) recorreu-se a procedimentos meto-

dológicos embasados em autores da história cultural como Guinsburg (1989),
Burke (2005) e Le Goff (1990). Para atingir o objetivo, a autora buscou dialogar
com diferentes fontes históricas, como jornais, revistas, fotografias, livros didá-

ticos e documentos escolares relacionados ao foco de investigação. Além disso,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro ex-alunas do curso
pesquisado, fazendo a triangulação das informações entre ambas as fontes.

A dissertação de Machado (2019) consiste em uma pesquisa que reali-

zou um estudo exploratório-descritivo, onde para compor o cenário de estudo

utilizou de fontes secundárias e pesquisa documental em fontes primárias e

oficiais. Para construir a trajetória teórico-metodológica recorreu a diversos autores, tais como: Vilela (2013); Gil (2002); Silveira e Córdova (2009); Moreira
(2012); e Valente (2017). O percurso metodológico consistiu em um trabalho

de busca, análise e interpretação das fontes históricas. O processo explorató-

rio da pesquisa se deu a partir do estudo bibliográfico da pesquisa, onde para
explicar conceitos e problemas utilizou-se de conhecimentos relativos ao tema
publicados em artigos, livros e estudos já realizados como teses e dissertações.

Além dos trabalhos apresentados no quadro, foi a analisado o tra-

balho intitulado: A história do curso de licenciatura em matemática da
UNESP – Campus de Ilha Solteira escrito por Fabrícia Mara Tonon e

orientado por Inocêncio Fernandes Balieiro Filho. Esse trabalho não pertence ao recorte temporal estabelecido pela pesquisa visto que foi defendido

no ano de 2020, porém ao fazer o levantamento considerou-se importante
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apresentá-lo nesse estudo por trazer uma metodologia mais diversificada
em relação às produções científicas apresentadas.

Essa é uma pesquisa documental de abordagem qualitativa que tem o

referencial teórico metodológico construído a partir dos escritos de Pimentel
(2001) e Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009). A coleta e análise de dados tiveram por base os procedimentos da pesquisa documental, onde foram mobilizados documentos como projetos políticos pedagógicos e matrizes curriculares
do curso foco da investigação. Além disso, foi aplicado um questionário com

questões abertas a quatorze professores de diferentes gerações que estiveram
envolvidas no processo que influenciou a criação do curso pesquisado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito dos encaminhamentos metodológicos das teses e disser-

tações relacionadas à História da Formação de Professores que Ensinam

Matemática do universo da BDTD, no período de 2010 a 2019, são pesquisas qualitativas, do total quinze adotaram a história oral como meto-

dologia principal, e todos foram orientados por professores vinculados ao
GHOEM. Quatro tratavam-se de pesquisas documentais e uma pesquisa
bibliográfica com estudo exploratório-descritivo.

Os instrumentos para coleta de dados utilizados nessas pesquisas foram:

entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio e vídeos, questionário com questões abertas, documentos escritos e não escritos, levantamento bibliográfico.

Com relação ao referencial teórico metodológico, os mais utilizados

foram: Garnica (2004, 2005, 2007) para fundamentar o uso da História
Oral, e também os escritos de autores como Bloch (2001), Le Goff (2003)
e Albuquerque Junior (1992) para referir-se a Pesquisa Historiográfica.

Este estudo pretendeu contribuir na identificação dos aspectos me-

todológicos mais usados nas pesquisas envolvendo a História da Formação

de Professores que Ensinam Matemática, colaborando para identificar o
cenário das produções no Brasil.
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CAPÍTULO 4
ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS DE DISSERTAÇÕES
E TESES SOBRE DEFICIÊNCA INTELECTUAL E MATEMÁTICA (2010 – 2019)
Marcia Rosa Uliana
Maria Cecília Correa de Souza

RESUMO: O texto em tela apresenta uma análise das pesquisas de dissertações e teses defendidas entre 2010 e 2019 sobre o processo de ensino e aprendizagem de matemática para estudantes com deficiência intelectual. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa do tipo estado
da arte que teve como objeto de análise as pesquisas de dissertações e teses acima mencionadas.
As referidas pesquisas foram identificadas e inventariadas no banco de dados da Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e na Plataforma Sucupira. Concluímos,
com essa investigação, que o processo de ensino e aprendizagem de matemática para estudantes com deficiência intelectual é um tema pouco investigado. Foram identificadas apenas 26
pesquisas em 10 anos, as poucas pesquisas encontram-se concentradas em programas de stricto
sensu na região Sul, Sudeste e Centro-oeste e são na quase totalidade realizada com estudantes
com deficiência intelectual. A análise das 26 pesquisas sinalizam que os alunos com deficiência
intelectual não estão vivenciando um processo autêntico de inclusão escolar e de aprendizagem
da matemática, principalmente por falta de formação/preparação dos professores tanto da sala
de aula regular como na sala de recursos. Ficou evidente, também, que os alunos com deficiência
intelectual conseguem ter êxito na aprendizagem da matemática, pelo menos no nível elementar,
desde que sejam utilizados estratégias de ensino diferenciadas e recursos didáticos diversos que
atendam suas demandas particulares, conforme evidenciado nas pesquisas. Infelizmente, não
foram encontradas pesquisas nesse direcionamento com alunos do ensino médio e superior.
PALAVRAS-CHAVE: Deficiência intelectual. Matemática. Dissertações e teses.

INTRODUÇÃO
As pessoas com deficiência intelectual sempre fizeram parte da civiliza-

ção humana. O que mudou consideravelmente nos últimos séculos foi a ma-

neira da sociedade conceber/conviver com essas pessoas. Somente nos últimos

séculos as pessoas com deficiência intelectual passaram a ter acesso a algum
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tipo de escola, inicialmente as escolas especializadas, nas quais se tinha como

público apenas estudantes com deficiência.
No Brasil as principais instituições a proporcionar algum tipo de educação as pessoas com deficiência intelectual foram as associações Pestalozzi, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), todavia apresentavam caráter assistencialista. Essas ações desvinculadas da inserção social correspondiam
ao modelo de integração, visando a normalização das pessoas com deficiência
para atender os padrões exigidos pela sociedade, sem nenhuma consideração na
pessoa, sem nenhuma alteração nos sistemas de ensino e práticas sociais devido
à falta de conscientização da sociedade e à omissão do Estado.
Somente na última década do século XX, mais precisamente, a partir
de 1994 com a reunião das Nações Unidas, que originou o documento Declaração de Salamanca, um dos marcos mais importantes para a educação das
pessoas com deficiência começou a haver mudanças significativas no processo
educacional dessas pessoas. Esse movimento ficou conhecido por Educação
Inclusiva cuja meta era promover a equalização de oportunidades as pessoas
com deficiência no ambiente regular de ensino. Com isso o Brasil, assim como
outros países participantes, assumiu o compromisso de promover uma educação de qualidade e para todos em escolas inclusivas.
De acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual
(AADID) (2010), sediada em Washington, Estados Unidos, a deficiência intelectual é caracterizada como uma limitação no funcionamento individual
acarretando uma desvantagem para o indivíduo dentro de um contexto social.
A incapacidade poderá ocorrer por problemas severos na capacidade, habilidade e oportunidade de desenvolvimento. Com isso, entendemos que para os
estudantes com deficiência intelectual participarem ativamente do processo
educativo e social, é necessário que a sociedade compreenda que o estudante
com deficiência deve frequentar a escola, ter as suas necessidades específicas
atendidas para que o direito de aprendizagem seja oportunizado de acordo
com o seu processamento intelectual. Segundo DSM-IV tr (2003),

Deficiência Mental: Funcionamento intelectual inferior à média, QI de

aproximadamente 70 ou abaixo; Déficits ou prejuízos concomitantes no

funcionamento adaptativo atual, em pelo menos duas das seguintes áreas:
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comunicação, cuidados pessoais, vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, independência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança; Início anterior aos 18 anos.

Cabe destacar que a inteligência é entendida como uma capacidade que

inclui raciocínio, planejamento, resolução de problemas, pensamento abstrato,
a compreensão de ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a
experiência (AADID, 2010). Com isso os estudantes com deficiência intelectual apresentam limitações nessa inteligência, por este motivo faz-se necessário

o acompanhamento deste sujeito para identificação dos pontos favoráveis para

a aprendizagem e os pontos que necessitam de suporte para a participação
ativa no ambiente escolar e na sociedade

Considerando que a educação é primordial para o desenvolvimento hu-

mano e para a construção de uma sociedade digna, que o domínio de conceitos

matemáticos e indispensável a qualquer cidadão para uma vida plena em sociedade, que a matemática é uma ciência abstrata e que as pessoas com deficiência

intelectual possuem algumas limitações de ordem cognitiva surgiu o interesse
de conhecer como esse processo de ensino e aprendizagem de Matemática
para alunos com deficiência intelectual tem acontecido no Brasil.

Para tanto, optamos em realizar um estudo bibliográfico das disserta-

ções e teses sobre o tema defendidas na última década, a opção por essa fonte
de dados se deve principalmente por serem estudos mais densos/aprofunda-

dos, serem desenvolvidos em diferentes direcionamentos, contextos e regiões
do Brasil e o recorte temporal foi escolhido por abarcar o cenário contemporâneo. Acreditamos que, com esse estudo, contribuiremos com o processo

de aprendizagem da matemática pra estudante com deficiência intelectual e

consequentemente com o processo de inclusão escolar e social desses cidadãos.
Diante do exposto, essa investigação teve como objetivo analisar o que

apontam as pesquisas de dissertações e teses defendidas entre 2010-2019, que

tiveram como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem da matemática para estudantes com deficiência intelectual.
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1 O ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A MATEMÁTICA

Dados do Censo Escolar de 1998 apontou a matrícula de 18.488 estu-

dantes com deficiência matriculados no ensino regular nas escolas brasileiras.
Passados 21 anos, o Censo Escolar de 2019, mostrou um crescimento de 5.900%

no número dessas matriculas, o que correspondente há 1.090.805 estudantes
com deficiência na rede regular de ensino. Dos estudantes com deficiência matriculados, 709.683 (65%) apresentam diagnóstico de deficiência intelectual.

Acredita-se que esse crescimento ocorreu principalmente devido a uma

série de políticas públicas e criação de legislação que visaram criarem diretrizes para a educação de estudante com deficiência nas escolas regular de ensi-

no. Dentre essas temos a Política de Educação Especial numa perspectiva de
Educação Inclusiva (Brasil, 2008) que chamou a atenção da sociedade para

que compreendesse que a pessoa com deficiência tem direito a educação. Direito esse, muitas vezes negado, devido a educação da pessoa com deficiência

demostrar peculiaridades que precisam ser respeitadas para atender o princípio

de igualdade de acesso e permanência na escola como previsto no artigo 206
da Constituição Federal de 1988, bem como a garantia do Ensino Funda-

mental obrigatório (Art. 208, I, CF). A garantia dos direitos das crianças e
adolescentes a educação só se efetivará se o ensino ministrado acontecer nos
estabelecimentos oficiais de acordo com a legislação brasileira visando o pleno
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania.

Visando assegurar o direito das pessoas com deficiência diversas leis e

documentos foram criados nas últimas três décadas. Dentre eles temos a Lei
7.853/1989 que assegura no Art. 2º “o pleno exercício à educação, à saúde, ao

trabalho, ao lazer e à previdência social”, porém este direito ainda não é to-

talmente considerado por haver uma incoerência no que está escrito e no que

realmente acontece. É lamentável o que ainda acontece, os pais de estudantes
com deficiência precisar buscar apoio junto ao Conselho Tutelar e Ministério
Público para o acesso à educação dos filhos com deficiência.
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A Lei 13.146/2015 no artigo 8º, reconhece como “crime punível com

reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: recusar, cobrar valores adicionais,
suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a matrícula do estudante em

razão de sua deficiência”. Dessa forma, entendemos que, se a inclusão se efe-

tivasse por decreto, a legislação já existente em nosso país seria suficiente para
garantir o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas. Essa mesma Lei
constitui que o direito da pessoa com deficiência, deve ser assegurado no sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino e garante que o apren-

dizado deve acontecer ao longo de toda a vida, permitindo que o estudante
com deficiência alcance o máximo de desenvolvimento de suas habilidades
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses
e necessidades de aprendizagem.

De acordo com os números do Censo Escolar 2019 vemos a ur-

gência de se fazer um trabalho voltado para o acompanhamento desses
estudantes nas escolas públicas brasileiras e mais precisamente com os

estudantes com deficiência intelectual. De acordo com os dados apresentados é o maior público da educação especial e a identificação e atendi-

mento dessas pessoas, conforme expõe a Secretária de Educação Especial
do Brasil um obstáculo para o seu desenvolvimento.

A grande dificuldade de conceituar essa deficiência trouxe consequências

indeléveis na maneira de lidarmos com ela e com quem a possui. O medo
da diferença e do desconhecido é responsável, em grande parte, pela dis-

criminação sofrida pelas pessoas com deficiência, mas principalmente por
aquelas com deficiência mental. (SEESP/SEED/MEC, 2010, p. 15)

Devido ao comprometimento cognitivo faz-se necessário o suporte pe-

dagógico para o atendimento dos estudantes com deficiência intelectual. De
acordo com o artigo 12, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Brasil, 1996) a escola deverá “prover meios para a recuperação de

alunos com menor rendimento. Direito este muitas vezes negado. ao estudante
com deficiência intelectual, devido à baixa expectativa dos professores no que
se refere a aquisição e construção da aprendizagem do estudante e por alega80

rem que esses estudantes já participam do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e por este motivo não necessitam da recuperação paralela ofertada aos demais estudantes. Por falta de sensibilidade e conhecimento esses
professores negam o direito desse sujeito de frequentar as aulas de recuperação
que ocasionará um vínculo maior para a aprendizagem.

O ensino da matemática foi por muito tempo associada ao talento do

aprendiz, mais do que ao uso de estratégias e metodologias diferenciadas pelo
professor. Por muito tempo na história eram comuns afirmações do tipo: ma-

temática é exata, matemática é abstrata, matemática é para gênios entre outras.
Com isso naturalizava o fracasso dos estudantes com deficiência intelectual.
Por muito tempo, a metodologia utilizada para o ensino da matemática era
tradicional, o professor apresentava o conteúdo, resolvia os exercícios, o aluno
prestava a atenção, depois imitava o modelo apresentado.

Dentro dessa postura de ensino como seria possível atender um estu-

dante com deficiência intelectual? Compreendendo que este estudante apresenta pouca atenção, dificuldade no raciocínio lógico-matemático, pouca ca-

pacidade de abstração, pouca capacidade na resolução de problemas e outros.
No entanto, no século XIX, a matemática tornou-se componente curricular

obrigatória na educação básica ao redor do mundo e ocupa papel de destaque
inclusive nos níveis mais elementares de escolarização.

Glat (2007) menciona que os estudantes com deficiência intelectual

apresentam ritmo de aprendizagem mais lento e as capacidades de abstra-

ção e generalização podem apresentar-se mais limitada. É comum nas escolas
o ingresso de estudantes com laudo médico ou parecer psicopedagógico de

deficiência intelectual que conseguem decodificar os códigos e escrever
pequenos textos, porém, apresentam baixo desenvolvimento nas atividades que

envolvem interpretações, raciocínios e produção de significados ao que foi lido,
ocasionando assim baixo desempenho nas questões lógicas matemáticas.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018), o pla-

nejamento por meio de habilidades matemáticas permitirá ao professor acompanhar o aluno com deficiência, fazer as intervenções ao longo do processo
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para potencializar a aprendizagem, incentivando o uso das tecnologias assisti-

vas para beneficiar o aprendizado desses estudantes.
Desse modo, compreendemos que as ações propostas pela Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva da Educação Inclusiva (2007) e
a BNCC (2018) poderemos sonhar com um ambiente favorável de aprendizagem e inclusivo, onde a escola como um todo, aprenderá a conviver e respeitar
as diferenças. Sabemos que a construção dessas habilidades socioemocionais
não é inata, porém temos plena certeza que o trabalho realizado pelos gestores
escolares e pelo professor comprometido com a educação de todos os estudantes trará uma aprendizagem significativa e internalizará ações concretas que
auxilie toda a comunidade escolar na efetivação de práticas de ensino inclusivas
que beneficiarão a todos os sujeitos, inclusive os que apresentam deficiências.
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Metodologicamente trata-se de uma pesquisa do tipo estado da arte de-

senvolvida na abordagem qualitativa. Utilizaremos de palavras de Pillão (2009,
p. 45) para conceituar esse tipo de pesquisa.

Estado da Arte tem sido entendida como modalidade de pesquisa adotada e adaptada/interpretada por diferentes pesquisadores de acordo
com as suas questões investigativas. Algumas vezes utilizando diferentes

denominações – Estado da Arte, Estado do Conhecimento, mapeamento,
tendências, panorama entre outras – os trabalhos envolvidos nessa
modalidade de pesquisa apresentam em comum o foco central – a busca
pela compreensão do conhecimento acumulado em um determinado campo de estudos delimitado no tempo e no espaço geográfico.

Cabe destacar que as pesquisas do tipo estado da arte possuem caráter

bibliográfico e em geral como no caso em questão, visam inventariar e analisar
produções de uma certa área de conhecimento num recorte temporal e geográfico. Como bem descrevem Romanowski e Ens (2006, p. 39)

Essas análises possibilitam examinar as ênfases e temas abordados nas pesquisas; os referenciais teóricossque subsidiaram as investigações; a relação
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entre o pesquisador e a prática pedagógica; as sugestões e proposições
apresentadas pelos pesquisadores; as contribuições da pesquisa para mu-

dança e inovações da prática pedagógica; a contribuição dos professores/
pesquisadores na definição das tendências.

Na pesquisa bibliográfica assim como em outros tipos de estudos, os ob-

jetivos são elencados e os caminhos delineados devem ser percorridos afim de
compreender uma realidade determinada. No caso da pesquisa em tela, a pretensão foi mapear e discutir as pesquisas de dissertações e teses defendidas entre

2010 e 2019 no território brasileiro que tiveram como objeto o processo de ensino e aprendizagem da Matemática para estudante com deficiência intelectual.

Considerando o objetivo do presente estudo foram selecionados como

fonte de dados o repositório de Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o catálogo de Teses e Dissertações CAPES (Plataforma Sucu-

pira). O levantamento das publicações de dissertações e teses no delineamento
elucidado foi realizado entre os meses de Junho de 2020 e janeiro de 2021.

No processo para inventariar as dissertações e teses defendidas foram

utilizados os seguintes descritores: Matemática e deficiência intelectual; números e deficiência intelectual; operações básicas deficiência intelectual, síndrome de Down e Matemática.

As pesquisas localizadas pelos descritores passavam por uma análise

prévia, quando eram analisado o título e o resumo a fim de verificar se de fato
contemplava a dualidade de temática do processo de ensino e aprendizagem
de Matemática e deficiência intelectual. Em caso positivo, era e realizado o

downloads do arquivo da publicação, na sequência era analisados o resumo e as
considerações finais de cada dissertação e tese, com o propósito de identificar e

organizar os seguintes dados em uma planilhas do Excel: autor; ano da publicação; título do trabalho; programa em que foi desenvolvido a pesquisa; local

onde foi realizada pesquisa; tipo de pesquisa; sujeitos da pesquisa e instru-

mentos utilizados para a coleta de dados, objeto de investigação da pesquisa,
objetivo da pesquisa e principais resultados.
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Ao término do inventário foram localizadas 26 dissertações e teses os

quais serão objetos de análise neste estudo. Optamos por uma análise descritiva interpretativa dos dados.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
As 26 pesquisas são 22 de dissertações e 4 de teses defendidas entre os

anos de 2010 e 2019 que tiveram como objeto de estudo o processo de ensino
e aprendizagem da Matemática para estudantes com deficiência intelectual.

No Quadro 1, apresentamos a distribuição das pesquisas de disserta-

ção e tese sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática para

estudantes com deficiência intelectual, pelo ano de defesa e tipo de programa
stricto sensu em que foi desenvolvida.

Quadro 1 – Distribuição das pesquisas inventariadas por autor e tipo nível stricto Sensu
Ano

Quantidade

Autor

Tipo

2010

1

Pinheiro (2010)

Dissertação

Braun (2012)

Tese

Rosso (2012)

Dissertação

Yokoyama (2012)

Tese

Araujo (2013)

Dissertação

Rodrigues (2013)

Dissertação

Soares (2013)

Dissertação

Miranda (2014)

Dissertação

Chiesa (2015)

Dissertação

Masciano (2015)

Dissertação

Rodrigues (2015)

Dissertação

2012

2013

2014

2015
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3

3

1

3

2016

2017

2018

2019

2

7

2

4

Bartmeyer (2016)

Dissertação

Souza (2016)

Dissertação

Viginhesk (2017)

Tese

Moraes (2017)

Dissertação

Neves (2017)

Dissertação

Noleto (2017)

Dissertação

Noronha (2017)

Dissertação

Rodrigues (2017)

Dissertação

Santos (2017)

Dissertação

Bachiega (2018)

Dissertação

Santos (2018)

Dissertação

Carvalho (2019)

Tese

Lins (2019)

Dissertação

Ortiz (2019)

Dissertação

Pereira (2019)

Dissertação

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme pode ser observado no Quadro 1, o número de pesquisas

sobre o tema em estudo não apresenta uma distribuição equitativa no recorte temporal dos 10 anos delineados para a realização da investigação e nem

tendência de crescimento ou decrescimento durante esses anos. No ano de
2011, não identificamos nenhuma pesquisa nos ditames aludidos, já em 2017

o maior quantitativo, sete pesquisas. Em média, foi identificado a defesa de 2,6
pesquisa em programa de stricto sensu por ano na temática em estudo.

Embora os alunos com deficiência intelectual sejam os de maior nú-

mero de matricula de alunos com deficiência na Educação Básica, conforme
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evidencia os dados do Censo escolar de 2019, é o grupo menos investigado
em pesquisas de dissertação e tese no que se refere ao processo de ensino e
aprendizagem de Matemática (Uliana et al., 2020; Farias, Gama, 2016). Acreditamos que as poucas pesquisas sobre o tema podem se dar ao fato de que

a deficiência intelectual encontra-se em situação peculiar, tanto devido à
invisibilidade inerente ao indivíduo não sindrômico, como pelas representações sociais dominantes que, ao passo que atribuem à pessoa com deficiência intelectual uma cognição infantil, contribuem para lhes excluir do
direito a uma vida autônoma e cidadã (Dias; Oliveira, 2013, p. 170).

No que se refere a região do Brasil em que se encontra a instituição do

programa em que foi desenvolvido a pesquisa, identificamos que as pesquisas na

temática em estudo não estão sendo realizadas por programas de todo o território
nacional, conforme pode ser observado no Gráfico 1, programas da região Sul são

os que mais tem desenvolvido estudos na temática 11 (42%) pesquisas, no outro
extremo temos a região Norte não identificamos nenhum estudo no tema.

Gráfico 1 – Distribuição das pesquisas mapeadas por região do Programa de Pós-graduação

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao comparamos a distribuição das pesquisas na temática inventariada

pelas regiões brasileiras com as produções de pesquisas de dissertações e teses em
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outras temáticas na educação envolvendo o processo de ensino e aprendizagem
de matemática para estudantes com outras deficiências, identificamos diferenças
consideráveis (Ulliana et al., 2020; Farias, Gama, 2016). Visto que geralmente o

maior percentual de pesquisa nestes temas são de programas da região Sudeste,
seguida pela região Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Números condizentes
com a distribuição dos 4.267 programas de pós-graduação stricto sensu ativos no

Brasil, de acordo com dados da CAPES (2020), em 2018 existiam 4.267 progra-

mas de pós-graduação stricto sensu ativos no Brasil em 2018: Sudeste (44%), Sul
(22%), Centro-Oeste (20%), Nordeste (20%) e Norte (6%).

Ao analisarmos a distribuição das pesquisas inventariadas pelas unida-

des da federação brasileira, ficou evidente que não há uma produção pequena
e centralizada em alguns poucos estados e no Distrito Federal de pesquisa so-

bre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática para estudantes com
deficiência intelectual. Somente 9 das 27 unidades da federação brasileira, de-

senvolveram alguma pesquisa sobre a temática entre 2010 e 2019. Em ordem
decrescente temos o Estado do Rio Grande do Sul com 6 pesquisas, Paraná

com 5 pesquisas, Distrito Federal com 4 pesquisas, Rio de Janeiro e São Paulo

com 3 pesquisas cada, Goiás com 2 pesquisas, Espirito Santo, Rio Grande do
Norte e Sergipe com uma pesquisa cada.

No que se refere a distribuição das instituições em que estão vincu-

lados os cursos de mestrado e doutorado, identificamos que são 11 públicas

e duas particulares, a saber a Universidade Bandeirante de São Paulo e a
Universidade do Grande Rio.

No Quadro 2, apresentamos a distribuição das pesquisas por instituição.
Quadro 2 – Distribuição das pesquisas inventariadas por instituição
Instituição do Programa Stricto Sensu
Universidade de Brasília

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Federal do Pampa
Universidade Federal de Goiás

Quantidade
4
4
3
2
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Colégio Pedro II

1

Universidade do Grande Rio

1

Universidade Bandeirante de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Universidade Federal de Pelotas

Universidade Federal de Sergipe

Universidade Federal do Espírito Santo

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Dados da pesquisa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A Universidade de Brasília e a Universidade Tecnológica Federal do

Paraná são as que acumularam o maior número de pesquisa na temática, qua-

tro cada. Em seguida temos a Universidade do Pampa com três pesquisas, a

Universidade Federal de Goiás com duas pesquisas e outras 13 instituições
com uma pesquisa cada. Como pode ser observado no Quadro 2, cinquenta

por cento das pesquisas na temática investigada foram desenvolvidas em ape-

nas quatro dos 4.267 programas de pós-graduação stricto sensu ativos no Brasil.
Quanto ao tipo de programa stricto sensu nos quais foram realizadas

as pesquisas mapeadas, identificamos que ao todo foram desenvolvidas pes-

quisas em 13 programas com diferentes nomenclaturas. Todavia, 12 são da

área de Ciências Sociais e Humanas dentre esses 10 são Programas intitulado

de “Educação”. Identificamos um da área médica, no qual foi desenvolvido a
pesquisa de Pinheiro (2010). O segundo programa com o maior quantitativo
aparece o de Ensino de Ciências e Tecnologia, com 4 pesquisas.

Outro aspecto analisado nas pesquisas foi o locus de investigação, so-

mente a pesquisa de Miranda (2014) foi realizada em Escola Especial, a de
Pinheiro (2010) em uma unidade de saúde. Todas as demais que envolveram

sujeitos e tiveram a escola de ensino regular como espaço de investigação.
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Acreditamos que isso seja um indicador que os alunos com deficiência já se

encontram matriculados e frequentando as escolas de educação regular algo

significativo mas não decisivo para a inclusão desses alunos (Mantoan, 2006).
No que refere ao segmento da educação, não mapeamos nenhum es-

tudo desenvolvido no ensino Médio e/ou Superior em específico. Os estudos
desenvolvidos na escola de educação regular foram quase na sua totalidade
nos pimeiros ciclos do ensino fundamental. Isso reflete, o que Dias e Oliveira

(2013) advertem que se tem erroneamente construído que a pessoa com defi-

ciência intelectual é menos capaz, apresenta cognição infantil e não conseguem
grandes avanços na aprendizagem de conceitos científicos.

Analisamos também os aspectos metodológicos das pesquisas mapea-

das, identificamos que quase todas com exceção a pesquisa de Pinheiro (2010)
foram desenvolvidas na abordagem qualitativa. Abordagem condizente com
as pesquisas desenvolvidas nas Ciências Sociais e Humanas, conforme pontu-

am Bogdan e Biklen (1994). Quanto ao tipo de pesquisa identificamos uma

grande variedade, contudo predomínio do tipo estudo de caso e pesquisa-ação.
No que se refere ao instrumento utilizado na coleta dos dados iden-

tificamos a prevalência da técnica de observação, em pelo menos 20 dos 26

estudos a mesma foi utilizada. Ora como instrumento único de coleta de da-

dos, ora como complementar associado a outros como questionário, análise
documental, narrativa, entrevista dentre outros.

Outro aspecto investigado foram os sujeitos das pesquisas, com exceção

das duas pesquisas bibliográfica Moraes (2017), Pereira (2019) e da pesquisa

de Braun (2012) que teve como sujeito apenas professores, todas as outras 23

pesquisas tiveram entre os sujeitos estudantes com deficiência intelectual. Em
algumas pesquisas os estudantes com deficiência intelectual eram os únicos su-

jeitos, já outros estudos envolveram estudantes sem deficiência e/ou professores.
Em média os 24 estudos que envolveram sujeitos tiveram 12,8 partici-

pantes. No entanto cabe destacar que 10 dos 24 estudos tiveram uma quanti-

dade de sujeitos entre 1 a 3 e apenas 7 estudos com mais de 10 participantes.
O estudo com maior número de participantes foi o de Bachiega (2018) que
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envolveu 117 estudantes com e sem deficiência intelectual do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental na sua investigação.

As pesquisas se ocuparam de investigar o processo de ensino e aprendi-

zagem de diversos conteúdos de Matemática para estudantes com deficiência
intelectual, o conteúdo mais recorrente nas pesquisas foram números e opera-

ções, ao menos nove estudos teceram investigação nesse enfoque em especifico.
No Quadro 3, apresentamos as pesquisas mapeadas por categoria temá-

tica, para essa categorização foi considerado e analisado o título da pesquisa, o
resumo, os objetivos e os principais resultados.
Quadro 3 – Categorização das pesquisas inventariadas
Categoria temática

Avaliação da aprendizagem em
Matemática

Quantidade
1

Atuação de professor

1

Desenvolvimento do pensamento
matemático

4

Desenvolvimento e/ou testagem de
tecnologias assistivas

5

Processo de ensino e aprendizagem
da Matemática

Fonte: Dados da pesquisa.

15

Autor das pesquisas
Bachiega (2018)
Braun (2012)

Pinheiro (2010), Yokoyama
(2012), Chiesa (2015), Noleto
(2017)

Rodrigues (2015), Souza (2016),
Masciano (2015), Neves (2017),
Viginhesk (2017)

Rosso (2012), Araujo (2013),
Soares (2013), Rodrigues (2013),
Miranda (2014), Bartmeyer
(2016), Noronha (2017), Moraes
(2017), Santos (2017), Rodrigues
(2017), Santos (2018), Ortiz
(2019), Carvalho (2019), Pereira
(2019), Lins (2019)

Cabe esclarecer, que algumas pesquisas se enquadram em mais de

uma das categorias aludidas no Quadro 3, todavia a classificamos naquela

que sobressaia nos elementos considerados na análise. A seguir apresenta-

remos uma análise mais detalhada das pesquisas pelas categorias temáticas
apresentadas no Quadro 3.
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3.1 Avaliação da aprendizagem em Matemática
Dentre os 26 estudos mapeados, identificamos e categorizamos apenas

o de Bachiega (2018) nesta categoria temática. O referido estudo é intitulado
“Avaliação da aprendizagem em processo para nortear as aulas de matemática
para alunos com deficiência intelectual” foi desenvolvido em uma cidade do

interior de São Paulo com 117 estudantes com e sem deficiência intelectual
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e teve como objetivo “Analisar o uso

de adequações curriculares na aprendizagem de matemática de alunos com
deficiência intelectual, a partir dos resultados da avaliação externa e da Ava-

liação da Aprendizagem em Processo, nas turmas de 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental (Bachiega, 2018, p. 7). A pesquisadora promoveu uma interven-

ção com a aplicação de uma sequência didática com adequações curriculares
para os estudantes com e sem deficiência e ao final constatou que a avaliação
contribuiu para a aprendizagem matemática de todos os estudantes.

Concluiu com a investigação que as adequações curriculares são ne-

cessárias para o êxito do aluno com deficiência intelectual no processo de

aprendizagem da Matemática, com essas adequações, o professor beneficia a

aprendizagem de todos os estudantes. Identificou, também, que os professores
enfrentam dificuldades para realizarem adequações curriculares, trabalham os

conteúdos de forma a privilegiar a memorização e sem contextualização. A
pesquisadora vincula essa postura dos professores as lacunas do seu processo
de formação inicial e continuada.
3.2 Atuação de professor
Nesta categoria, classificamos a pesquisa de tese de Braun (2012), inti-

tulada “Uma intervenção colaborativa sobre os processos de ensino e aprendizagem do estudante com deficiência intelectual”, que contou com a participa-

ção de três estudantes com deficiência intelectual e 15 professores da sala de

aula regular do primeiro segmento do ensino fundamental e da sala de recursos
de uma escola federal da cidade do Rio de Janeiro. O estudo teve como obje-

tivo “Identificar como os professores da sala de aula regular e os professores
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da sala de recursos/apoio interagem para auxiliar o estudante com deficiência
no ensino de matemática e como os materiais pedagógicos são utilizados nas

estratégias de ensino utilizadas pelos professores” (Braun, 2012, p. 9). O estu-

do foi desenvolvido em duas etapas e concluiu que a presença de aluno com
deficiência intelectual na escola regular ainda causa estranhamento e que é
de fundamental importância para o desenvolvimento social e cognitivo desse

alunado a complementariedade de estratégias pedagógicas de professores da
classe comum com os da sala de recursos.

3.3 Desenvolvimento do pensamento matemático
Nesta categoria classificamos os estudos de Pinheiro (2010), Yokoyama

(2012), Chiesa (2015) e de Noleto (2017). Os estudos de Pinheiro (2010),
Yokoyama (2012) foram desenvolvidos no estado de São Paulo, o de Chiesa
(2015) no Distrito Federal e o de Noleto (2017) no Rio Grande do Sul. No

que se refere ao locus de investigação, apesar da pesquisa de Pinheiro (2010)
analisar habilidade de resolução de problemas matemáticos o mesmo, foi realizado em uma unidade de saúde. Já os outros três tem em comum o local de

realização da pesquisa que foi a escola de ensino regular e a pretensão de ana-

lisar o desenvolvimento de habilidades envolvendo os números por estudantes
com deficiência intelectual.

Cabe mencionar que a pesquisa de Pinheiro (2010) era de caráter diag-

nóstica e tinha como objetivo analisar o desempenho de estudante com deficiência intelectual para resolver problemas matemáticos. A mesma conclui que
os estudantes revelaram dificuldade em integrar, categorizar e estabelecer a
representação das relações entre os elementos do problema.

Já, as outras três pesquisas propuseram intervenções pedagógicas dife-

renciadas com alunos com deficiência intelectual, no entanto obtiveram re-

sultados semelhantes. Os estudantes participantes das pesquisas apresentaram

desempenho satisfatório com desenvolvimento de novas habilidades no que
se refere a matemática e ao uso da mesma no contexto social, culminando assim no que defende Pereira (2019), quando adverte que se faz necessário que
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o professor utilize recursos pedagógicos diferenciados do “quadro-giz” como

método de trabalho com alunos com deficiência Intelectual para que o mesmo
tenha maiores possibilidade de aprendizagem.

Usaremos das palavras de Yokoyama (2012, p. 223) para apresentar de

forma geral as conclusões dessas três pesquisas “cada um (estudante com defi-

ciência intelectual) teve uma afinação com as intervenções, cada um deles criou
caminhos de estratégias diferentes, cada um tinha dificuldades e habilidades
diferentes, e também, cada um deles teve o seu progresso. (Grifo nosso)
3.4 Desenvolvimento e/ou testagem de tecnologias assistivas
Foram classificadas cinco pesquisas nesta categoria, sendo a de Vigi-

nhesk (2017) de tese e a de Rodrigues (2015), Souza (2016), Masciano (2015)

e Neves (2017) de dissertação. A de Rodrigues (2015) foi desenvolvida em
Goiás, as de Souza (2016) e Neves (2017) no Distrito Federal, a de Viginhesk

(2017) no Paraná e a de Masciano (2015) no Rio de Janeiro. Todas essas cinco
pesquisas testaram algum tipo de tecnologia assistiva com estudantes com de-

ficiência no processo de ensino-aprendizagem de matemática. De acordo com
o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT),

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica in-

terdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mo-

bilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida
e inclusão social. (Brasil, 2007, ata da III reunião, linhas 225-230).

A pretensão das pesquisas e das tecnologias assistivas utilizada por Ro-

drigues (2015), Masciano (2015) e Viginhesk (2017) foi o desenvolvimento
de habilidades com os números. Já, as de Souza (2015) e Neves (2017) não
específica um tópico matemático.

No Quadro 4, elencamos as tecnologias assistivas utilizadas nas cinco

pesquisas e os principais resultados alcançados.
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Quadro 4 – Principais resultados das pesquisas
Pesquisa

Tecnologia
assistiva

Rodrigues
Calculadora
(2015)

Resultados
A utilização da calculadora como recurso de Tecnologia Assistiva contribuiu para que os educandos pudessem ter maior independência e autonomia nas atividades escolares, envolvendo
os conceitos matemáticos e ofereceu novas possibilidades de
aprendizagem, gerando resultados que extrapolaram os muros
da escola. (p. 9)

Masciano (2015)

[...] foi possível constatar que os jogos propostos pelo Software Hércules e Jiló no Mundo da Matemática, foram capazes de
instigar o estudante a um processo mais criativo e motivador, em
Software educa- relação às aprendizagens relacionadas aos conteúdos de matemátivo Hércules e tica, assim como despertar a professora para a contribuição que
Jiló no Mundo as tecnologias podem oferecer, mais especificamente os jogos do
da Matemática
software educativo mencionado, quando utilizado de forma intencionada no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, nesse caso especificamente na construção do conceito de número, conteúdo integrante do currículo da escola pública.(p. 5)

Souza (2016)

Os resultados obtidos mostram que a utilização de recursos de
Tecnologia Assistiva na educação favorecem os alunos com deficiência intelectual, pois, facilitam a obtenção de informações e
Caderno Pedadão suporte ao processo de raciocínio. Além disso, proporcionam
gógico com
autonomia e independência na execução de tarefas escolares, resrecursos de TA
gatando, assim, suas potencialidades e motivações para aprender,
incentivando-os à participação ativa em seu processo de aprendizagem. (p. 7)

Neves (2017)

[...] os discentes desenvolveram habilidades ao jogar xadrez,
tanto no contexto escolar quanto fora dele, articulando e utilizando táticas, envolvendo a exploração do raciocínio, na ação
de aprender e jogar xadrez em nível principiante. Habilidades,
aprendizagens cognitivas e socioafetivas foram atestadas nas entrevistas e por meio de observações do pesquisador: a elevação
da autoestima, a melhoria das relações interpessoais e sociais e
a capacidade de tomar decisões, seja relacionado ao presente ou
ações que conduziriam ao futuro, ao desejar ter uma vida com
identidade e uma história construída a partir de si como arquiteto ou capitão do seu destino. (p. 11)

Xadrez

Viginhesk
Soroban
(2017)

Os resultados indicam que os estudantes com deficiência intelectual que participaram do estudo apresentavam conhecimento
limitado no que se refere ao uso dos números e as operações em
situações escolares e no uso social desse conteúdo e que, após
a intervenção pedagógica, apresentaram avanços nesse conhecimento, apropriando-se do conceito de número e das operações
por meio do Soroban. (p. 9)

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme ficou evidenciado nos resultados das pesquisas apresentados

no Quadro 4, as Tecnologias Assistivas que podem ser utilizadas com sucesso
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no processo de ensino e aprendizagem de matemática para estudantes com deficiência intelectual são diversas. Algumas tecnologias assistivas como a utiliza-

da por Masciano (2015) são criadas/implementadas com um fim específico, no
caso, o ensino de tópicos de conteúdos matemáticos para estudantes com deficiência intelectual. Outras como as utilizadas pelos outros quatro pesquisadores

já existiam no cenário educacional e foram experimentadas nas investigações no
processo de ensino de matemática para estudante com deficiência intelectual.
3.5 Processo de ensino e aprendizagem da Matemática
Na presente categoria classificamos 15 das pesquisas inventariadas, sen-

do a de Carvalho (2019) de tese e as demais de dissertação. Cabe mencionar

que as pesquisas de Moraes (2017) e Pereira (2019) foram bibliográfica e pela

natureza não tiveram sujeitos. Nas outras treze pesquisas, as investigações en-

volveram estudantes com deficiência intelectual e algumas também professores
e alunos sem deficiência.

A pesquisa de Lins (2019) intitulada “O ensino de matemática para

alunos do 9º ano com deficiência intelectual atendidos na sala de recursos mul-

tifuncional” é do tipo diagnóstica e foi desenvolvida em uma escola Estadual
do Paraná a fim de analisar o atendimento educacional recebido por quatro

alunos do nono ano do ensino fundamental com deficiência intelectual na Sala
de Recursos Multifuncional no que refere ao processo de ensino e aprendizagem de matemática.

A pesquisadora constatou que a aprendizagem da Matemática pode ser

acessível a todos os alunos, inclusive para aqueles com deficiência intelectual.
Para tanto precisa que seja trabalhada próxima da realidade social do aluno por

meio de situações problemas, esquemas, figuras que permitam ao aluno perceber a aplicação e relevância da mesma na vida cotidiana. Também destacou,

[...] a necessidade de mais ações coletivas para a conscientização social e governamental, e para a importância de uma educação integrada com vistas a

promoção de meios que se estendam desde a formação inicial e continuada
de professores até a instrumentalização das escolas [...] (Lins, 2019, p. 10).
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Estudo como esse de Lins (2019) reforça o entendimento que todos

os alunos têm potencialidades para aprendizagem de matemática, para isso, o
professor precisa diversificar sua prática pedagógica. A autora também concluiu que a educação inclusiva é um processo em construção que demanda
atenção e recursos diversos.

Excluindo os estudos de Moraes (2017) e Pereira (2019) que são bi-

bliográficos e fizeram um retrato baseado em outras pesquisas do processo de
ensino da matemática para estudante com deficiência intelectual, os outros

12 promoveram intervenções pedagógicas juntos aos alunos vislumbrando o
ensino de conteúdos matemáticos. No Quadro 5, apresentamos os principais
resultados dessas 12 investigações;

Quadro 5 – Principais resultados das pesquisas
Autor

Principais Resultados

Rosso (2012

Os resultados obtidos indicaram que os sujeitos pesquisados apresentam lentidão
no processo de aprendizagem, especialmente na construção dos princípios da
contagem numérica, falhas no desenvolvimento do senso numérico e não utilizaram recuperação dos fatos aditivos da memória. (p. 8)

Araujo (2013)

Percebeu-se que, ao criar estratégias pedagógicas para favorecer a expressão do
pensamento matemático, a aluna elaborou respostas orais e/ou escritas aos objetivos de ensino estabelecidos, baseadas em um pensamento aditivo de contagem
um-a-um começando do número um e que a sala de aula pode contribuir para o
aprendizado ao se tornar um espaço racional. (p. 11)

Soares (2013)

Como resultado da pesquisa, observou-se nos educandos uma maior interação
nas aulas e com os conteúdos das disciplinas e, também, que o caderno didático
pode ser aplicado a outras classes dos anos iniciais. (p. 7)

Rodrigues
(2013)

Os resultados obtidos demonstraram eficácia no ensino de conceito de número
em participantes com TEA por meio de estratégias derivadas do paradigma de
Equivalência de Estímulos, replicando os resultados obtidos por Rossit (2003) e
corroborando com apontamentos da literatura acerca da contribuição de recursos
derivados da Analise Aplicada do Comportamento para o sucesso na inclusão de
alunos com TEA. (p. 8)

Miranda
(2014)

Os resultados demostraram que a proposta favoreceu a construção de conceitos
de matemática e ciências alicerçados em situações do cotidiano, bem como a
acessibilidade desses conhecimentos para alunos deficientes intelectuais. Além
disso, verificou-se em todas as etapas do desenvolvimento do projeto que os educandos demonstravam confiança em expor suas ideias, o que propiciou um clima
encorajador, de forma que se mostravam capazes em aprender. (p. 8)
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Bartmeyer
(2016)
Noronha
(2017)

Santos (2017)

Rodrigues
(2017)

Santos (2018)

Ortiz (2019)

Carvalho
(2019)

O estudo indicou que a estratégia “Conhecer e Utilizar o Dinheiro” se mostrou
eficaz no ensino e aprendizagem de educandos com DI da EJA considerando-se
as limitações cognitivas dos mesmos. (p. 8)
Os resultados indicam que a interdependência entre as atividades principais do
professor – atividade de ensino e do aluno – atividade de estudo, impulsiona a
formação e transformação do psiquismo do aluno e do professor. Apontam, que
a qualidade das interações entre alunos e professores em situação de estudo no
AEE favorece o processo de significação algébrica, e que o ambiente interativo
propicia a imitação do outro impulsionando a apropriação dos significados conceituais. E, indicam que a apropriação do pensamento algébrico por alunos com
deficiência intelectual potencializa o desenvolvimento conceitual. (p. 8)
[...] concluímos que não há limite de idade para abordar Educação Financeira no ambiente escolar desde que as atividades estejam em uma linguagem
apropriada para cada público. Não menos importante, foi a constatação de que a
mediação escolar é o caminho para o sucesso da criança com deficiência no espaço escolar, bem como de outras crianças que apresentem qualquer dificuldade
de aprendizagem, haja vista a forma pela qual cada criança mostrou-se motivada
e sentiu-se importante nos momentos da pesquisa. Além disso, foi possível
comprovar que qualquer pessoa, independentemente da formação em Matemática pode trabalhar conceitos de Educação Financeira com atividades baseadas em
fatos do cotidiano. E, por fim, a construção de atividades e materiais para trabalhar a temática da Educação Financeira na escola é algo que pode ser realizado
de maneira muito simples como: encartes, folhetos, papel e caneta. (p. 81)
O estudo indicou que uma mudança nos procedimentos de ensino, contando
com a ação mediadora do professor, pautada, fundamentalmente, no trabalho
coletivo e na crença do potencial dos estudantes, contribuiu para o desenvolvimento dos conceitos científicos das alunas com DI relativamente às frações, provocando, no espaço escolar, profundas reflexões sobre a proposta inclusiva. (p. 8)
Por fim, a cuidadosa sistematização das atividades, os materiais concretos, a associação do sistema de numeração decimal e a resolução de problemas associados
aos usos sociais da Matemática e a mediação da professora assistente, contribuíram para aumentar o nível de concentração e a aprendizagem da criança com
SD em questão. (p. 8)
Nesta pesquisa o trabalho colaborativo potencializou os conhecimentos dos
alunos com DI, oportunizando, através da coletividade, a troca de conhecimentos
a partir do diálogo e da convivência com os discentes mais capazes. Sinalizou
também, que este princípio é uma estratégia que fomenta a inclusão escolar
e que, quando utilizada com uma intencionalidade pedagógica intensifica os
processos de ensino e de aprendizagem. (p. 9)
A colaboração e a mediação pedagógica numa perspectiva inclusiva permitiram
que, ao final do processo, confirmássemos a tese de que as mediações pedagógicas colaborativas por meio de jogos matemáticos contribuem para a formação
de conceitos das operações matemáticas fundamentais para o estudante com
deficiência intelectual. (p. 6)

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ao observarmos os principais resultados dessas 12 pesquisas, apresen-

tadas no Quadro 5, que promoveram alguma intervenção pedagógica junto a
estudantes com deficiência intelectual realizadas em diferentes escolas brasileiras, fica nítido que esse público de estudante necessita de um ensino diferenciado do “quadro e giz” para que possa ter possibilidade de aprendizagem
de conceitos matemáticos.

Corroborando com Tacca (2006, p. 48), quando afirma:
A estratégia pedagógica não pode ser simplesmente um recurso externo,
algo que movimenta o aluno em direção ao conhecimento. Ela se orienta

para a relação social que passa a ser uma condição para a aprendizagem,
pois só ela dá possibilidade de conhecer o pensar do outro e interferir nele.

Os resultados, também evidenciam que alunos com deficiência intelec-

tual conseguem desenvolver habilidades relacionados a matemática tanto para

o uso no meio escolar quanto para o uso em situações do cotidiano e que o su-

cesso na atividade se deve ao trabalho pedagógico diferenciado do pesquisador
e o envolvimento dos estudantes. Como as atividades didáticas foram pensadas
e elaboradas para esses estudantes ou para contexto escolar em que eles esta-

vam inseridos se considerou as dificuldades e habilidades desses estudantes,
bem como se avaliou os avanços desses alunos tendo como base ele próprio e
não o de uma turma sem deficiência.

Cabe destacar, que identificamos nas considerações finais de boa parte das

pesquisas inventariadas que os autores sinalizam que os alunos com deficiência
intelectual não estão vivenciando um processo autêntico de inclusão escolar e de

aprendizagem da matemática, principalmente por falta de formação/preparação

dos professores tanto da sala de aula regular como no atendimento educacional
especializado nas salas de recursos multifuncionais. Outros aspectos evidenciados
pelos autores é a falta de recursos pedagógicos e de conhecimento para realizarem
a adequação curricular para atender as demandas do alunado com deficiência.

Para finalizar, gostaríamos de expressar o estranhamento e lamentar a

identificação de nenhuma pesquisa de dissertação e tese entre 2010 e 2019 no
tema investigado nesse direcionamento sobre formação docente. Isso indica
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que o principal entrave para a efetivação do processo de inclusão de alunos
com deficiência não tem sido objeto de investigação e consequentemente de
aperfeiçoamento e/ou mudanças significativas no processo educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada uma das 26 pesquisas produzidas e, neste texto, analisadas retratam

uma realidade singular de in/exclusão de estudante com deficiência intelectu-

al no processo de aprendizagem de matemática pelo imenso Brasil, quando as
olhamos em conjunto percebemos que as mesmas se complementam e nos pos-

sibilitam considerações mais abrangentes, tais como: os alunos com deficiência
intelectual conseguem obter êxito no processo de aprendizagem da matemática
desde que se seja realizado processos pedagógicos diversificados, com intervenções bem planejadas, com a utilização de recursos didáticos que atendam as peculiaridades de cada estudante e o torne ativo no processo de aprendizagem.

O levantamento das pesquisas realizadas sobre o tema deficiência intelec-

tual e matemática nos permite afirmar, que esse é um tema pouco investigado no
Brasil. Foram identificadas apenas 26 pesquisas durante uma década. As poucas

pesquisas em sua grande maioria envolveram o processo de ensino e aprendizagem
de Matemática, não identificamos nenhuma pesquisa sobre formação de profes-

sores e há regiões do Brasil descobertas de pesquisa nesse enfoque. Como a Norte,
onde não identificamos nenhuma pesquisa e Nordeste que mapeamos apenas uma.
As pesquisas inventariadas nesses 10 anos no território brasileiro en-

contram-se distribuídas de forma desproporcional. Se concentram em poucos

programas strito sensu e na sua maioria de Educação na região Sul, Sudeste e

Centro-Oeste e foram na quase totalidade desenvolvidas com estudantes com
deficiência intelectual.

O que identificamos e podemos apresentar como uma tendência das

pesquisas no tema investigado é o emprego da abordagem qualitativa que foi
a utilizada em 25 das 26 pesquisas inventariadas e o objeto de investigação

foram as intervenções pedagógicas com metodologias e recursos experimentais
junto a alunos com deficiência matriculados em escolas de ensino regular.
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Considerando as entrelinhas das pesquisas analisadas, podemos

afirmar que a grande maioria dos alunos com deficiência intelectual se

encontram em fase de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de
matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, visto que os estudos

se ocuparam de pesquisar o desenvolvimento matemático dos alunos em

tópicos elementares da matemática e não identificamos nenhuma pesquisa
envolvendo o ensino Médio e/ou Superior.

Por fim, esperamos que essa investigação possa propiciar e subsidiar

reflexões, discussões e para realização de novos estudos no tema, quiçá, mu-

danças acerca da percepção sobre o estudante com deficiência intelectual e o
processo de ensino e aprendizagem de matemática para esses cidadãos. Dessa

forma, contribuir para que os estudantes com deficiência tenham acesso, permanência, aprendizagem e efetivação da tão sonhada Educação Inclusiva.
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CAPÍTULO 5
AS ABORDAGENS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
NO ENSINO MÉDIO
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos
Priscila Miranda Engelhardt
Nerio Aparecido Cardoso

RESUMO: Este estudo compõe resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento,
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade
Federal de Rondônia. E o objetivo foi compreender quais são abordagens da Resolução de Problemas apontadas nas pesquisas vinculadas ao ensino da matemática que estão mais diretamente
ligadas ao ensino médio e como são realizadas as manifestações na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O caminho deste estudo foi à
pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam que na BNCC a Resolução de Problemas envolvendo objetos de conhecimento da matemática está indicada nas competências e habilidades a serem
desenvolvidas em todo o percurso do ensino médio. E neste sentido, a BNCC orienta que o ensino
ocorra de forma contextualizada e interdisciplinar. E no ENEM nos problemas apresentados há
o esforço de contextualização em diálogo com outras áreas de conhecimento. Nos documentos é
possível inferir um forte posicionamento que direciona o currículo de matemática, no contexto do
ensino em rede e que leve em conta as perspectivas da epistemologia filogenética e da ontogenética
no encaminhamento de situações-problemas, sem desconsiderar a transmissão cultural.
PALAVRAS-CHAVE: Resolução de Problemas. Abordagens. Matemática.

INTRODUÇÃO
Ao longo da década de 80 foram construídos muitos materiais e pesqui-

sas para sala de aula com foco em Resolução de Problemas, logo, foi necessária

uma organização dessas pesquisas em vertentes que poderiam trazer uma me-

lhor estruturação para a pesquisa em Resolução de Problemas. Acerca disso,
Andrade e Onuchic (2017, p. 437) relatam que:

Durante a década de 1980, muitos recursos em resolução de problemas foram desenvolvidos, visando ao trabalho em sala de aula, na forma de cole109

ções de problemas, lista de estratégias, sugestões de atividade e orientações
para avaliar o desempenho em resolução de problemas. Entretanto, não deu

o tipo de coerência e a direção necessária a um bom resultado porque havia

pouca concordância na forma pela qual este objetivo era encarado. Essa falta
de concordância ocorreu, possivelmente, pelas grandes diferenças existentes

entre as concepções que pessoas e grupos tinham sobre o significado de
“resolução de problemas ser o foco da matemática escolar”.

Portanto, no intuito de organizar os estudos referentes à Resolução de

Problemas, Schroeder; Lester Junior (1989) identificou que há três abordagens diferentes de se trabalhar com a Resolução de Problemas como campo

de pesquisa e em sala de aula, essas abordagens foram definidas como: ensinar
sobre resolução de problemas; ensinar para a resolução de problemas; e ensinar
via/através da resolução de problemas. Onuchic (1999, p. 207) observa que
“Embora na teoria essas três abordagens de ensinar resolução de problemas

matemáticos possam ser separadas, na prática elas se superpõem e acontecem
em várias combinações e sequências”.

1 A ABORDAGEM ENSINAR SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Dentro da perspectiva de ensinar sobre resolução de problemas, procura-se

analisar as heurísticas, que são as estratégias e as formas de raciocinar diante de

uma situação-problema. Nesse cenário, dá-se uma atenção especial ao processo,
utilizando passos que ajudam ter certa organização que favoreça encontrar cami-

nhos para a resolução de um problema. Portanto, a Resolução de Problemas é

trabalhada como se fosse um novo conteúdo matemático, onde as heurísticas, os
procedimentos e estratégias de solução são os elementos principais a serem ensi-

nados nesse conteúdo. E os autores Allevato e Onuchic (2014, p. 37) afirmam que:
O ensino sobre resolução de problemas corresponde a considerá-la como

um novo conteúdo. São abordados temas relacionados à resolução de problemas e percebe-se uma forte ênfase nas heurísticas como forma de orientar os alunos na resolução de problemas, com regras e processos gerais, independentes do conteúdo específico abordado.
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O professor que utiliza a abordagem de ensinar sobre resolução de
problemas se vincula aos fundamentos tem por base o que relata o método
proposto por Polya, ou em alguma variação deste método. O modelo criado
por Polya está centrado em quatro fases que ajudam a organizar e estruturar
o raciocínio diante de qualquer situação-problema. Desse modo as fases são
respectivamente: compreensão do problema; estabelecimento de um plano;
execução do plano; e retrospecto. Portanto, segundo Polya (2006, p. 4-5):
Primeiro, temos de compreender o problema, temos de perceber claramente

o que é necessário. Segundo, temos de ver como os diversos itens estão in-

ter-relacionados, como a incógnita está ligada aos dados, para termos a ideia

da resolução, para estabelecermos um plano. Terceiro, executamos o nosso

plano. Quarto, fazemos um retrospecto da resolução completa, revendo-a e
discutindo-a (Polya, 2006, p. 4-5).

O foco do ensino no método de Polya está em transformar os alunos
em bons resolvedores de problemas, onde o professor se torna o principal mediador responsável por ensinar as etapas e procedimentos para a resolução de
problemas. E segundo Proença (2018, p. 41):
O ‘ensinar sobre resolução de problemas’ indicava um ensino baseado no
modelo de Polya, referente às quatro fases de resolução de problemas [...].

Aos alunos, eram explicitamente ensinadas essas quatro fases de modo que
eles deveriam ter ciência delas quando resolviam problemas. Nesse ensino,
estava incluído o trabalho com um número de heurísticas ou estratégias,
como, por exemplo, identificar padrões e resolver um problema simples, voltadas para a elaboração e execução de um plano de resolução de problemas.

A primeira fase do método de Polya leva a compreensão do problema, seu
objetivo é fazer com que o aluno entenda o enunciado e faça questionamentos,
conseguindo assim identificar as partes principais, as incógnitas, os dados relevantes, e a condicionante do problema. A compreensão de um problema segundo Polya (2006) leva a sua familiarização, pois ao se tornar familiar será possível
lembrar vários pontos relevantes do problema e relacionar com outros fatores
que ajudarão aperfeiçoar a compreensão que se tem do problema.
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A partir da compreensão do problema podemos traçar um plano para sua

resolução. O estabelecimento de um plano é a segunda fase do método de Polya
e visa elencar as contas, os cálculos, desenhos e gráficos, ou seja, buscam-se os

procedimentos matemáticos que serão necessários para a resolução do problema.
Nessa fase, se faz necessário inter-relacionar as informações procurando

uma ligação entre as incógnitas e os dados, com a finalidade de idealizar a me-

lhor estratégia para sua resolução, chegando dessa forma na criação de um plano.
Com o plano já estabelecido chegamos à terceira fase do método de

Polya, a execução do plano que se constitui em uma das mais importantes,
pois a partir dela é que o aluno confirma sua aprendizagem, realizando os
procedimentos matemáticos que foram estabelecidos na segunda fase. O plano

possibilita um roteiro geral e se o aluno tiver desempenhado um bom trabalho
nas fases anteriores, não terá muitas dificuldades para sua execução.

A quarta fase denominada retrospecto, é realizada após a execução do

problema estando com a resolução finalizada do problema. Nesse momento,
verificam-se novamente todas as fases da resolução do problema, buscando
através daquele resultado validar o problema. Com isso, busca-se fazer uma

análise crítica do resultado encontrado e dos procedimentos matemáticos uti-

lizados, verificando também se a forma encontrada para sua solução é única ou
se existe outros meios possíveis para se alcançar a mesma resposta.

O quadro a seguir, demonstra todas as indicações relativas às quatro

fases de Polya (2006), com base nas orientações de como resolver um problema
em seu livro a Arte de Resolver Problemas.

Quadro 1- As quatro fases da Resolução de Problemas propostas por Polya
1) COMPREENSÃO DO PROBLEMA
•
Primeiro temos de compreender o
problema.

•
•
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Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual
é a condicionante?
É possível satisfazer a condicionante? A
condicionante é suficiente para determinar a
incógnita?
Familiarização; e Aperfeiçoamento da compreensão

2) ESTABELECIMENTO DE UM PLANO
•

Já o viu antes? Ou já viu outro problema apresentado de maneira diferente?

Encontre uma ligação entre os dados
e a incógnita.

•

Conhece um problema correlato ou teorema
que possa ser útil?

É possível que seja necessário
considerar problemas auxiliares
se não conseguir uma conexão
imediata.

•

Considere a incógnita e procure pensar em um
problema conhecido que tenha a mesma incógnita ou outra semelhante.

•

Você seria capaz de reformular o problema?

•

Usou todos os dados? Usou todas as condicionantes? Levou em conta todos os dados essenciais do problema?

Trace um plano para a resolução.

3) EXECUÇÃO DO PLANO

Execute seu plano.

•

Ao executar o seu plano de resolução, verifique
cada passo.

•

É possível verificar claramente que cada passo
está correto? Consegue demonstrar que está
correto?

4) RETROSPECTO

Examine a solução obtida.

•

É possível verificar o resultado? E o argumento?

•

É possível chegar ao resultado de outra
maneira? Pode perceber isso num relance?

•

Consegue utilizar o resultado, ou o método, em
algum outro problema?

Fonte: Adaptado pelas autoras do livro “A Arte de resolver problemas” de George Polya.

Sobre o livro a “Arte de Resolver Problemas” de Polya, Allevato e Onu-

chic (2014, p. 37) ponderam que “[...] pode ser considerado, talvez, o mais
importante exemplo entre os trabalhos com teor essencialmente voltado a en-

sinar sobre resolução de problemas”. E no que se referem as quatro fases de
resolução de problemas criadas por Polya, Dante (2002, p. 22-23) aponta que:

É claro que essas etapas não são rígidas, fixas e infalíveis. O processo de
resolução de um problema é algo mais complexo e rico, que não se limita

a seguir instruções passo a passo que levarão à solução, como se fosse um
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algoritmo. Entretanto, de um modo geral elas ajudam o solucionador a se
orientar durante o processo.

Em relação ao assunto de ensinar sobre resolução de problemas, Van de

Walle (2009) também traz algumas contribuições que corroboram com a visão

de Polya. Segundo ele, essa abordagem tem objetivos e metas que visam trans-

formar os alunos em bons resolvedores de problemas e, para isso, são utilizados
estratégias e processos.

Estratégias para resolver problemas são métodos identificáveis de abordar
uma tarefa que é completamente independente do tópico específico ou as-

sunto temático. Os objetivos das estratégias desempenham uma parte em
todas as fases da resolução de problemas: compreender o problema, resolver

o problema e refletir sobre a resposta e solução (Van de Walle, 2009, p. 77).

Portanto, em síntese, para Van de Walle (2009), ensinar sobre resolução

de problemas requer o uso de estratégias e processos que visam: desenvolver
habilidades de análise de problema; desenvolver e selecionar estratégias; justificar as soluções e estender ou generalizar problemas.

2 A ABORDAGEM ENSINAR PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Ensinar para a resolução de problemas é uma das formas mais habituais

no ensino da matemática da educação básica. Nessa abordagem a resolução de
problemas é usada apenas depois da aplicação de um conteúdo, para treinar os
conceitos e, assim aprender matemática. Por esse motivo chama-se “ensinar
para a resolução de problemas”, pois é necessário antes de resolvê-los aprender

o conteúdo necessário. Justulin e Noguti (2017, p. 23-24) definem que ensinar
para a resolução de problemas é:

[...] considerada a abordagem mais tradicional e, possivelmente, a mais utilizada em cursos de formação de professores. Seria a situação onde os professores
ensinam, primeiramente, os conteúdos matemáticos e, em seguida trabalham
com problemas como/de aplicação. Problemas esses, em geral, fechados e que
requerem o uso de conceitos e procedimentos anteriormente aprendidos.
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Segundo Onuchic (1999, p. 206), “Ao ensinar a resolver problemas, o

professor se concentra na maneira como a matemática é ensinada e o que

dela pode ser aplicada na solução de problemas rotineiros e não rotineiros”.
Portanto, nessa abordagem a preocupação do professor é de fazer com que o

aluno aprenda matemática para aplicar na resolução de problemas. O trabalho
didático-pedagógico do professor é planejado a partir de aulas onde os alunos devem aprender todos os conteúdos necessários, para que somente depois
aconteça a resolução dos problemas.

‘O ensinar para a resolução de problemas’ representa um ensino que visa

determinados caminhos para que a matemática que é aprendida seja aplicada tanto em exercícios como em problemas. Nessa abordagem, o professor

que ensina para resolver problemas se preocupa com a habilidade do aluno
em transferir o que aprendeu para outras situações (Proença, 2018, p. 42).

As autoras Allevato e Onuchic (2014) preferem denominar essa abor-

dagem como “ensino de Matemática para a resolução de Problemas”, pois se-

gundo elas, a Resolução de Problemas deixa de ser o centro da aprendizagem,
no qual agora quem desempenha esse papel é a Matemática.

O ensino para a resolução de problemas, atualmente preferimos denotar

ensino de matemática para a resolução de problemas. Essa mudança quer
destacar o fato de que o eixo de sustentação dessa abordagem não está

mais na Resolução de Problemas, mas na Matemática, tendo a resolução
de problemas como um apêndice, um acessório. Nessa visão, a Matemática

é considerada utilitária de modo que, embora a aquisição de conhecimento
matemático seja de primordial importância, o propósito principal do ensino
é ser capaz de utilizá-lo (Allevato; Onuchic, 2014, p. 37-38).

Dentro dessa abordagem de ensino segundo Van de Walle (2009),

existe uma dificuldade com o paradigma “ensinar-então-praticar”, no qual

a resolução de problemas é apartada do processo de aprendizagem. Corroborando Allevato e Onuchic (2014, p. 38) também demonstram sua preocupação com essa abordagem:
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Não obstante as aplicações da Matemática tenham inquestionável relevância, um perigo dessa concepção é que ela configure a resolução de problemas

como uma atividade que os alunos só podem realizar após a introdução de
um novo conceito, ou após o treino de alguma habilidade ou de algum algoritmo. Assim, a Matemática é ensinada separada de suas aplicações e a reso-

lução de problemas é utilizada para dotar a teoria de um significado prático.

A par de todas essas considerações, entende-se que a meta final do en-

sino para a resolução de problemas é que os alunos sejam capazes de resolver
problemas, portanto o conteúdo matemático é ensinado apenas para esta finalidade. Por consequência desses fatos, “[...] interessa a habilidade dos alunos de

transferirem o que aprenderam num contexto (em geral, puramente matemático) para problemas em outros contextos, ou seja, se ensina Matemática para
a resolução de problemas” (Allevato; Onuchic, 2014, p. 38).

3 A ABORDAGEM ENSINAR VIA/ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

A partir de estudos de muitos pesquisadores e educadores matemáticos

no final da década de 80, ficou claro que a abordagem de ensinar via/através da

Resolução de Problemas é a perspectiva metodológica que mais se aproxima

dos objetivos educacionais recomendados pelo National Council of Teachers
of Mathematics (NCTM), fundado em 1920, na tradução é possível pensar

como Conselho Nacional de Professores de Matemática e, atualmente, é uma
das maiores organizações de ensino de matemática do mundo.

Segundo Allevato e Onuchic (2014, p. 38), “Essa perspectiva era,

ainda, bastante incipiente no final da década e se consolidou a partir de
vários trabalhos desenvolvidos pelo NCTM, os quais culminaram com a
publicação dos Standards 2000 (NCTM, 2000)”, ou seja, por meio dessa
abordagem é possível fazer com que os conceitos e habilidades matemáticas, possam ser construídos através da Resolução de Problemas, proporcio-

nando o desenvolvimento do raciocínio lógico e fazendo com que o ensino
da matemática ocorra em um ambiente de investigação, onde os conheci116

mentos são adquiridos durante o ato de resolver problemas. Desse modo,
Allevato e Onuchic (2014, p. 38-39) destacam que:

Acompanhando esse movimento, também o Brasil renova suas orientações
curriculares (Brasil, 1997; 1998; 1999) e recomenda que a resolução de problemas seja o ponto de partida para as atividades matemáticas em sala de aula,
indo ao encontro do que constitui o fundamento do ensino de Matemática
através da resolução de problemas. Por ser uma abordagem mais atual de Resolução de Problemas, acreditamos que seja uma das alternativas metodológicas adequadas ao cenário de complexidade em que se encontram atualmente
as escolas, onde se insere o relevante trabalho do educador matemático.

Van de Walle (2009, p. 57) afirma que a partir do documento ‘Princípios

e Padrões para a Matemática Escolar’ conhecido como Standards 2000 do
NCTM, “A maioria, senão todos, os conceitos e procedimentos matemáticos

podem ser ensinados melhor através da Resolução de Problemas”. Dessa forma, ensinar matemática via/através da Resolução de Problemas:

[...] é a abordagem mais consistente com as recomendações do NCTM
e dos PCNs, pois conceitos e habilidades matemáticas são aprendidos no
contexto de resolução de problemas. O desenvolvimento de processos de
pensamento de alto nível deve ser promovido através de experiências em
resolução de problemas, e o trabalho de ensino de matemática deve acontecer numa atmosfera de investigação orientada em resolução de problemas
(Andrade; Onuchic, 2017, p. 438).

Alguns autores optam por dizer somente ensinar “via” Resolução de

Problemas e outros optam por usar “através” da Resolução de Problemas. Para
explicar melhor o significado de via/através da Resolução de Problemas, Morais; Onuchic (2014, p. 29-30) apontam que:

[...] no ensino “via” resolução e problemas, problemas são validos não só com
o propósito de se aprender matemática, mas também, com significado pri-

meiro de fazer matemática. O ensino de tópicos matemáticos começa com

uma situação-problema que incorpora aspectos-chave desse tópico e técnicas
são desenvolvidas como respostas razoáveis para problemas razoáveis.
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Já para compreender o significado de “através”, nas palavras de Allevato

e Onuchic (2014, p. 38), temos: “Na realidade consideramos que a expressão
“através” – significando “ao longo”, “no decurso” – enfatiza o fato de que ambas

as expressões acessam para a matemática e a resolução de problemas considerando-as simultaneamente e são construídas mútua e continuamente”.

A principal diferença entre ambas as expressões é que o ensino “via”

significa “por meio de”, enquanto o ensino “através” significa “ao longo de”
referindo se a começo, meio e fim. No entanto, ambas as expressões consideram um problema como um elemento disparador de conhecimentos matemá-

ticos que segundo Proença (2018, p. 42) tem-se “[...] a utilização de problemas
como o primeiro passo para aprender Matemática”. Nesse sentido, entende-se
que o ensinar via/através da Resolução de Problemas, reflete em um trabalho

didático-pedagógico em que o professor utiliza problemas a todo o momento,
com vários propósitos, seja de iniciar um novo conteúdo, treiná-lo ou avaliá-lo.
Portanto, o ensinar via Resolução de Problemas abrange a compreensão

de usar um problema como um recurso que fomentará toda a construção do

aprendizado matemático. Segundo Proença (2018), no contexto de ensinar via

resolução de problemas, o problema torna-se um ponto de partida para dar

início ao ensino da matemática, ou seja, todo o conhecimento matemático é
construído a partir da proposição de problemas.

Assim, o ensinar matemática através da Resolução de Problemas signi-

fica fazer com que o aluno se torne o construtor do seu próprio conhecimento,
tendo o professor como principal mediador desse processo, e o problema não
só como ponto de partida, mas como algo que será utilizado em todo o per-

curso do processo de ensino-aprendizagem, na aquisição de novos conteúdos,
conceitos, procedimentos e técnicas matemáticas que os acompanharão e serão
extremamente úteis em suas vidas. Para Boavida et al. (2008, p. 15):

Ensinar Matemática através da resolução de problemas proporciona uma vi-

são desta disciplina favorável ao estabelecimento de ligações dentro da pró-

pria Matemática, com outras áreas do currículo e com o dia a dia dos alunos,

permitindo-lhes aprender como utilizar e aplicar a Matemática fora da escola.
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Van de Walle (2009) destaca que no ensino pela Resolução de Proble-

mas, ou seja, via/através:

[...] os estudantes devem resolver problemas não para aplicar matemática,
mas para aprender nova matemática. Quando os alunos se ocupam de tarefas bem escolhidas baseadas na resolução de problemas e se concentram nos
métodos de resolução, o que resulta são novas compreensões da matemática
embutida na tarefa. Enquanto os estudantes estão ativamente procurando
relações, analisando padrões, descobrindo que métodos funcionam e quais
não funcionam e justificando resultados ou avaliando e desafiando os raciocínios dos outros, eles estão necessária e favoravelmente se engajando em
um pensamento reflexivo sobre as ideias envolvidas.

Dessa forma, a abordagem de ensinar via/através da Resolução de Pro-

blemas, corresponde a algo que vai muito além de meramente selecionar um

problema e solicitar que os alunos resolvam, segundo Cavalcante (2013, p. 43)
essa abordagem metodológica presume “[...]todo um rigor metodológico, em
que o professor, apesar de intermediador entre conhecimento e aluno, deve

estar sempre atento ao processo evolutivo dos alunos. Portanto, a Resolução de

Problemas requer um processo de avaliação constante, por parte do professor”.
4 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS NA BNCC E
NO ENEM

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio foi
homologada em 2018 e retrata diretamente 3 entre as 5 competências específicas de matemática, e 18 entre as 45 habilidades (40%) abordando diretamente
sobre problemas matemáticos.
Na BNCC (p. 522), não é explicito as abordagens da resolução de problemas, o que é explicito é o letramento matemático e, neste a menção de
favorecer a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.
Na Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM) para a Matemática em 2020, descreve 8 entre 30 habilidades
(27%) que diretamente explicitam sobre resolver situação-problema.
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O texto da BNCC orienta que o ensino ocorra de forma contextualizada

e interdisciplinar, essa orientação também está explicita na Matriz do ENEM
que ao longo do tempo, na aplicação das provas apresenta questões contextualizadas que buscam a integração de objetos de conhecimento das diferentes áreas
em diálogo com a matemática, com situações vivenciadas no dia-a-dia.

Nas abordagens da resolução de problemas, explicitadas nesta pes-

quisa, e que são em alguma medida presentes nas concepções dos profes-

sores de matemática que atuam no ensino médio, é possível identificar
elementos das abordagens nos documentos da BNCC e, também, Matriz
de Referência do ENEM.

Em ambos os documentos a resolução de problemas se insere de

forma explicita nas competências e habilidades com termos como: resolver

situação-problema, resolver problema, análise de problemas, resolver e elaborar

problemas em variados contextos e resolver e elaborar problemas do cotidiano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Resolver problemas é uma atividade primordial para a vida humana

desde a antiguidade, todas as grandes descobertas realizadas no passado, fo-

ram porque alguém em uma determinada época histórica se deparou com um

problema sem solução e a partir dele teve que buscar meios para solucioná-lo,

trazendo várias inovações para a humanidade. Por consequência, desses fatos,
a resolução de problemas como metodologia de ensino é um tema importante
nas pesquisas e estudos em Educação Matemática, em síntese, destacando-se a

importância dos problemas para se aprender e aplicar matemática e a relevância de abordagens que possam facilitar os caminhos para essa aprendizagem.

A partir das contribuições de diversos autores, entende-se que os exercí-

cios servem para memorizar regras, fórmulas e algoritmos e são utilizados para
fixar conteúdos, já os problemas de matemática também podem ser denominados por situações-problemas e que estas se referem a situações que possuem

um contexto matemático determinado e que podem ser apresentadas através

de fatos cotidianos ou não. Enquanto, que a definição de problema ganha um
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sentido mais amplo, estando relacionado aos problemas enfrentados diariamente pela sociedade e pela comunidade científica.

Quando pensamos sobre as três abordagens: ensinar sobre resolução

de problemas, ensinar para a resolução de problemas e ensinar via/através da

resolução de problemas, em alguma medida possam ser separadas, na prática
do ensino da matemática, em particular no ensino médio, elas se superpõem e
acontecem em várias combinações e sequências.

E nos parece que é necessário avançar no entendimento de quais as

combinações e as sequências são afetadas pelos obstáculos da epistemologia
filogenética e da ontogenética.

E síntese, a epistemologia filogenética vem estudando como a nossa es-

pécie, buscando resolver situações-problema, construiu ferramentas que foram

agregadas às suas estruturas mentais, tais como as ideias de número, medida,
proporção, simetria etc. A epistemologia da matemática tem mostrado como
grandes impasses e dificuldades encontradas por nós ao longo da história têm

servido para promover o avanço do conhecimento. E na epistemologia ontogenética vem buscando compreender como se desenvolvem os processos cog-

nitivos (ligados à inteligência) desde a fase de bebê até a terceira idade. Assim,
trabalhar com a aprendizagem requer essa compreensão da forma como se

estrutura o pensamento do indivíduo, desde a infância até a idade adulta, e,
portanto, o professor precisa questionar e refletir sobre a relação mútua entre a
aprendizagem e o desenvolvimento humano.

Nos documentos é possível inferir um forte posicionamento que dire-

ciona o currículo de matemática, no contexto do ensino em rede e que leve em

conta as perspectivas da epistemologia filogenética e da ontogenética no encaminhamento de situações-problemas, sem desconsiderar a transmissão cultural.
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CAPÍTULO 6
TENDÊNCIAS DIDÁTICAS METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA PERSPECTIVA SOBRE OS
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RESUMO: Este estudo objetiva apresentar elementos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática, Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas
(RCNEI) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estão ao encontro das tendências
didáticas metodológicas da Educação Matemática, a saber: etnomatemática, resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática, tecnologias da informação e comunicação (TICs), jogos e materiais concretos. Metodologicamente é de abordagem qualitativa,
bibliográfica e documental, para a interpretação dispôs de estratégias da análise de conteúdo.
Portanto, realizou-se análise dos PCNs de matemática, RCNEI e da BNCC. Como resultado
destaca-se que os elementos presentes nos documentos coadunam com as tendências didáticas
metodológicas da Educação Matemática e estão concernentes aos preceitos da Educação Matemática. Espera-se que este estudo contribua, produzindo conhecimentos acerca das tendências
didáticas metodológicas da Educação Matemática.
PALAVRAS-CHAVE: Tendências da Educação Matemática. Ensino-aprendizagem da matemática. PCNs, RCNEI e BNCC.

INTRODUÇÃO
O surgimento da Educação Matemática, no Brasil no século XX, influenciaram a busca de soluções para lacunas no processo de ensino-aprendizagem da matemática, bem como, uma formação cidadã através da matemática.
Neste contexto, têm-se as tendências didáticas metodológicas da Educação
Matemática fornecendo subsídios teóricos e práticos para o processo de ensino-aprendizagem da matemática.
Considerando que há em vigor os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCNs) de matemática, Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indíge125

nas (RCNEI) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Este artigo tem
por objetivo apresentar elementos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCNs), Referencial Curricular Nacional para escolas indígenas (RCNEI) e
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estão ao encontro das tendên-

cias didáticas metodológicas da Educação Matemática a saber: etnomatemática,
resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática, tecno-

logias da informação e comunicação (TICs), jogos e materiais concretos.
Este estudo é oriundo de reflexões e estudos para elaboração de uma
dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Cabe
destacar que este artigo tem sua relevância em evidenciar elementos de documentos que norteiam a Educação Básica no Brasil, que estão ao encontro
das tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática, produzindo
dessa forma conhecimento teórico acerca do tema.
1 UM BREVE OLHAR ACERCA DAS TENDÊNCIAS DIDÁTICAS
METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A Educação Matemática enquanto ciência, campo de pesquisa e campo

profissional, agrupa uma ampla gama de saberes e conhecimentos que favo-

recem os processos de ensino-aprendizagem da matemática. Podendo-se ser
caracterizada com uma área de atuação que, através de pesquisas teóricas e
práticas, fornece subsídios para os processos de ensino-aprendizagem da ma-

temática (Flemming; Luz; Mello, 2005). Kilpatrick (1996, p. 120) define a

Educação Matemática como “um campo de academicismo, pesquisa e prática.
Mais do que meramente artesanato ou tecnologia, ela tem aspectos de arte e

ciência”, atuando tanto na área da pesquisa, quanto na proposição e criação de
recursos didáticos metodológicos.

No processo de ensino-aprendizagem dá matemática dá-se ênfase as

tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática, que relacionam

com diversas áreas de conhecimentos, destacando a etnomatemática, resolução

de problemas, modelagem matemática, história da matemática, tecnologias da
informação e comunicação, jogos e materiais concretos (Leite, 2016).
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Inicialmente a etnomatemática é concebida como programa de pesqui-

sa, no entanto, possui viés educacional que privilegia o pensamento qualitativo,
a valorização cultural, os valores e a forma como os povos concebe a matemática e transmite seus conhecimentos (D’ Ambrosio, 2005).

A ênfase na resolução de problemas, como metodologia de ensino da

matemática, se dá a partir dos estudos de George Polya, no século XX, com
diversas implicações pedagógicas evidenciadas em Polya (2006). Cabe destacar

que a resolução de problemas na Educação Matemática apoia-se nos funda-

mentos do construtivismo e na teoria sociocultural de Vygostky, bem como, a
pedagogia de Paulo Freire com a educação crítica, e a filosofia de Imre Lakatos

com ênfase ao ensino da matemática através de questões críticas, sociais, políticas e culturais, além de que, a resolução de problemas pode dar sentido a mate-

mática para que os alunos desenvolvam e produzam matemática (Silva, 2013).
A modelagem matemática é definida por alguns autores como a

abordagem de problemas reais, através de conteúdos matemáticos, ou seja,
uma maneira de trazer à realidade, conhecimentos prévios do aluno para a

sala de aula. Quanto a sua utilização no processo de ensino-aprendizagem

existe uma gama de possibilidades de trabalhar conteúdos ligados ao social,
ao comunitário e o econômico favorecendo a construção da identidade crítica e social do aluno (Burak, 1992).

Ao utilizar a modelagem matemática como recurso didático-metodoló-

gico, indiretamente o aluno se sente convidado a investigar, interagir e explorar
a sua própria compreensão de Matemática. Ao utilizar a modelagem Matemática no contexto profissional, o Educador Matemático proporciona “habilida-

des de análise, formulação de hipóteses, validação de conceitos matemáticos,
[...], correlação com outras áreas de conhecimentos” (Munhoz, 2011, p. 183).

Quanto a utilização de jogos no processo de ensino-aprendizagem da

matemática Silva (2016), destaca que este recurso metodológico é utilizado no

ensino desde a Grécia Antiga e que a ideia de aprender brincando tem raízes
em Platão. Na Idade Média, o jogo é descaracterizado do ensino e este é visto

apenas como algo recreativo, a partir do renascentismo o jogo começa a ser
associado ao cotidiano escolar, e, após a Revolução Francesa surge os primei127

ros materiais pedagógicos a serem utilizados como recurso lúdico, mas ênfase
como recurso didático-metodológico acontece somente no século XX.

No processo de ensino-aprendizagem da matemática o jogo contribuí para

estimular o processo cognitivo do aluno em relação ao aprendizado e a produção

do conhecimento matemático, envolvendo-os de forma participativa, multidisciplinar, além de construir uma relação entre a realidade e o imaginário do estudan-

te, favorecendo a tomada de decisões, elaboração de estratégias, que fortalecem
a formação cidadã (Murari, 2012). A utilização de jogos apoia-se também visão

construtivista de Piaget, sendo que sua utilização como atividade lúdica, auxilia nos
processos de desenvolvimento intelectual do aluno (Mota, 2009).

A história da matemática no currículo escolar, segundo Miguel e Miorim

(2018, p. 16), “tem sido defendida por um número expressivo de matemáticos, historiadores da matemática e investigadores em Educação Matemática, de diferen-

tes épocas”. No Brasil o movimento em torno da adoção da história da matemática
no ensino acontece em conjunto com o Movimento da Escola Nova, onde são
apresentados problemas com contextualizações históricas e biográficas.

A história da matemática, com ênfase no ensino da matemática, para

D’ Ambrósio (2012), serve para mostrar como a humanidade ao longo da sua

história de desenvolvimento, utilizou da sua capacidade intelectual para lidar
com as mais variadas situações.

Ao que diz respeito aos materiais concretos Fiorentini e Miorim (1990),

explicita que até o século XVI havia uma carência de estudos sobre como se dava
a aprendizagem, e pensava-se que as crianças aprendiam como adultos, neste con-

texto, a utilização de materiais concretos era ignorada e desestimulada. No século

XVII emerge alguns estudos com relação à utilização desses recursos no ensino da

matemática, com a evolução das ciências e da psicologia no século XVIII surgem
correntes de estudos que valorizam os aspectos biológicos e psicológicos do desen-

volvimento cognitivo, neste contexto, começa a valorizar a utilização de materiais
concretos como material didático no âmbito do ensino da matemática.

As atividades formuladas com materiais concretos oportunizam ao aluno

operar sobre si mesmo no processo de construção do conhecimento, curiosidade

e o desafio poderão servir de motivação para a concretização da aprendizagem.
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Os materiais concretos servem como mediadores, estreitando a relação entre

professor e aluno, aumentando a interação entre ambos, gerando reflexões acerca
das noções matemáticas, promovendo desenvolvimento intelectual, e proporcionando ao professor uma avaliação através da observação (Passos, 2004).

A popularização do computador na década de 1990, da internet nos

anos 2000, e mais recentemente a popularização das tecnologias móveis contribuíram para o fortalecimento da terminologia tecnologias da informação e

comunicação (TICs), sendo que na Educação Matemática, esta, terminologia
figura tanto como tendência de pesquisa, quanto tendência didática metodológica (Fiorenti; Lorenzato, 2012). Munhoz (2011, p. 191) elenca que com a

inserção e a “utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs)
e das mídias nos planejamentos escolares, os educandos demonstram trans-

formações visíveis nas formas de conexão com educadores e as disciplinas”.
Quanto à aplicabilidade do uso de tecnologias no ambiente escolar, Fiorentini

e Lorenzato (2012, p. 46) afirmam que “as TICs permitem aos estudantes não
apenas estudar temas tradicionais de maneira nova, mas também explorar temas novos como, por exemplo, a geometria fractal”.

Neste contexto, vivemos em um ambiente de constante inovação, o papel

do professor se modificou ao longo do tempo, tendo em vista, que atualmente

situa-se como um mediador e não como um detentor do conhecimento. Portanto, professores e alunos comportam de maneiras diferentes, onde o aluno

atua com mais empolgação com relação às tecnologias, enquanto o professor

se vê em uma zona de desconforto tendo que utilizar estratégias diferenciadas,
como organização de espaços e planejamento de aulas, e interação com novas

ferramentas que surgem a todo momento. No entanto, as tecnologias da infor-

mação e comunicação emerge com propostas de modificar a forma de ensinar
e aprender matemática (Penteado, 1999).

As tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática pos-

suem especificidades distintas, podendo ser incorporadas de forma individual
ou em conjunto no processo de ensino-aprendizagem da matemática. A ado129

ção das tendências didáticas metodológica da Educação matemática contribui
de forma significativa para o ensino-aprendizagem da matemática, além de
contribuir para a formação democrática cidadã do aluno.
2 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração desse estudo realizou a análise dos Parâmetros Curricu-

lares Nacionais de matemática (PCNs) publicados pelo Governo Federal nos anos

de 1997, 1998 e 1999, Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas
(RCNEI) publicado em 1998, Orientações Educacionais Complementares aos

Parâmetros Curriculares Nacionais de matemática publicadas em 2002, e por fim
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) publicada no ano de 2017.

A abordagem metodológica utilizada é a qualitativa, com caráter bibliográ-

fico e documental. Na abordagem qualitativa o pesquisador é o instrumento principal, enquanto o processo e seus significados são os focos principais (Gil, 2002).

Quanto ao caráter bibliográfico e documental justifica-se devido à

natureza do material de análise que se constitui de documentos oficiais pu-

blicados, sendo ainda necessário realizar um levantamento bibliográfico em

livros, periódicos, teses e dissertações para subsidiar teoricamente este estudo.
A pesquisa bibliográfica situa como a “modalidade de estudo que se propõe a
realizar análises [...] tendo como material de análise documentos escritos e/

ou produções culturais garimpados a partir de arquivos e acervos” (Fiorentini;
Lorenzato, 2012, p. 71). Já o caráter documental se justifica em que a “pesquisa

documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento
analítico tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos
oficiais, [...]” (Fonseca, 2002).

Após leituras teóricas sobre o tema foi realizado à análise dos Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática, Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) e da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), em seguida elaborou fichamentos desses
documentos no intuito a extrair e sistematizar dados relevantes de acordo
com o objetivo delineado.
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Na sistematização e discussão dos dados, assumiu-se o caráter inter-

pretativo e se apropriou de algumas técnicas da análise de conteúdo de Bardin
(1977), onde o pesquisador elabora uma explicação lógica do fenômeno estudado. Com relação à apresentação e discussão dos dados, estes foram apresentados e discutidos em um eixo temático, onde apresenta elementos dos

documentos oficiais que possuem relação com as tendências didáticas meto-

dológicas da Educação Matemática. Neste eixo é feito uma correlação desses
elementos com autores que dissertam acerca das tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática.

Para facilitar a leitura, algumas siglas são utilizadas como PCNs (Pa-

râmetros Curriculares Nacionais de matemática), RCNEI (Referencial Cur-

ricular para Escolas Indígenas), BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e
TICs (Tecnologias da Informação e comunicação).

3 UM OLHAR SOBRE OS PCNS, RCNEI E BNCC: EM FOCO TENDÊNCIAS DIDÁTICAS METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

O ensino de matemática, nos anos 1960 e 1970, foi influenciado no Brasil e

no mundo pelo Movimento Matemática Moderna (MMM), o ensino defendido
por esse movimento era pautado no logicismo algébrico com ênfase em teoria

dos conjuntos, provocando o distanciando entre à teoria e a prática. Na década de

1980, nos Estados Unidos o National Council of Teacher of Mathematics – (NCT-

M)1, evidência recomendações para o ensino de matemática no documento Agenda

for Action2, esses fatos influenciaram as publicações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) de matemática no Brasil (Onuchic; Allevato, 2012).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática, primeiro

e segundo ciclo (1ª ao 4ª séries) do ensino fundamental, terceiro e quarto ciclo

(5ª a 8ª séries)3 e do Ensino Médio, foram publicados e instituídos nos anos de
1
2
3

Concelho Nacional de Professores.
Agenda para ação.
De acordo com Lei Federal 11.274/2006, o ensino fundamental passa a ter duração de nove
anos (Santos; Vieira, 2006).
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1997, 1998 e 1999 respectivamente, no ano de 2002 foram publicadas às Orien-

tações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
No ano de 1998, ocorreu à publicação e implementação Referencial Curricular
Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) em cumprimento a Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a qual estabelece a diferenciação do
ensino das escolas Indígenas das demais escolas dos sistemas educativos.

Após duas décadas de publicação e implementação dos PCNs e RC-

NEI, tem-se a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no

ano de 2017, sendo que essa regulamentação está em fase de implementação.

Este documento evidencia uma nova perspectiva de ensino para a matemática,
tendo como foco competências e habilidades. Portanto buscaremos apresentar
elementos presentes nestes documentos que relacionam com etnomatemáti-

ca, resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática,

tecnologias da informação e comunicação (TICs), jogos e materiais concretos.
Há elementos presentes na BNCC que estão ao encontro dos princípios

e valores da etnomatemática, estes propõe uma valorização cultural para o ensino da matemática e de outras áreas, o documento evidencia que o processo

de ensino-aprendizagem deve-se “organizar as situações [...], reconhecendo a
diversidade cultural, estimulem o interesse e a curiosidade científica dos alunos” (Brasil, 2017, p. 327).

No contexto de valorização cultural, os PCNs destacam a etnomate-

mática como aporte da Educação Matemática para a promoção de um ensino
de matemática dinâmico, valorização cultural e o reconhecimento das diversas

matemáticas produzidas por diferentes povos. Diante da diversidade cultural e

étnica de nosso país, o PCN do Ensino Médio evidencia que o currículo deve
contribuir para a valorização e interação sociocultural, impedindo atrito e pro-

movendo à multiculturalidade (Brasil, 1999). Em um contexto de ensino dos

povos indígenas, o RCNEI evidencia que estes povos possuem diversos saberes
matemáticos, que são utilizados em diversos contextos, e a valorização desses
saberes enriquece o processo de construção de conhecimentos (Brasil, 1998).

Tais aspectos convergem a D’Ambrosio (2005), que defendem que a

etnomatemática favorece a valorização cultural, social e que a matemática é
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produzida nos seios das diversas culturas. E uma das formas de promover essa

valorização é evidenciando que a matemática é uma construção humana, não
construída apenas por estudiosos da área, e que está em construção por diversos povos a partir de suas necessidades e interações.

Quanto à utilização da resolução de problemas na Educação Brasileira

o PCN (1º e 2º) ciclo, evidencia que, em 1980 de movimentos internacionais

recomendavam a utilização da resolução de problemas no ensino de matemática, (Brasil, 1997). Nesta direção, é evidenciado pelo PCN (Ensino Mé-

dio) que a partir da década de 1980, a resolução de problemas ganha força no
processo de ensino aprendizagem da matemática, sendo que, a ênfase está em

elaborar conjecturas, gerar a capacidade de realizar as leituras de situações da

matemática no dia a dia, bem como, interpretar a realidade e a possibilidade
de relacionar a matemática com outras áreas de conhecimento (Brasil, 1999).

No campo da investigação com resolução de problemas a BNCC, expõe

que alunos da educação básica devem construir a capacidade de investigação

e construção de problemas matemáticos em consonância com a realidade. Os

alunos ao longo do processo educativo devem buscar “mobilizar seu modo
próprio ato de raciocinar, representar, comunicar, argumentar, e, com base em

discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados” com ênfase no aprendizado

da matemática (Brasil, 2017, p. 531). O RCNEI apresenta resolução de pro-

blemas no contexto das escolas indígenas como um recurso a contextualizar
com a realidade da sociedade indígena com a matemática, favorecendo os aspectos sociais e culturais (Brasil, 1998).

Cabe destacar que os aspectos da resolução de problemas presentes nos

documentos oficiais enfatizam que a utilização dessa tendência favorece a autonomia e a busca de estratégias, além da possibilidade de serem trabalhados
temas relativos à sociedade, cultura, crítica social, aspectos intimamente ligados

a Educação Matemática e suas tendências didáticas metodológicas (Silva, 2013).
Elementos da modelagem matemática são pouco enfatizados direta-

mente nos PCNs, RCNEI e BNCC. No entanto, o PCN (1º e 2º ciclo) evi-

dencia alguns temas que podem ser aplicados no ensino através da modelagem
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matemática, sendo estes: educação financeira, conteúdos estatísticos, sistemas

monetários, situações ligadas aos temas como mercado de trabalho e situações
reais (Brasil, 1997). Estes estão ao encontro de Burak (1992), que enfatizam a
utilização da modelagem matemática como uma forma de trazer a realidade

do aluno para a escola, além da possibilidade de trabalhar temas matemáticos
ligados ao social. Logo, a utilização da modelagem no ensino, é uma estratégia
que pode ser utilizada durante todas as fases do ensino-aprendizagem.

Quanto à utilização dos jogos, no processo de ensino-aprendizagem de

matemática. Estes estão presentes nos PCNs como recurso didático metodológico para o ensino de matemática são evidenciados pelos PCNs como articulação do imaginado, até onde se pode chegar, e neste processo o aluno de-

senvolve autoconhecimento e conhecimento de processos matemáticos (Brasil,
1997). No processo de apropriar e gerar conhecimentos o PCNs expõe que, o

jogo gera um ambiente cooperativo e de autodesenvolvimento, contribuindo

para a formação pessoal, favorecendo uma dinâmica de aprendizado (Brasil,
1999). Estes aspectos coadunam com Murai (2012) e Mota (2009) que expõe a
utilização do jogo no processo de ensino aprendizagem, pode trazer benefícios
para o aluno no decorrer de toda a vida.

A história da matemática é tida como uma tendência didática meto-

dológica da Educação Matemática que visa auxiliar o aluno na compreensão

dos processos históricos da matemática, contribuindo para a compreensão de

que a matemática é constituída por ideias humanas. Essa convicção é abordada
nos PCNs de matemática do ensino fundamental, que enfatizam que o conhe-

cimento matemático “deve ser apresentado aos alunos como historicamente
construído e em permanente evolução. O contexto histórico possibilita ver

a Matemática em sua prática filosófica, científica e social e contribui para a
compreensão do lugar que ela tem no mundo” (Brasil, 1997, p. 19).

O RCNEI elenca que “é importante mostrar aos alunos que a matemá-

tica é uma criação humana, desenvolvida por diversas culturas em momentos
históricos diferentes. Por isso, o estudo de como ela se desenvolveu em dife-

rentes contextos pode auxiliar no processo de ensino” [...], contribuindo para
o entendimento que a história da matemática é constituída de meios de infor134

mações de culturas, social e antropológica dos diversos povos (Brasil, 1998, p.
118). A finalidade da utilização da história da matemática, enquanto tendência
didática metodológica da Educação Matemática presentes nos PCNs e no

RCNEI, estão de acordo a D’ Ambrosio (2012), que enfatiza a necessidade
da história da matemática ser abordada de forma cultural, evidenciando os
processos históricos e as diversas matemáticas construídas pela humanidade.

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curri-

culares Nacionais enfatiza que, na formação de competências e habilidades, a
utilização de materiais didáticos é fundamental, tendo em vista que “a escolha

de materiais didáticos apropriados e a metodologia de ensino é que poderão

permitir o trabalho simultâneo dos conteúdos e competências” (Brasil, 2002,
p. 110). Quanto ao RCNEI, evidencia diretamente o uso de matérias concre-

tos no processo de ensino-aprendizagem de matemática no contexto escolar

indígena, enfatizando a utilização de recursos como geoplano, pregos, figuras
geométricas construídas pelos alunos, além de evidenciar o uso do ábaco, favorecendo o entendimento de conceitos matemáticos locais e não locais.

A utilização de materiais concretos favorece a construção de diversas

habilidades e competências e também o aprendizado da matemática, promo-

vendo a mediação do conhecimento e reflexão acerca de temas matemáticos,
conforme explanado em Passos (2004), além de promover o desenvolvimento
cognitivo e promover avaliação por parte do professor através da observação.

A BNCC evidencia a importância das tecnologias serem incorporadas

ao processo de ensino-aprendizagem, destacando que a utilização de “tecnologias digitais e aplicativos, tanto para a investigação matemática como para dar
continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional”, e ainda as

TICs, facilita o processo de transmissão de conhecimentos por meios digitais
(Brasil, 2017, p. 428). Ao mencionar a utilização de tecnologias no processo

de ensino-aprendizagem da matemática o RCNEI dá ênfase a calculadora na
formação escolar indígena, enfatizando que “o uso da calculadora pode ser

introduzido juntamente com a escrita dos números (Brasil, 1998). Tais elementos são concernentes a Fiorentini e Lorenzato (2012), que evidenciam nas

TICs a possibilidade de construção do cidadão na sociedade do futuro bem a
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possibilidade de um ensino utilizando tecnologias, promovendo a capacidade
dos alunos explorar temas novos e desafiadores.

Os PCNs, RCNEI e BNCC propõe que a matemática deve ser demo-

crática e ao alcance de todos com ênfase no desenvolvimento social, cultural

e formação cidadã, sendo que tais aspectos corroboram com a perspectiva
de ensino proposto pela Educação Matemática e suas tendências didáticas

metodológicas. Neste contexto, a inserção dessas tendências no processo de
ensino-aprendizagem da matemática, evidencia inúmeros benefícios que vão
além da sala de aula, promovendo uma formação para a vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo teve como objetivo apresentar elementos presentes nos Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCNs), Referencial Curricular Nacional para

Escolas Indígenas (RCNEI) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que estão ao encontro das tendências didáticas metodológicas da Educação
Matemática. Através das análises dos PCNs, RCNEI e BNCC. Através deste

foi possível identificar diversos elementos que corroboram com as tendências
didáticas metodológicas da Educação Matemática. Os elementos presentes

nos PCNs, BNCC e RCNEI que relacionam com as tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática são:

A valorização, integração e preservação do contexto cultural e social

dos diversos povos estão de acordo com a etnomatemática; a possibilidade de

utilização da realidade dos alunos no contexto escolar, e a promoção da capacidade investigativa e autonomia intelectual são concernentes a resolução

de problemas; a possibilidade de trabalhar temas voltados ao contexto social,
além de desenvolver a linguagem matemática e a autonomia de interpretar a

realidade através da matemática corroboram com a modelagem matemática;
a possibilidade de cooperação e autodesenvolvimento e preparar os estudan-

tes para lidar com situações desafiadoras está de acordo com os jogos; a noção

de que matemática é concebida através de diversas culturas e épocas, além de,
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evidenciar a natureza humana da matemática concerne com aspectos didá-

ticos da história da matemática na perspectiva da Educação Matemática; a
capacidade de construir competências e habilidades está intimamente ligada

a materiais concretos; a inserção de diversos recursos tecnológicos ao proces-

so de ensino-aprendizagem da matemática favorecendo a aprendizagem e
promovendo a construção do cidadão do futuro, além de possibilitar o aprimoramento educacional e profissional coaduna com as TICs.

Os PCNs, RCNEI e BNCC expressam a construção cidadã democrá-

tica do aluno no decorrer do período escolar através do processo de ensino-

-aprendizagem da matemática, possibilitando uma aprendizagem significativa,
democrática, pautada na valorização cultural, na formação crítica, autônoma
intelectualmente e cidadã na medida em que nossa sociedade evolui e se de-

para com novos desafios. Estes aspectos de modo geral, estão concernentes aos
preceitos da Educação Matemática e suas tendências.

Espera-se, que esse estudo possibilite reflexões na comunidade de pes-

quisadores, alunos de pós-graduação e graduação em relação as tendências di-

dáticas metodológicas da Educação Matemática no contexto dos processos de
ensino aprendizagem da matemática, e que, contribua para compreensão de

como as tendências didáticas metodológicas podem ser empregadas no processo de ensino-aprendizagem da matemática.

Ademais, espera-se que este estudo possa contribuir no sentido de pro-

mover conhecimento de elementos teóricos presentes nos PCNs, RCNEI e
BNCC que corroboram com as tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática, e desperte o interesse por essa temática em estudantes, docentes e pesquisadores, em busca de conhecimento. No âmbito científico espera

que este artigo, contribua para o amadurecimento do campo de conhecimento
Educação Matemática e suas tendências didáticas metodológicas, e possa disseminar conhecimentos acerca da temática tendências da Educação Matemática.
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CAPÍTULO 7
ATITUDES DOS ALUNOS ASSOCIADOS AO ENSINO E
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Nerio Aparecido Cardoso
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos
Flavia de Andrade Correa

RESUMO: Destaca-se nas últimas décadas estudos que enfatizam as contribuições da afetividade no contexto educacional, especialmente no ensino e aprendizagem da matemática, considerada por muitos uma disciplina desafiadora e até incompreensível. Este estudo apresenta
uma perspectiva sobre as pesquisas que abordam a compreensão da percepção de alunos referente ao ensino e aprendizagem de matemática associados a atitudes negativas com relação
aos conhecimentos abordados na disciplina. Adotou uma abordagem qualitativa, bibliográfica
fundamentada nos seguintes teóricos: Brito (1996), Silva (2014), Jesus (2005), Gonçalez (1995,
2000), (Gaiola, 2015). A interpretação dos estudos dispôs de estratégias da análise de conteúdo.
Nota-se nos estudos que investigam essa temática uma grande concentração em três grupos
de pesquisas que apresentam atualmente um grande volume de trabalhos desenvolvidos com o
objeto de estudo voltado para as atitudes relacionadas à matemática. Neste sentido, o referido
trabalho tem como intuito refletir sobre o conceito de atitudes e as influências das atitudes negativas no ensino e aprendizagem da matemática.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de matemática. Atitudes com relação à matemática. Atitudes.
Ensino e aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A décadas os aspectos associados aos desafios enfrentados no processo

de ensino e aprendizagem da matemática vem sendo investigados no âmbito
educacional. Porém, observa-se ausência na maioria dos estudos que abordam

aspectos cognitivos a contribuição da afetividade no processo de apropriação
do conhecimento, especialmente na disciplina de matemática, que cultural-

mente a apropriação dos conhecimentos matemáticos é considerada complexa.
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Os estudos associados as atitudes dos alunos com relação à matemática

são compreendidos no campo da Educação Matemática denominada Psicologia da Educação matemática, que segundo Moro (2002, p. 1) como:

[...] é internacionalmente reconhecida, já há algumas décadas, como área de
conhecimento interdisciplinar com produção científica pertinente a um terreno determinado: os processos psicológicos, cognitivos e afetivos-sociais, especificamente envolvidos no ensino e na aprendizagem da matemática. Logo, é
a área que faz a interseção da psicologia, da educação e da matemática.

Nessa direção Ciríaco et al. (2020, p. 3) enfatiza que “a constituição e

consolidação da Psicologia da Educação Matemática como campo de conhecimento teórico e metodológico em Educação Matemática tem se destacado

na última década de forma diversificada”, que fica evidenciado nos referenciais
adotados neste estudo a influencia das atitudes dos alunos e professores durante o processo de ensino e aprendizagem.

No ensino de matemática as atitudes com relação à disciplina destaca-se

como objeto de pesquisa em três grupos de pesquisas: Psicologia em Educação
Matemática-PSIEM que teve por muitos anos como líder a professora doutora Márcia Regina Ferreira de Brito, falecida em 2018, que após a fusão em

2020 com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nos/dos
Anos Iniciais – GEPEMAI, também constituído na Faculdade de Educação da

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, tornou-se o PSIEM-GEPEMAI sendo liderado pelos professores doutores Miriam Cardoso Utsumi e

Sergio Apparecido Lorenzato; o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Educação
Matemática – GPPEM da Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus

de Bauru, liderado pelo professor doutor Nelson Antonio Pirola; e o Núcleo de
Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática – NUPPEM na Universidade

Federal de Pernambuco – UFPE, endo atualmente como líderes as professoras
doutoras Alina Galvão Spinillo e Síntria Labres Lautert.

Na atualidade a maior parte dos trabalhos produzidos sobre as atitu-

des dos alunos com relação a disciplina de matemática, estão concentrados
em três grupos de pesquisas (PSIEM-GEPEMAI, GPPEM e NUPPEM)
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que apresentaram uma significativa produção em estudos que abordam as

atitudes dos alunos nos mais diversos momentos no processo de ensino e

aprendizagem da matemática. Ressalta-se com menor frequências de produção a existências de trabalhos relacionados as atitudes dos alunos fora do
âmbito dos três grupos de pesquisas supracitados.

A partir do trabalho desenvolvido pela professora Márcia Regina Fer-

reira de Brito em 1996 intitulado “Um estudo sobre as atitudes em relação à

matemática em estudantes de 1º e 2º graus”, os trabalhos associados a temática associada a atitude do aluno cresceram significativamente. Atualmente

os grupos de pesquisas que produzem significativamente na temática são co-

ordenados pelo professor doutor Nelson Antônio Pirola, atualmente líder do
GPPEM e a professora doutora Miriam Cardoso Utsumi líder do PSIEM-

-GEPEMAI, estes foram orientados no doutoramento em Educação, em
2000 pela professora doutora Marcia Regina.

Diversos autores buscam compreender a influência das atitudes relacio-

nadas a matemáticas em alunos da Educação Básica, que podem influenciar o

desempenho do aluno na disciplina. Existem casos em que o aluno apresenta

atitudes negativas relacionadas a matemática que o torna aversivo a disciplina,
de forma a contribuir nas estatísticas de evasão escolar.

Nas investigações que tem como sujeito o estudante e buscam compre-

ender as atitudes desenvolvidas no ensino de matemática, há também autores

que buscam investigar as influencias na perspectiva de aluno, pais e professores
enquanto parte desse movimento na constituição das atitudes. No contexto das

pesquisas, os aspectos como o gênero, o tipo da escola, o ano escolar em que

estão inseridos, entre outros, são investigados como possíveis influenciadores
no desenvolvimento das atitudes.

Nesse estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa fundamentada

nos principais teóricos como Brito (1996), Silva (2014), Jesus (2005), Gonçalez (1995, 2000), Gaiola (2015). Objetivou-se descrever, neste estudo, as defi-

nições sobre conceito de atitudes e suas influências nas atitudes negativas dos
alunos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. A estrutura do

presente estudo constitui-se em quatro momentos: introdução aonde se apre144

senta a temática, o conceito de atitude que aborda definições e caracterização do

termo atitude, atitudes negativas com relação à matemática que busca discorrer
sobre a influência das atitudes negativas dos alunos no contexto do ensino e

aprendizagem da disciplina e as considerações evidencia as percepções dos autores no percurso do desenvolvimento do trabalho.
O conceito atitude
Segundo Tavares (1977, p. 15 apud Faria, 2006, p. 26) “enquanto a ati-

tude se refere mais à avaliação favorável de um indivíduo em relação a um
objeto, a crença representa as informações que este indivíduo tem sobre o objeto”. Portanto a capacidade do indivíduo para demonstrar seus sentimentos ao

formar uma ideia sobre o objeto são características das atitudes que é diferente
das crenças desse indivíduo.

A autora Gaiola (2015, p. 22) ao refletir sobre as atitudes afirma que “o

aspecto afetivo da atitude é determinado pelo contato do sujeito com o objeto,
o evento, a situação ou o fato ocorrido e gera uma repulsa ou uma aproxima-

ção”. Tratando-se da “aproximação do sujeito com o objeto pode se referir, de
forma simplificada, ao sentimento de gostar de. Segundo as pesquisas, isso ocorre, principalmente, pelas habilidades e desempenhos alcançados, mas também
por persuasões, como as realizadas pela família e educadores” (Gaiola, 2015).

Desse modo, as atitudes são desenvolvidas pelo indivíduo nas experi-

ências vivenciadas e observadas a partir de situações que exigem ações desse
indivíduo sobre o objeto da atitude.

A atitude se desenvolve a partir de situações que exijam do indivíduo uma
ação. A partir desse encontro – indivíduo/situação – é que se manifesta

algum tipo de sentimento capaz de externar atitude condizente. Portanto, é

a oportunização de situações que envolvam o indivíduo é que vão permitir
que essas atitudes venham à tona e, sejam observadas. Dessa forma, podem
ser constatadas como atitudes positivas ou negativas (Lima, 2018, p. 18).

No sentido de conceituar as atitudes, Moron (1998) descreve apon-

tamentos de diversos autores como “uma experiência avaliativa de algo bom
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ou mau”, “é uma emoção moderada que possibilita o indivíduo responder de
maneira favorável ou não com relação a um objeto”, “influencia a reação do
indivíduo”, “são gostos e antipatias”, “são crenças estáveis sobre um objeto no
qual o sujeito tem predisposição a responder em um sentido estabelecido”.
Para a autora, cada um desses apontamentos acrescenta aspectos que buscam
conceituar as atitudes e contribui na sua aplicação em pesquisas.
Para Gonçalez (1995, p. 18), as definições para o termo atitude no contexto da psicologia atribuídas por vários autores apontam aspectos comuns
como: “predisposição, aceitação ou rejeição, favorável ou desfavorável, positiva
ou negativa, aproximativa ou evasiva”.
Na concepção de Brito (1996), atitudes e comportamento não devem
ser confundidos, as atitudes referem-se a um objeto específico, são aprendidas e
não possui estabilidade, ou seja, sofre variação ao longo do tempo e podem ser
influenciadas por aspectos do ambiente vivenciado pelo sujeito. Brito (1996)
afirma que a definição das atitudes constituem-se dos domínios cognitivos (o
que se conhece do objeto), afetivos (sentimentos relacionados ao objeto) e conativos
(predisposição para proceder de determinada forma com relação ao objeto). Sendo
que esses três domínios contribuem de diferentes modos e níveis, e diferencia
atitudes e comportamento “pois comportamento é o modo de agir, é a manifestação do indivíduo perante uma situação ou um objeto, enquanto atitude é
uma disposição interna, que juntamente com outros fatores, contribui para que
o indivíduo tenha este ou aquele comportamento” (Araújo, 1999, p. 45).
Considerando os conceitos de atitudes descritos na literatura nacionais e internacionais até ano de 1996, a definição relacionada ao termo atitude
atribuída por Brito (1996) vem sendo utilizada como referência em muitas
pesquisas que buscam compreender as atitudes no contexto do ensino e aprendizagem da matemática. Portanto no presente estudo adota-se a definição de
Brito (1996), que conceitua as atitudes, sendo:

Uma disposição pessoal, idiossincrática, presentes em todos os indivíduos,
dirigida a objetos, eventos ou pessoas, que assume diferente direção e intensidade de acordo com as experiências do indivíduo. Além disso, apresenta
componentes do domínio afetivo, cognitivo e motor (Brito, 1996, p. 11).
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Buscando descrever as atitudes Jesus (2005, p. 7), fundamentado em

Brito (1996) afirma que:

As atitudes são caracterizadas pela sua intensidade e também direção. O indivíduo pode ser a favor ou contra, favorável ou desfavorável. A opinião pode

ser positiva ou negativa, amigável ou hostil, aprovadora ou desaprovadora, otimista ou pessimista. Entre os dois pólos claramente orientados, existe eventualmente um estado intermediário, a neutralidade. Para a autora, a intensidade

delimita a força ou o grau de convicção expressa, ou seja, uma adesão pode ser
fria ou apaixonada, uma oposição pode ser ligeira ou veemente.

Mas as atitudes conforme define Klausmeier e Goodwin (1977) cor-

roborado por Dugaich (2020) tem como atributos: aprendibilidade (podem

ser aprendidas); estabilidade (podem mudar “positiva/negativa” ao longo do
tempo); significado pessoal-societário (tem significado pessoal, pois a forma
de agir do sujeito afetam os sentimentos relacionados a si mesmo); conteúdo

afetivo-cognitivo (corresponde às emoções do sujeito em relação ao objeto) e
orientação aproximação-evitamento (o sujeito aproxima-se e defende algo, se

apresentar atitudes positivas com relação a ele e evita-o se desenvolve atitudes
negativas com relação a esse objeto).

Para Dugaich (2020), fundamentada em Klausmeier e Goodwin (1977),

existe situações em que são enfatizados o componente cognitivo e em outras o

afetivo no atributo conteúdo afetivo-cognitivo. Citando como exemplo o meio

publicitário que apresenta como foco experiências advindas das emoções em
detrimento das adquiridas por meio das informações. E na escola inverte-se
essa lógica, fato que a torna mais racional e diminui sua eficiência no objetivo
de influenciar as atitudes do estudante. Para Dugaich (2020, p. 62):

[...] os resultados de desempenho das escolas nas avaliações internas e externas, bem como as atitudes dos alunos frente aos campos do conhecimento, aos estudos, enfim à escola têm nos mostrado, possibilitam concluir

que, entre outras coisas, é urgente que gestores educacionais e professores

compreendam que as dimensões cognitivas e a afetiva se influenciam mutuamente e a partir daí superar a perspectiva apenas cognitiva.
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Compreender as atitudes com relação as disciplinas oportunizam bus-

car melhorias no processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido é necessário o professor adotar atitudes positivas com relação as disciplinas, pois ati-

tudes positivas contribuem nas atitudes dos alunos com relação a qualquer
disciplina, principalmente a matemática que tem no seu histórico uma disci-

plina de difícil compreensão. As atitudes positivas de professores com relação

à disciplina despertam no estudante o desejo de aprofundar cada vez mais, na
ideia de compreender o objeto do conhecimento contribuindo para melhorar

o desempenho do aluno (Gonçalez, 2000). Portanto, compreender as atitudes
do estudante com relação à matemática “significa buscar as experiências que o

indivíduo teve com relação a essa disciplina e compreendê-las dentro do contexto dessas experiências dessas experiências” (Brito, 1996, p. 12-13).

Para Dugaich (2020), vivenciar experiências que possibilite o desen-

volvimento de atitudes positivas, exigem dos professores disponibilidade de
tempo e também atitudes para qual muitas vezes não está preparado.
Atitudes negativas com relação à matemática

A ideia de que a matemática é um conhecimento difícil de se apro-

priar, incompreensível, que causa medo e até aversão está introduzido na
sociedade, principalmente nos alunos que, por apresentarem dificuldades

em sua aprendizagem adquirem um sentimento de fracasso com relação a
disciplina. Para Silva (2014, p. 24):

A Matemática da sala de aula perde sua beleza, para alguns estudantes,
por não conseguirem assimilá-la. A disciplina transforma-se num “bi-

cho de sete cabeças”. Como resultado de tantos sentimentos negativos

que esta disciplina proporciona ao aluno, somado ao bloqueio em não
dominar sua linguagem e não ter acesso ao seu conhecimento, o senti-

mento de fracasso acontece. Desse modo, a matemática ao se configurar
para os alunos como algo difícil de compreensão, sendo de pouca utili-

dade prática, produz representações e sentimentos que vão influenciar
no desenvolvimento da aprendizagem.
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As atitudes negativas com relação à matemática estão arraigadas em

nossa cultura, sendo percebidas nos pais que muitas vezes lhes transmite a
seus filhos e até mesmo em professores demonstram atitudes negativas a seus

alunos e acabam por influenciá-los, contribuindo para que sejam inseridos nas
estatísticas dos indivíduos que apresentam atitudes negativas com relação a
disciplina, fato que pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem da

matemática. Para Costa e Costa (2013, p. 3) “se as crianças estão inseridas em
contextos em que as pessoas possuem atitudes negativas em relação à mate-

mática, possivelmente, isso irá influenciá-las a também apresentarem atitudes
similares, contribuindo para que estas não tenham um aprendizado efetivo”.

Segundo Brito (2011, p. 42) o aluno quando apresenta atitudes negati-

vas com relação a essa disciplina, “o aluno passa a apresentar comportamentos
que vão desde um insucesso temporário até um grau extremo de aversão à disciplina. Os graus de afeto e emoção variam com a quantidade de experiências
que os indivíduos desenvolvem ao longo dos anos escolares”.

Na literatura há relatos que diversos fatores afetivos podem influenciar

no desempenho acadêmico do aluno. Gonçalez (1995) destaca a confiança (os
que apresentam altos níveis de confiança dedicam-se mais tempo a aprendizagem da matemática); a ansiedade (atribuída a falta de confiança do estu-

dante aprender matemática, sendo apontado na literatura que alunos do sexo

feminino apresentam maiores níveis de ansiedade); as atribuições de fracasso
ou sucesso (o insucesso do aluno é atribuído a incapacidade de realizar suas

atividades, gerando um sentimento de impotência, neste sentido o professor
deve considerar as individualidades do aluno e dar retorno sobre o desenvolvimento da atividade proposta possibilitando a compreensão do aluno de que os

erros cometidos durante o desenvolvimento faz parte de sua aprendizagem)

e a utilidade (entender a utilidade da aprendizagem da matemática motiva o
aluno a ter interesse em aprender propiciando).

Conhecer os fatores associados as atitudes dos alunos contribuem na

formulação das metodologias de ensino que possibilita a inserção do aluno
no contexto de atitudes positivas com relação à matemática, fator que pode
influenciar o desempenho do aluno.

149

Para Tortora (2019), as atitudes negativas do professor relacionadas a

matemática podem influenciar diretamente na formação de professores para
ensino da matemática. Em alguns casos a escolha pelo curso de licenciatura em
pedagogia é pelo fato de acreditar que atuação do pedagogo não tem nenhuma

relação com a matemática. Observa-se que professores com atitudes positivas
relacionadas a matemática pode estimular e contribuir para o desenvolvimento
da autonomia dos seus alunos, entretanto os professores com atitudes negativas podem contribuir para que seus alunos se tornem dependentes, pois enxergam o professor como a fonte de todo conhecimento (Tortora, 2019).

Segundo Tortora (2019), há professores que se utilizam de suas atitudes

negativas como um estímulo para superar suas práticas, buscando diversificar

suas metodologias para que o ensino da disciplina ocorra efetivamente de for-

ma significativa, também para que os alunos desenvolvam atitudes positivas
com relação a aprendizagem da matemática.

O posicionamento dos professores através de suas ideologias e falas

contribui para a constituição das atitudes (positivas/negativas) dos alunos. Ao

analisar atitudes positivas e negativas, nota-se que os alunos ao apresentarem
atitudes positivas com relação à disciplina demonstram maiores níveis de confiança, esforço para aprender e busca ter bom desempenho com relação à dis-

ciplina. Enquanto os alunos que apresentam atitudes negativas com relação à
matemática, evita a disciplina e tem como objetivo estudar apenas para não
reprovar ( Justulin, 2009; Sander, 2014; Coutinho, 2020).

A importância atribuída nos estudos da afetividade no contexto do en-

sino e aprendizagem, especialmente no ensino de matemática, aonde os alunos
apresentam níveis significativos de aversão e incompreensão. A forma como os

alunos utilizarão os conhecimentos adquiridos sobre o objeto de estudo está
relacionada ao estudante gostar da matemática, algo que possibilita o desen-

volvimento de atitudes positivas com relação à disciplina. Consequentemente
para o aluno que não gosta da matemática esses conhecimentos não serão utilizados, pois os sentimentos negativos apresentados com relação à disciplina

propiciam acreditar que matemática deve ser esquecida por tratar-se de algo
desagradável (Ardilles, 2007).
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Ao desenvolver uma análise dos fatores que influenciam as atitudes e o

desempenho dos alunos de 5ª a 8ª série (equivalente 6º ao 9º ano) do ensino
fundamental em matemática afirma que as experiências vivenciadas pelo aluno

no percurso de sua escolarização possibilitam as escolhas por determinadas
disciplinas. As atitudes dos alunos com relação a matemática são influenciadas

também pela habilidade e contribui para a aproximação ou o evitamento à

matemática. O fracasso do aluno é atribuído pelo professor a diversos fatores,
sem levar em conta sua participação enquanto sujeito no desenvolvimento do
ensino e aprendizagem da matemática (Silva, 2001).

Na maioria das pesquisas abordada neste estudo, com relação atitudes

dos alunos observou-se que estas estão fundamentadas em resultados obtidos

a partir da perspectiva do professor, com menor frequência na perspectiva dos
pais. São raros os trabalhos que buscam compreender o contexto dessas atitu-

des na perspectiva do próprio aluno, mais raro ainda são os trabalhos que tem

como sujeito da pesquisa alunos que se encontram em transição de etapas, seja
do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II ou do Ensino Fundamental II para o Ensino Médio.

A matemática é a disciplina na qual os alunos demonstram o menor apre-

ço, podendo ser justificado por aspectos que envolvem a influência de professo-

res, familiares e amigos. O desempenho do aluno está ligado a ideia de gostar da
disciplina. Os alunos que apresentam aversão a matemática, provavelmente o seu
desempenho na disciplina será menor. Se o aluno apresenta atitudes negativas

no contexto do ensino fundamental, possivelmente levará consigo essas atitudes
para o ensino médio onde o nível de abstração é maior ( Justulin, 2009).

As atitudes dos alunos tendem a atingir níveis mais elevados de

negatividade com o passar do tempo, porém o desempenho desses alunos
melhora com o passar dos anos. Evidencia-se que a dedicação ao estudo
da disciplina é mínima, sendo que muitos alunos estudam apenas nos

momentos que se aproxima das avaliações de desempenho. Entre outros
fatores a inexistência de um comprometimento do estudante relaciona-

do à matemática contribui para o desenvolvimento de atitudes negativas
com relação a disciplina ( Justulin, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a importância dos aspectos afetivos no desenvolvimento
do ensino e da aprendizagem, nota-se um consenso de pesquisadores especialmente no ensino da matemática, disciplina esta considerada desafiadora
no processo de aprendizagem, e muitas vezes incompreensível, na qual muitos
alunos tornam-se aversivos.
Ao discorrer sobre conceito de atitudes (positivas e negativas) e também
a influência dessas atitudes para o ensino da matemática constata-se na literatura
a contribuição de diversos estudos que investigam a temática, destacando-se o
estudo de Brito (1996), no Brasil é considerada uma referência na área.
As atitudes com relação à disciplina de matemática podem ser influenciadas por fatores afetivos, como por exemplo, gênero, ano da escolaridade em
que o aluno está inserido, tipo de escola (pública ou particular), e pelas atitudes
dos pais, professores e amigos do aluno.
Observou-se neste estudo um crescimento significativo das pesquisas relacionadas à temática, porém esse crescimento está associado as regiões de atuação de alguns grupos de pesquisa como o PSIEM-GEPEMAI, O
GPPEM e o NUPPEM. Porém, com menor frequência observou-se trabalhos
fora do âmbito dos grupos de pesquisas citados.
Neste sentido, espera-se que este estudo contribua para compreender
as atitudes e os aspectos que influenciam seu desenvolvimento, buscando evitar
que os alunos desenvolvam atitudes negativas com relação à disciplina objetivando um ensino de matemática significativo.
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CAPÍTULO 8
CULTURA E IDENTIDADE CULTURAL: A PERSPECTIVA
DOS ESTUDOS CULTURAIS
Kécio Gonçalves Leite
Erasmo Borges de Souza Filho

RESUMO: Este capítulo é um recorte da fundamentação teórica da tese de doutorado intitulada “Nós mesmos e os Outros: etnomatemática e interculturalidade na escola indígena paiter”, desenvolvida na Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. São abordados
os conceitos de cultura e identidade cultural, entendidos não em uma perspectiva exótica ou
folclórica, mas imbuídos da intencionalidade de reforçar diferenças culturais para se contrapor a
preconceitos e estereótipos gerados em relações assimétricas de poder entre sociedades distintas.
Como subsídio teórico à compreensão desse fenômeno, buscou-se um apoio no subconceito de
hibridismo cultural discutido por autores filiados aos Estudos Culturais. Assim, com base no
arcabouço teórico constituído por trabalhos multidisciplinares dos Estudos Culturais, evitam-se
noções essencialistas de cultura e identidade, considerando-se que no espaço da interculturalidade
há sempre um processo de continuidade e ruptura, união e fragmentação. No caso particular das
interações entre conjuntos de saberes e fazeres de contextos culturais específicos, incluindose os saberes matemáticos, estabelecem-se quase sempre tentativas de hierarquização, com
consequentes tensionamentos e atitudes conflitivas. Resultam destes tensionamentos, em maior
ou menor grau, transformações culturais com consequências para a forma como os integrantes
de tais contextos culturais se identificam com eles. Espera-se que as reflexões apresentadas neste
capítulo possam contribuir para novas pesquisas em Educação Matemática, especialmente as
que se relacionam a Etnomatemática em contextos indígenas.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Identidade cultural. Estudos Culturais.

INTRODUÇÃO
As pesquisas em Educação Matemática que tratam de diferenças epis-

temológicas, distintas racionalidades ou mesmo de saberes matemáticos originados em contextos culturais específicos lidam necessariamente com o conceito de cultura. Esse é o caso especialmente de pesquisas em Etnomatemática.

Neste capítulo, apresenta-se uma reflexão sobre o conceito de cultu-

ra e outros conceitos a ele relacionados, constituindo-se de um recorte da
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fundamentação teórica da tese de doutorado intitulada “Nós mesmos e os

Outros: etnomatemática e interculturalidade na escola indígena paiter”,
desenvolvida na Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática
(REAMEC-UFMT/UFPA/UEA).

Nesse sentido, são abordados os conceitos de cultura e identidade cul-

tural, entendidos não em uma perspectiva exótica ou folclórica, mas imbuí-

dos da intencionalidade de reforçar diferenças culturais para se contrapor a
preconceitos e estereótipos gerados em relações assimétricas de poder entre

sociedades distintas. Como subsídio teórico à compreensão desse fenômeno, busca-se um apoio no subconceito de hibridismo cultural discutido por
autores filiados aos Estudos Culturais.

Assim, com base no arcabouço teórico constituído por trabalhos multi-

disciplinares dos Estudos Culturais, evitam-se noções essencialistas de cultura
e identidade, considerando-se que no espaço da interculturalidade há sempre
um processo de continuidade e ruptura, união e fragmentação, isto é, conforme
Mansilha, observa-se sempre uma

[…] tensión existente entre la defesa del propio legado cultural, la apologia
de las costumbres prevalecientes en la vida cotidiana e íntima y el apego por

las peculiaridades del suelo natal, por una parte, y la necesidad imperiosa de

se adoptar lo extranjero y foráneo en los más variados campos (Mansilla,
2000, p. 25).

No caso particular das interações entre conjuntos de saberes e fazeres

de contextos culturais específicos, estabelecem-se quase sempre tentativas

de hierarquização, com consequentes tensionamentos e atitudes conflitivas.
Resultam destes tensionamentos, em maior ou menor grau, transforma-

ções culturais com consequências para a forma como os integrantes de tais
contextos culturais se identificam com eles. Esse fenômeno é observado

particularmente nas interações historicamente estabelecidas entre a socie-

dade nacional e os povos indígenas brasileiros, marcada inicialmente pela
violência física do contato e pela posterior extinção de formas próprias de
existência dos povos submetidos à colonização.
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Não obstante o desequilíbrio de poder nas relações interculturais esta-

belecidas entre sociedade nacional e povos indígenas no Brasil, observam-se
diferentes formas de resistência às mudanças decorrentes do contato, que se

manifestam desde a tentativa de isolamento ou contato mínimo, até a busca

pelo domínio dos saberes e fazeres da modernidade por meio de instituições
como escolas e universidades para fazer frente às demandas e desafios originados nas relações com a sociedade envolvente.

A teorização como tentativa de compreensão deste fenômeno, qual

seja o das transformações estabelecidas pelo contato entre sociedade nacional colonizadora e povos indígenas brasileiros, bem como das consequentes dinâmicas praticadas pelos diferentes povos nas relações com

a sociedade envolvente, passa pelo desenvolvimento de dois conceitos
chaves, sendo eles cultura e identidade cultural.

1 CULTURA: DO SENTIDO ANTROPOLÓGICO AOS ESTUDOS
CULTURAIS

O termo cultura por si só encerra um conceito complexo e polissê-

mico. De origem latina, é comumente empregado tanto para significar o
cultivo de espécies agrícolas, quanto para a erudição e refinamento proporcionado pela educação. Conforme discorre o antropólogo brasileiro José
Luiz dos Santos a esse respeito,

[...] [cultura] vem do verbo latino colere, que quer dizer cultivar. Pensadores romanos antigos ampliaram esse significado e a usaram para se referir

ao refinamento pessoal, e isso está presente na expressão cultura da alma.
Como sinônimo de refinamento, sofisticação pessoal, educação elaborada
de uma pessoa, cultura foi usada constantemente desde então e é até hoje
(Santos, 2012, p. 28).

Em seu sentido antropológico, cultura é entendida como o conjunto

de padrões de comportamento, instituições, valores materiais e espirituais de

um povo ( Junqueira, 2008). Longe de ser um consenso entre as diferentes
correntes teóricas da Antropologia, esse sentido antropológico para o termo
158

cultura originou-se, segundo o antropólogo brasileiro Roque de Barros Laraia,
da fusão dos termos germânico kultur e francês civilization, promovido por
Edward Tylor (1832-1917), dando origem ao termo inglês culture. Segundo

Laraia (1986), até o final do século XVIII, o termo germânico kultur era utilizado em um sentido amplo para abranger todos os aspectos espirituais de um
povo. Por sua vez, o termo francês civilization era utilizado na mesma época
para se referir às realizações materiais de um povo. Ao fundir os dois termos

com a palavra inglesa culture, Tylor intentou abranger todas as realizações humanas, materiais e espirituais, em um só termo, que

[...] tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade (Tylor apud Laraia, 1986, p. 25).

Segundo Laraia (1986), uma tentativa de classificação das atuais te-

orias sobre cultura foi apresentada pelo antropólogo Roger Keesing, em seu

artigo Theories of Culture, a partir de dois grupos: (i) teorias que consideram

cultura como sistema adaptativo (Marshal Sahlins), e (ii) teorias idealistas que

consideram cultura como sistema cognitivo (W. Goodenough) ou como sistema
estrutural (Claude Lévi-Strauss) ou como sistema simbólico (Clifford Geertz).

De acordo com as teorias que consideram cultura como sistema adap-

tativo, o processo de adaptação inicia-se na dimensão em que se encontram a
tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização social
ligados à produção. A partir desta dimensão, o processo de adaptação atingiria

outras dimensões, tais como a espiritual e a estética. Existem, todavia, entre
as teorias deste grupo algumas divergências sobre como opera o processo de

adaptação, e portanto sobre como e por que a cultura se transforma. Nesse

sentido, para Laraia (1986, p. 60), “estas divergências podem ser notadas nas

posições do materialismo cultural, desenvolvido por Marvin Harris, na dialética social dos marxistas, no evolucionismo cultural de Elman Service e entre os
ecologistas culturais, como Steward”.
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Por sua vez, entre as teorias idealistas, há aquelas que consideram cultura

como sistema cognitivo. Estas adotam uma abordagem antropológica por meio
do “estudo dos sistemas de classificação de folk, isto é, a análise dos modelos

construídos pelos membros da comunidade a respeito de seu próprio universo”
(Laraia, 1986, p. 60). Nessa perspectiva, cultura está epistemologicamente no
mesmo domínio da linguagem e concebe-se que a cultura de uma comunidade
é aquilo que os membros dessa comunidade dizem a respeito de si mesmos. Por

exemplo, para W. Goodenough, “cultura é um sistema de conhecimento: ‘consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de ma-

neira aceitável dentro de sua sociedade’” (Goodenough apud Laraia, 1986, p. 60).
Na perspectiva das teorias idealistas para as quais cultura é um sistema

simbólico, sustenta-se que “os símbolos e significados são partilhados pelos

atores (os membros do sistema cultural) entre eles, mas não dentro deles. São
públicos e não privados. [...] Estudar a cultura é portanto estudar um código
de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura” (Laraia, 1986, p. 62).

Independentemente da corrente teórica que se assuma, decorrem do

sentido antropológico atual dois desdobramentos para a compreensão do con-

ceito de cultura. O primeiro refere-se ao seu caráter histórico, isto é, cada povo
ou sociedade humana, em sua trajetória particular de existência, desenvolveu

suas produções materiais e imateriais particulares, dando origem assim às diversas culturas que compõem a humanidade. O segundo desdobramento diz

respeito ao caráter social da cultura, isto é, sendo produção humana coletiva,
ela não é biologicamente determinada, o que explica o fato de que, embora

exista uma certa homogeneidade genética na espécie humana, uma multiplicidade de formas de existência caracteriza a humanidade, representada por
diferentes conhecimentos, crenças, valores, leis e costumes de distintos povos.

A necessidade de compreensão do conceito de cultura na contempora-

neidade não pode desconsiderar a existência de diferentes povos e sociedades

humanas em processos de intensa interação. Todavia, a maneira como se con-

cebe cultura na perspectiva da interação varia de acordo com os pressupostos
assumidos para tal. Nesse sentido, um pressuposto comumente aceito atual-

mente é o de que cultura não é algo estático, mas se desenvolve por processos
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de transformação de origem interna ou de origem externa provenientes das
relações com outras culturas (Canclini, 2011; Hall, 2011; Eagleton, 2005; Santos, 2012; Laraia, 1986; Barth, 2011).

É certo que, ainda que se considere o caráter dinâmico da cultura,

diferentes abordagens têm surgido com o propósito de explicar as diferenças

culturais simultaneamente existentes entre povos em interação e as

consequentes mudanças e transformações culturais ocorridas a partir da

interação. Por exemplo, conforme aponta Santos (2012), durante o século XIX,
estudos foram desenvolvidos com o objetivo de hierarquizar todas as culturas
humanas, partindo-se do pressuposto de que a humanidade passaria por etapas
sucessivas de evolução social, indo linearmente de um estágio primitivo ou

selvagem para um estágio de barbárie, até atingir o nível de civilização existente
na Europa à época. Desse ponto de vista, “sociedades indígenas da Amazônia
poderiam ser classificadas no estágio da selvageria; reinos africanos, no estágio

da barbárie... [e] ... a Europa ... no estágio da civilização” (Santos, 2012, p. 14).
Na mesma direção, quanto às diferentes formas de explicar o mundo e

os fenômenos da natureza, houve quem considerasse a possibilidade de exis-

tirem sistemas culturais lógicos e sistemas culturais pré-lógicos, sendo que os
diferentes povos do mundo passariam linearmente do estágio da magia para o
da religião, para só então atingir o estágio da ciência, sendo este o mais com-

plexo e elaborado dos estágios de desenvolvimento cultural. Conforme Laraia
(1986), Levy-Bruhl, com seu livro A mentalidade primitiva, exemplifica esse
ponto de vista, ao admitir que a humanidade poderia ser dividida entre aqueles
que possuíam um pensamento lógico e os que estavam numa fase pré-lógica.

Não obstante as teorias evolucionistas de cultura não terem encon-

trado confirmação empírica em pesquisas de campo, essa visão europeia da

humanidade utilizada para construir uma escala evolutiva linear da cultura
serviu, certamente, por muito tempo para legitimar a expansão do domínio e

da exploração de muitos povos do mundo pelas nações capitalistas modernas,
justificando assim o fenômeno social, político, econômico e cultural denomi-

nado colonização. Ao se estabelecer uma crítica a esta concepção etnocêntrica
de tratar das diferenças entre os povos, pode-se assumir que, “ao invés de um
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contínuo magia, religião e ciência, temos de fato sistemas simultâneos e não
sucessivos na história da humanidade” (Laraia, 1986, p. 88).

O movimento em direção à superação do pensamento colonial, no que

diz respeito particularmente à concepção de cultura, foi relativamente lento,
complexo e oneroso aos povos submetidos ao poder e domínio dos colonizado-

res. De um lado, porque à ideia de inferioridade cultural dos povos colonizados

associou-se a exploração econômica das colônias pelas metrópoles capitalistas.
De outro lado, porque para a Europa colonizadora todas as culturas existentes
no restante do mundo seriam inferiores à sua.

Essa tendência de um povo colocar sua própria cultura como centro do

mundo, ou como modelo a ser imposto e seguido pelos demais, deve-se em parte

porque, embora seja determinada social e historicamente, a própria cultura age
sobre seu povo, orientando-o no modo de conceber o mundo. Em O crisântemo e
a espada, a antropóloga americana Ruth Benedict, ao abordar o universo cultural

japonês, escreveu que a cultura é uma lente entre o homem e o mundo que ele vê.
Dessa perspectiva, os modos de conceber o mundo, as leis, os diferentes valores
adotados em uma sociedade humana, são também o resultado da operação da

cultura dessa sociedade sobre seus membros, não fugindo a esta determinação
o fenômeno do etnocentrismo. Conforme discorre Laraia (1986, p. 73), “o etnocentrismo, de fato, é um fenômeno universal. É comum a crença de que a

própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão.
As autodenominações de diferentes grupos refletem este ponto de vista”. No

caso específico das nações modernas, o nacionalismo também concorreu para o
fortalecimento de perspectivas etnocêntricas, reforçando o pressuposto de que o
modo de vida nacional seria o mais correto e o mais natural.

Em diferentes escalas, sejam elas nas relações entre nações, ou interna-

mente entre grupos e sociedades locais, o etnocentrismo contribuiu ao longo da
história para a origem de severos conflitos sociais, geralmente com consequências

drásticas para os povos militarmente subjugados. São exemplos a evangelização
de povos indígenas brasileiros por missionários europeus, a ideologia nazista e a

perseguição aos judeus, a imposição de sistemas políticos e econômicos europeus
às nações colonizadas na América, África, Ásia e Oceania.
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Particularmente quanto ao fenômeno da colonização promovido pelas

nações capitalistas modernas, não bastasse o domínio político e econômico so-

bre as sociedades colonizadas, promoveu-se via de regra a imposição também
dos padrões culturais, incluindo-se sistemas éticos e estéticos, para o que concorreram instituições tais como escolas e igrejas. De certa forma, isto pode ser

explicado em razão de que, conforme Laraia (1986, p. 74), “comportamentos
etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos padrões culturais
de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como
absurdas, deprimentes e imorais”.

Para além do etnocentrismo, predominou nas ciências sociais até mea-

dos do século XX uma noção de cultura vinculada à ideia de ordem, regulari-

dade e padrão como formas de organização das sociedades. Daí que cultura era

conceituada como algo estático e ordenado, e as organizações sócio-culturais
seguiriam padrões mecânicos de funcionamento. Essa noção estava vincula-

da ao paradigma positivista característico do pensamento ocidental, no qual a
racionalidade e a objetividade eram eleitos como elementos centrais, influen-

ciando a investigação científica teórica e de campo, tal a força que representava
nas ciências sociais (Oliveira, 1997).

Na tentativa de fortalecer teoricamente o movimento de superação das

perspectivas etnocêntricas, positivistas ou modernas de se conceber cultura e

as relações entre distintos povos e nações, originaram-se a partir da segunda
metade do século XX e encontram-se atualmente em desenvolvimento, entre
outros, diferentes trabalhos que se classificam academicamente como Estudos

Culturais. Incluem-se nessa corrente os atuais trabalhos de Canclini (2011),
Bhabha (2010) e Hall (2003, 2011), que partem de uma crítica à Modernidade, caracterizada pela crença no desenvolvimentismo hegemônico e no fatalis-

mo de que sistemas culturais “atrasados” serão naturalmente substituídos por
sistemas culturais “avançados”. Estabelecem, todavia, uma crítica também aos
movimentos ideológicos e aos estudos antropológicos nos quais a preocupação

com a descrição interna da cultura de povos ou sociedades humanas é o principal ou único foco, deixando-se de lado a análise das transformações que ocor-
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rem nas relações entre culturas, sejam elas no contexto do colonialismo, sejam
elas nas relações entre povos que constituem uma mesma nação moderna.

A novidade dos Estudos Culturais em relação a outras perspectivas

teóricas na abordagem da cultura está em que os processos de transformação

em andamento nas relações entre culturas tornam-se foco de análise, supe-

rando-se o determinismo de classe, gênero, etnia, raça e nacionalidade, ou
qualquer outra categoria que até então havia sido utilizada como chave para
explicação totalizante dos processos de transformação da cultura.

Nesse sentido, em sua crítica à perspectiva tradicional da Antropologia,

afirma Canclini:

Essa delimitação do universo de estudo leva a concentrar a descrição etno-

gráfica nos traços tradicionais de pequenas comunidades e a superestimar
sua lógica interna. Ao enfocar tanto o que diferencia um grupo dos outros

ou o que resiste à penetração ocidental, são deixados de lado os crescentes

processos de interação com a sociedade nacional e mesmo com o mercado
econômico e simbólico transnacional. Ou os reduzem ao asséptico “contato

entre culturas”. Daí que a antropologia tenha elaborado poucos conceitos
úteis para interpretar como os grupos indígenas reproduzem em seu inte-

rior o desenvolvimento capitalista ou constroem com ele formações mistas.
Os conflitos, poucas vezes admitidos, são vistos como se só se produzissem

entre dois blocos homogêneos: a sociedade “colonial” e o grupo étnico. No

estudo da etnia, são registradas unicamente as relações sociais igualitárias
ou de reciprocidade que permitem considerá-la “comunidade”, sem desi-

gualdades internas, confrontadas compactamente com o poder “invasor”
(Canclini, 2011, p. 248).

Na perspectiva dos Estudos Culturais, considera-se que cada cultura

tem uma história particular, mas é necessário, na análise atual desta história,
incluir as relações com outras culturas, com destaque para aquilo que muda
e se transforma unilateralmente ou mutuamente a partir destas relações, não
só por imposição de fatores de transformação modernizadores oriundos da

dominação externa, mediante o exercício do poder por setores hegemôni-

cos, mas também como uma opção voluntária e criativa de automodelação
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interna, ou de resistência, a partir da qual criam-se formas híbridas de sistemas de produção, de manifestações religiosas, de organização política e de
produção de arte. Como exemplo de hibridação cultural, encontram-se os

procedimentos pelos quais as culturas tradicionais de povos indígenas e de

trabalhadores camponeses unem-se sincreticamente a diversas modalidades
de cultura urbana e massiva, como forma de integração às sociedades nacionais na América Latina.

2 O CONCEITO DE HIBRIDISMO CULTURAL
Por hibridismo cultural entendem-se os “processos socioculturais nos

quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se com-

binam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (Canclini, 2011, p. XIX).
Tais processos não resultam simplesmente da submissão de setores populares a

setores hegemônicos, tal como outros modelos teóricos pressuporiam, conside-

rando a dominação da burguesia sobre o proletariado, da cultura urbana sobre a

rural, do moderno sobre o tradicional. Do ponto de vista dos Estudos Culturais,
consideram-se os processos de hibridismo cultural como resultado também
de criatividade e resistência produzidos pela ação, pelo discurso e pela repre-

sentação de quem tem menos poder nas relações entre culturas. Nesse sentido,
transformações culturais não são experiências passivas. Isso pode ocorrer nas

relações dos setores populares frente à indústria cultural de massa, nas relações
entre sociedades indígenas e sociedades nacionais industriais que as circundam, entre nações colonizadas e as metrópoles colonizadoras capitalistas.

Dessa perspectiva, retira-se o foco de análise das relações entre culturas

do plano do determinismo econômico, atribuindo-se à hibridação uma certa autonomia, não mais como reflexo direto das relações econômicas. Resulta

desse movimento de perspectiva que o objeto principal de estudo não está

na hibridez, mas sim no processo de hibridação. Interessa ao pesquisador dos
Estudos Culturais investigar como a hibridação funde estruturas ou práticas

sociais discretas para gerar novas estruturas e novas práticas sociais. Conforme
Canclini (2011), às vezes isso é resultado imprevisto de processos de inter165

câmbio econômico ou comunicacional, mas frequentemente está associada à

criatividade individual e coletiva, tanto nas artes como na vida cotidiana e no
desenvolvimento tecnológico.

Assim, considerar transformações culturais do ponto de vista da hibri-

dação implica considerar cultura não mais como objeto epistemológico cuja

descrição visa a totalidade, mas como objeto enunciativo, portanto semiótico,
fluido e dinâmico, onde o presente performático está constantemente sendo

ressignificado em articulação com um tempo retroativo ou prefigurativo, e com

espaços narrativos metafóricos, por aqueles que vivem e estão submetidos às
contradições dos processos hegemônicos e modernizadores, estabelecendo-se

com isto espaços híbridos de negociação cultural. Conforme Homi Bhabha,
ao se considerar o presente enunciativo na articulação da cultura, estabelece-se

“um processo pelo qual outros objetificados possam ser transformados em sujeitos de sua história e de sua experiência” (Bhabha, 2010, p. 248).

3 MUDANÇAS CULTURAIS NA PERSPECTIVA DO HIBRIDISMO
Transferir a tematização da cultura do campo epistemológico para o

semiótico implica abrir espaço para representações contingentes, através das
quais hierarquias culturais são constantemente relocadas, reinscritas, ressignificadas na constituição de lugares híbridos. Isso porque, conforme Bhabha,

O epistemológico está preso dentro do círculo hermenêutico, na descrição

de elementos culturais em sua tendência a uma totalidade. O enunciativo
é um processo mais dialógico que tenta rastrear deslocamentos e realinhamentos que são resultado de antagonismos e articulações culturais – sub-

vertendo a razão do momento hegemônico e recolocando lugares híbridos,
alternativos, de negociação cultural (Bhabha, 2010, p. 248).

Verifica-se que abordar o conceito de cultura a partir da perspectiva

semiótica da enunciação possibilita uma inversão de categoria, migrando-se
do campo da epistemologia (descrição empírica totalizante), para o campo da

representação discursiva (significação contingente aberta). Nessa perspectiva,
a identidade humana como imagem só faz sentido como imagem discursiva166

mente construída, de modo que a diferença cultural emerge como resultado

de tensionamentos políticos gerados por processos de identificação cultural,
que redirecionam os discursos para lugares múltiplos de significação. Daí que
Homi Bhabha estabelece uma crítica ao multiculturalismo, em razão de seus

princípios liberais da diversidade cultural, e propõe em substituição a perspec-

tiva da interculturalidade, em função de seu potencial político e de produção
de campos de força. Nesse sentido, Bhabha distingue “diversidade cultural” de
“diferença cultural”, nos seguintes termos:

A diversidade cultural é um objeto epistemológico – a cultura como objeto do conhecimento empírico – enquanto diferença cultural é o processo

da enunciação da cultura como “conhecível”, legítimo, adequado à construção de sistemas de identificação cultural. Se a diversidade é uma categoria da ética, estética ou etnologia comparativas, a diferença cultural é um

processo de significação através do qual afirmações da cultura ou sobre a

cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de campos de
força (Bhabha, 2010, p. 63).

No processo de hibridação, a reconversão é uma das principais formas de

transformação adotadas para adaptar um patrimônio cultural, um conjunto de

saberes e técnicas, por exemplo, para novas condições de produção e existência.

O significado cultural de reconversão é ilustrado por Canclini (2011, p. XXII),
como “as estratégias mediante as quais um pintor se converte em designer, ou

as burguesias nacionais adquirem os idiomas e outras competências necessárias
para reinvestir seus capitais econômicos e simbólicos em circuitos transnacio-

nais”. Nesse sentido, também são exemplos de estratégias de reconversão de
setores populares em processo de hibridação cultural a adaptação pela qual

passam os saberes de trabalhadores camponeses para trabalhar e consumir na
cidade, a vinculação dos artesanatos indígenas a usos modernos para interessar compradores urbanos, ou mesmo “os movimentos indígenas que reinserem

suas demandas na política transnacional ou em um discurso ecológico e aprendem a comunicá-las por rádio, televisão e internet” (Canclini, 2011, p. XXII).
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Visto dessa perspectiva, verifica-se que os processos de hibridação cul-

tural, gerados a partir de estratégias de reconversão, em muitos casos inten-

cionais e criativamente originados na busca de se apropriar de benefícios da
modernidade, podem interessar tanto a setores populares, tais como sociedades
indígenas, grupos de trabalhadores rurais, nações colonizadas, como a setores

hegemônicos que procuram impor aos demais padrões culturais de produção e

consumo. Em qualquer caso, no contexto das relações entre culturas, o sentido
das transformações culturais deve ser analisado a partir das realidades sociais

concretas nas quais se dá a hibridação, isto é, a partir do vivido e do experienciado tanto pelos setores populares, quanto pelos setores hegemônicos, evitan-

do-se com isso o pressuposto do determinismo unilateral segundo o qual, nas
relações assimétricas de poder, o sentido das transformações culturais vai dos
setores hegemônicos para os populares.

Ao se considerar as possibilidades de resistência, de ação e de criativida-

de praticadas nas relações assimétricas de poder entre culturas de setores dis-

tintos de uma sociedade, ou mesmo entre nações e povos, afasta-se a hipótese
de receptividade passiva, criando na hibridação um espaço de representação

também dos subalternos, isto é, considera-se também a voz que vem de baixo.
No caso particular dos meios de comunicação de massa, por exemplo, a voz da
audiência importa tanto quanto o que se passa nas telas da televisão e do computador, ou nos textos impressos, como objeto de análise que permita cons-

truir uma visão geral das transformações culturais em curso. Nessa perspectiva,
como conceito central de análise, surge a questão dos processos de formação e
transformação de identidades culturais, não mais como algo fixo e previamente
determinado, mas como algo contingente e vacilante.

4 IDENTIDADE CULTURAL: DA ESSÊNCIA FIXA À POSSIBILIDADE CAMBIANTE

O conceito de identidade, e, por conseguinte, o de identidade cultural,

tem passado por transformações no conjunto de atuais teorias sociais, carecendo
ainda, conforme Hall (2011), de uma compreensão conclusiva ou segura a res168

peito das proposições teóricas produzidas a respeito do tema. Não obstante a in-

conclusão teórica à qual Stuart Hall faz referência, observam-se certas alegações
comuns entre os teóricos atraídos pelo assunto, possibilitando assim caracterizar

uma nova perspectiva emergente de compreensão dos sujeitos sociais e dos processos de formação e transformação das identidades na contemporaneidade.

A descontinuidade, a fragmentação, a ruptura e o deslocamento são ca-

racterísticas atribuídas às sociedades contemporâneas, caracterizando-se es-

tas como sociedades em permanente mudança (Giddens, 1990; Laclau, 1990;
Harvey, 1989). Estas características resultam do processo de globalização ou
mundialização, intensificado no século XX, a partir do qual diferentes áreas

do planeta são postas em conexão entre si, possibilitando que transformações

sociais e culturais ocorram em escalas indefinidas de espaço-tempo, com a in-

teração ou fusão de espaços e realidades locais com espaços globais. Uma das
consequências das interações globais é o deslocamento e a ruptura das bases de

estruturas locais, que se reorganizam em novas e múltiplas bases, desenvolven-

do-se não mais a partir de uma única essência ou núcleo de poder articulador,
mas a partir de vários núcleos ou centros de poder.

A compreensão das sociedades contemporâneas e suas transformações

demanda, então, uma nova teoria social, segundo a qual a sociedade deixa de ser

“um todo unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através
de mudanças evolucionárias a partir de si mesma”, e passa a ser compreendida

como sendo algo que está “constantemente sendo ‘descentrada’ ou deslocada
por forças fora de si mesma” (Hall, 2011, p. 17).

Os deslocamentos e rupturas que caracterizam as sociedades contempo-

râneas geram, em consequência, uma multiplicidade de “posições de sujeito” (La-

clau, 1990), com cada uma das quais os indivíduos podem se identificar, manten-

do-se todavia a estrutura da identidade aberta. Esse fenômeno tem sido tratado
como a “crise de identidade” da modernidade tardia, ou da pós-modernidade
(Woodward, 2012; Hall, 2011). Em outros termos, os múltiplos e diferentes sistemas sociais e culturais aos quais os sujeitos das sociedades contemporâneas são

expostos geram também uma multiplicidade de identidades possíveis, com cada
uma das quais os sujeitos podem se identificar.
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A compreensão das formas pelas quais o sujeito social contempo-

râneo se localiza nos sistemas culturais que o rodeiam, isto é, como ele se
identifica em tais sistemas, demanda uma mudança de concepção de sujeito
e de identidade cultural em relação às concepções existentes em períodos

anteriores, que caracterizavam a sociedade como estável e unificada em
torno de categorias tais como classe, gênero, etnia e nacionalidade. Nesse

sentido, ao analisar as mudanças pelas quais os conceitos de identidade e
de sujeito estão passando, Hall (2011) identifica três concepções de identi-

dade, sendo elas as concepções de identidade do sujeito do Iluminismo, do
sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno.

Na primeira concepção, a do sujeito do Iluminismo, a identidade é con-

siderada como um núcleo interior do indivíduo, que o caracteriza desde o seu
nascimento até a morte. Nessa concepção “individualista” de identidade, o sujeito é um indivíduo centrado, unificado entorno da ideia de um “eu” autônomo, dotado das capacidades de razão e de consciência.

Na segunda concepção de identidade, a do sujeito sociológico, consi-

dera-se que, embora exista um núcleo ou essência interior que caracteriza o

indivíduo, este não é autônomo e autossuficiente em sua existência, porque
depende da mediação simbólica das pessoas ao seu redor na relação com a cul-

tura do mundo em que vive. Trata-se portanto de uma concepção interativa de

identidade, segundo a qual os valores e significados culturais são internalizados
pelo sujeito nas suas interações sociais, preenchendo assim o espaço existente
entre o interior e o exterior, entre o público e o privado, de modo a ajustar seus
sentimentos subjetivos aos lugares objetivos que ocupa na sociedade. Segundo

Hall (2011, p. 12), para essa concepção sociológica, a identidade “costura (ou,
para usar uma metáfora médica, ‘sutura’) o sujeito à estrutura”, e com isso “estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam”.

Na terceira concepção de identidade, a do sujeito pós-moderno, consi-

dera-se que as mudanças estruturais nas sociedades contemporâneas colocam
o indivíduo em contato com múltiplos sistemas culturais, empurrando-o em

diferentes direções, o que proporciona a existência de um sujeito com mais
de uma identidade, até mesmo contraditórias entre si. Assim, conforme Hall
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(2011, p. 13), “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”.

5 HIBRIDAÇÃO CULTURAL E A MULTIPLICAÇÃO DE IDENTIDADES

A partir desta terceira concepção de identidade cultural ou dos processos

pelos quais ela é criada e recriada, passa-se a considerar a identidade não mais

como algo que caracteriza os membros de uma cultura desde seu nascimento até
a morte. Nesse sentido, ao se considerar a hibridação como categoria na análise

das relações assimétricas entre culturas, passa a chamar a atenção consequente-

mente os processos pelos quais os membros dos setores populares ou hegemônicos
identificam-se com as culturas híbridas resultantes, ou mesmo como os sujeitos

transitam entre as diferentes culturas, ora identificando-se com certos valores, pa-

drões de comportamento, modos de vida em geral, ora distanciando-se destes para

assumir outros modos de vida, outros valores e outros padrões de comportamento,
de forma intencional ou condicionada por fatores que lhe fogem à consciência.

Nessa perspectiva, a identidade cultural surge mais como um processo

dialético e dinâmico do que como algo sólido e unificado como pressuporia
a visão predominante na modernidade. Conforme Stuart Hall, “se sentimos

que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas
porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora ‘narrativa do eu’. A identidade plenamente unificada, completa, segura e
coerente é uma fantasia” (Hall, 2011, p. 13).

Esse ponto de vista é corroborado por Fleuri (2003), segundo o qual
A identidade, sendo definida historicamente, é transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, de tal forma que, à medida

que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam,
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambian-

te de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos
identificar (Fleuri, 2003, p. 11).
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Dessa perspectiva teórica, depreende-se que, nas relações interculturais,

pode ocorrer tanto um abandono parcial de elementos de uma cultura, quanto o surgimento de novos fenômenos culturais, de modo que no processo de

interação entre distintas culturas, que no caso dos povos indígenas brasileiros,
por exemplo, deu-se predominantemente de forma assimétrica, não há apenas

a assimilação de uma pela outra ou uma simples fusão passiva, mas uma coexistência dialética composta de elementos culturais heterogêneos. Surge assim

uma tensão entre síntese e simbiose cultural, fusão e coexistência antagônica
que configuram o fenômeno da hibridação de que trata Canclini.

É, pois, o processo de hibridação de culturas na modernidade tardia

que coloca em colapso as formas pelas quais o indivíduo se identificava ou se

ajustava aos padrões culturais estáveis das sociedades em épocas anteriores,
dando lugar atualmente a processos de identificação provisória, variável
e instável, porque reorientada a todo momento para novas e múltiplas

direções. Assim, uma consequência da hibridação cultural em sociedades
contemporâneas é a ruptura com tipos tradicionais de ordem social, ao que

Harvey (1989) chama de rompimento com toda condição precedente em um

processo contínuo de fragmentações internas. Dessa perspectiva, as sociedades
e culturas na modernidade tardia deixam de ser totalidades bem delimitadas, a

partir de um único centro referencial e articulador, e passam a ser concebidas
como estruturas instáveis, inacabadas e em constante mutação.

À característica de mudança rápida e abrangente das sociedades con-

temporâneas associa-se outra, que diz respeito ao modo de vida altamente

reflexivo originado na modernidade tardia, de modo que “as práticas sociais

são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu

caráter” (Giddens, 1990 apud Hall, 2011, p. 15). De certa forma, isso é o que
garante que sociedades contemporâneas, marcadas por diferenças, divisões e

antagonismos sociais não se desintegrem totalmente. Afinal, a multiplicidade
de identidades culturais que produzem, com cada uma das quais os sujeitos
podem se identificar, acaba, de alguma maneira, articulando-se e dando origem

a novas identidades, novas “posições de sujeito”, ao que Ernest Laclau deno172

mina de “recomposição da estrutura em torno de pontos nodais particulares de
articulação” (Laclau, 1990 apud Hall, 2011, p. 18).

6 A DIFERENÇA COMO CATEGORIA MOBILIZADORA DA RESISTÊNCIA CULTURAL EM SOCIEDADES INDÍGENAS

A multiplicidade de identidades possíveis coexistentes em sociedades
contemporâneas reflete na reconfiguração dos movimentos sociais, que também passam a se orientar a partir de múltiplas categorias mobilizadoras, deixando de ser a “classe social” uma identidade singular que dê conta de abranger
os diferentes interesses existentes nas sociedades. Nesse sentido, segundo Hall
(2011, p. 21), “a classe não pode servir como um dispositivo discursivo ou uma
categoria mobilizadora através da qual todos os variados interesses e todas as
variadas identidades das pessoas possam ser reconciliadas e representadas”.
No caso particular dos movimentos indígenas, percebe-se que uma categoria mobilizadora passa a ser a diferença reivindicada como direito das gerações mais jovens poderem continuar a fazer escolhas de futuro tendo como referências as tradições culturais de suas próprias sociedades, diferentes daquelas
existentes na sociedade colonizadora, todavia assumindo-se identidades novas
e contingentes, em razão das violações dos limites e das fronteiras culturais
provocadas pela interação com a sociedade colonizadora.
Assim, frente à experiência de deslocamento resultante do colapso das

estruturas que serviam de base para a inscrição das identidades em períodos

anteriores ao contato, no caso das sociedades indígenas colonizadas que intentam resistir às mudanças impostas pelo colonizador, busca-se constan-

temente retraçar os limites e as fronteiras culturais violadas. Mas, dado que

cultura não é essência, muito menos a própria identidade, resultam desse
rearranjo de fronteiras culturas e identidades modificadas, diferentes do
que eram inicialmente. E dado também que as forças homogeneizadoras

continuam a agir nas relações assimétricas de poder entre tradição e mo-

dernidade, entre o interno e o externo, esse processo de retraçar fronteiras
violadas torna-se um contínuo na tentativa de sobrevivência cultural, resultando desse processo sempre novas identidades e novas fronteiras.
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A interculturalidade caracteriza-se, assim, exatamente como um entre-lu-

gar de culturas distintas que se encontram, como um terceiro-espaço (Bhabha,
2010) situado entre o interno e o externo a fronteiras e limites culturais que
são constantemente realocados, em função das tensões e relações de poder que

caracterizam os encontros interculturais. Em tal espaço de conflitos e tensões,
o patrimônio histórico de culturas tradicionais anteriormente existentes assume funções contemporâneas não como essências imutáveis e fossilizadas a se

perpetuarem indefinidamente no tempo, mas, como sustenta Canclini (2011),
como conteúdo de referência a partir do qual as sociedades subjugadas podem

teatralizar e celebrar o passado como estratégia para reafirmarem-se no presente.
Assim, os conteúdos culturais passam a funcionar como critérios de perten-

ça no sentido de serem compartilhados pelos membros de uma sociedade específi-

ca como estratégia de autoafirmação identitária, ao assumirem uma origem étnica

comum, sendo a etnicidade neste caso concebida de modo inverso ao modo como
originalmente foi pensada no contexto da etnologia e do colonialismo.

7 A ETNICIDADE COMO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DIFERENÇA EM CONTEXTOS INTERCULTURAIS

Os conceitos de etnia e de etnicidade surgiram no século XIX no con-

texto do colonialismo, no âmbito da etnologia clássica, baseados no pressupos-

to de que sociedades e grupos culturais colonizados seriam entidades objetivas,
passíveis de serem definidas e descritas isoladamente por suas características

culturais observadas de fora para dentro (Poutignat; Streiff-Fernart, 2011).
Ocorre que, nas descrições de sociedades e grupos colonizados, utilizavam-se

sempre os padrões e valores dados a priori pelos próprios colonizadores, re-

sultando assim invariavelmente em uma associação do conceito de etnia com

a ideia de sociedade exótica, primitiva, atrasada, arcaica e, consequentemente,
inferior. Assim, essa criação artificial de etnia, em um sentido “de cima para
baixo”, estava a serviço da ordem colonial porque invariavelmente tratava de

inferiorizar povos ou grupos culturais colonizados, justificando desse modo o
próprio fenômeno da colonização.
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As raízes etimológicas da palavra étnico de fato associariam original-

mente etnia a uma noção negativa de “outros” povos, distintos daquele de

quem faz uso do termo. Nesse sentido, conforme Sollors (1986 apud Poutig-

nat; Streiff-Fernart, 2011), entre os gregos, o termo ethnos era utilizado para
fazer referência aos povos considerados bárbaros ou àqueles que não se organi-

zavam em cidades-estados, e o termo latino ethnicus era utilizado pelos cristãos
do século XIV para ser referirem a povos considerados pagãos.

Ocorre que, ao longo do século XX, as noções de etnia e de etnicidade

sofreram uma significativa mudança conceitual, superando a ideia de grupos

étnicos como entidades discretas, homogêneas ou passíveis de serem objetivamente descritas, nomeadas e catalogadas a partir de traços ou características

culturais, por um observador externo. A partir de então, e na contemporaneidade, novas teorias da etnicidade tendem a considerá-la como efeito do exer-

cício da diferença cultural reivindicada, buscada constantemente pelos grupos
ou sociedades marginalizadas ou colonizadas, a partir de um movimento de
dentro para fora, no sentido de uma autoafirmação e de uma forma de identificação alternativa à consciência de classe.

A partir dessa perspectiva, a etnicidade passa a ser concebida como uma

dimensão universal das relações humanas, na medida em que a própria noção

de identidade cultural pressupõe o exercício da diferença ou da distinção, sendo que, portanto, somos todos seres étnicos na medida mesmo em que somos
todos portadores de identidades. Assim, o objeto das teorias da etnicidade na

atualidade deixa de ser a descrição totalizante de povos, sociedades e grupos
culturais com o intuito de promover uma escala cultural comparativa e passa a

ser “o processo de construção das diferenças étnicas e das formas de interação

nas quais os indivíduos agem como membros de grupos étnicos” (Poutignat;
Streiff-Fernart, 2011, p. 84).

Nesse sentido, a etnicidade emerge no contexto da interculturalidade,

em particular no caso de sociedades indígenas contemporâneas, como estraté-

gia na tentativa de resistência por diferenciação cultural, numa oposição entre

o Nós e os Outros, de modo que uma identidade étnica passa a ser assumida
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como sentimento de pertença a um grupo ou sociedade em interação com
outros grupos ou sociedades distintas.

A pertença étnica nesse contexto passa a operar como categoria impor-

tante de mobilização de grupos e sociedades marginalizadas na conquista de
direitos coletivos. No caso particular dos povos indígenas, um efeito imediato

da defesa da pertença étnica é a reivindicação do direito ao território tradicio-

nalmente ocupado pelos povos, sob constante ameaça dos poderes de setores

da sociedade colonizadora que têm interesses conflitantes com a sobrevivência
cultural e, portanto, territorial dos povos tradicionais.

Verifica-se portanto que essa nova noção de etnicidade só faz sentido se

considerada no contexto de relações interculturais, isto é, como resultado do exer-

cício da diferença em relação a um Outro, de modo que os indivíduos de uma
sociedade ou grupo cultural se percebem unidos pelo compartilhamento de um

conjunto de tradições, conhecimentos, saberes, hábitos e comportamentos não

compartilhados pelos demais grupos os sociedades com os quais mantêm relações.
Assim, esse conjunto de aspectos da cultura própria do grupo é utilizado subje-

tivamente pelos membros do próprio grupo para se diferenciar de seus vizinhos,
produzindo como efeito uma identidade cultural específica e de natureza étnica.

Dessa perspectiva, os grupos étnicos são concebidos não mais como

entidades objetivamente definíveis por um observador externo, mas como sendo autodefinidos por seus próprios membros a partir do reconhecimento e
da reivindicação de uma tradição compartilhada internamente, sendo que, no

contexto da hibridação cultural, o próprio conceito de tradição deixa de ser as-

sumido como um congelamento do patrimônio cultural existente no passado,
e passa a ser concebido, conforme Canclini (2011), como um mecanismo de
seleção ou de invenção de patrimônios culturais reconvertidos para uma legitimação do presente como forma de resistência.

Ainda com base em Canclini (2011), verificamos que, quando a questão

da identidade é pensada no âmbito de espaços de hibridação cultural, é preciso superar a ideia de etnia como essência caracterizada por um conjunto de

traços fixos e congelados, uma vez que a história dos movimentos identitários

demonstra que grupos culturais tradicionais tendem a selecionar elementos
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e traços culturais de diferentes épocas, articulando-os no presente e ressig-

nificando-os com a finalidade de construir um relato coerente de si mesmos
nas relações estabelecidas com as sociedades nacionais. Em outros termos, na
relação entre tradição e modernidade, o presente é significado em termos de
algo que se repete “sob a aparência de um passado que não é necessariamente

um signo fiel da memória histórica, mas uma estratégia de representação da
autoridade em termo do artifício do arcaico” (Bhabha, 2010, p. 65).

Em síntese, a partir da perspectiva teórica exposta neste capítulo, torna-se

possível considerar o fenômeno relativo à ressignificação da educação escolar
existentes em aldeias de sociedades indígenas pelos membros das próprias sociedades indígenas, como parte das estratégias de grupos étnicos contemporâneos

se autoafirmarem em contextos de hibridação cultural a partir da ênfase no compartilhamento de conhecimentos e saberes tradicionais internamente pelos pró-

prios grupos. A escola concebida como espaço de hibridação cultural na aldeia

torna-se assim também um espaço de ressignificação do presente cultural dos
povos a partir da revitalização de elementos da tradição existentes no passado.
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CAPÍTULO 9
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA SOBRE AS ESPECIFICIDADES SOCIOCULTURAIS DOS EDUCANDOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Emerson da Silva Ribeiro
Danielly da Silva Francisco
Moab Marques da Silva

RESUMO: Este capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo analisar as concepções de professores de Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) a
respeito das especificidades socioculturais dos educandos jovens e adultos no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Como base teórica a pesquisa se sustentou principalmente em Fonseca (2005), Oliveira (1999), Ribeiro (2007) e Di Pierro et al. (2001). Além
do mais, recorreu-se à abordagem metodológica da investigação qualitativa, respaldando-se em
Bogdan e Biklen (1994), Fiorentini e Lorenzato (2006) e Ludke e André (1986), tendo como
instrumentos de produção de dados um questionário e a entrevista semiestruturada, aplicados
nos meses de fevereiro e abril de 2018 junto aos participantes da pesquisa, constituídos por três
professores de Matemática atuantes na modalidade EJA em escolas da rede pública de ensino
localizadas no município de Ji-Paraná. Como resultados da pesquisa verificamos haver certa carência de entendimento por parte dos professores de Matemática atuantes na EJA sobre o tema
especificidade sociocultural, e consequentemente a não valorização por esses das especificidades
socioculturais dos seus educandos jovens e adultos no processo de ensino-aprendizagem de
conhecimentos matemáticos, ainda que reconheçam a importância de se valorizar tais aspectos
no contexto específico da EJA.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática; Educação de Jovens e Adultos – EJA; Concepções de Professores.

INTRODUÇÃO
A pesquisa que origina o presente capítulo tem como tema a Edu-

cação Matemática de Jovens e Adultos, com enfoque nas concepções de
professores de Matemática que atuam na Educação de Jovens e Adultos
(EJA) sobre as especificidades socioculturais dos educandos dessa modalidade da Educação Básica.
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O tema escolhido é decorrente de estudos e pesquisas realizados pelos

autores deste capítulo tratando da temática envolvendo a relação entre Edu-

cação Matemática e EJA, consideradas áreas de relevância socioeducacional.
Sobretudo, pelas vivências e interesse de compreender as várias concepções,
crenças e discursos evidenciados por professores que ensinam Matemática na

EJA a respeito dos seus educandos jovens e adultos, em especial, sobre a importância de reconhecimento das especificidades socioculturais desses educan-

dos nas ações de aprender e ensinar Matemática no universo peculiar dessa
modalidade de ensino.

No tocante ao movimento da pesquisa sobre este tema, ressalta-se sua

relevância diante a necessidade de estudos e investigações que se debrucem
sobre a compreensão da modalidade EJA e de seus educandos para melhor

desenvolvimento do processo educacional direcionado a esse público distinto
dos alunos que frequentam o ensino dito regular, especialmente no âmbito da
Educação Matemática.

A respeito das especificidades socioculturais dos educandos da EJA,

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a EJA (Brasil, 2000) e a
Proposta Curricular para essa modalidade (Brasil, 2002) preconizam que esse

aspecto se constitui como uma singularidade da EJA no respeito à bagagem
cultural dos educandos jovens e adultos.

Nesta perspectiva, para o desenvolvimento da pesquisa que origina este ca-

pítulo, assumiu-se como objetivo: Analisar as concepções de professores de Mate-

mática na EJA a respeito das especificidades socioculturais dos educandos jovens e
adultos no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

Para subsidiar a discussão em torno do tema escolhido e atender ao

objetivo da pesquisa, é abordado na sequência deste capítulo sobre a contex-

tualização da história da EJA, tendo como principal base teórica Di Pierro

(2001). Já em Oliveira (1999), respalda-se teoricamente para tratar sobre as
especificidades dos educandos da EJA. Para discutir sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática nessa modalidade de ensino recorre-se principalmen-

te a Fonseca (2005) e Ribeiro (2007). Em relação aos aspectos metodológicos

da pesquisa, respalda-se em Bogdan e Biklen (1994), Fiorentini e Lorenzato
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(2006) e Ludke e André (1986). E, finalmente, são apresentados e analisados
os dados produzidos da pesquisa.

1 BREVE HISTÓRIA DA EJA NO BRASIL
Ao longo da história da EJA não são muitos os registros sobre essa

modalidade, principalmente no âmbito não-governamental. Todavia, relatar

um pouco de sua história, tendo por base o que há de escrito, significa buscar
compreendê-la como um importante marco para o contexto socioeducacional

brasileiro, sendo a sua trajetória constituinte de parte da história do Brasil,
permeada de muitos esforços para se chegar à democratização do acesso ao co-

nhecimento por meio do processo de escolarização às pessoas jovens e adultas
(Di Pierro et al., 2001).

Esta trajetória se inicia no período Colonial e do Império, em que são

encontrados registros retratando que a alfabetização no país foi promovida inicialmente por religiosos que tinham a finalidade de catequizar os habitantes locais, confundindo-se com o próprio ensino de princípios bíblicos (Brasil, 2002).

No período imperial destaca-se a Constituição de 1824, tida como uma

inspiração para novas políticas voltadas para a educação de adultos, uma vez

que na Europa havia as ideias iluministas, o que ajudou no desenvolvimento
do pensamento jurídico, favorecendo a educação (Haddad; Di Pierro, 2000).

Tempos depois, nos anos de 1920, a educação para pessoas jovens e

adultas surge com a necessidade de mão-de-obra para as indústrias locais,
aliadas à manutenção da ordem social, e para acabar com o analfabetismo,
que era conhecido como mal nacional. Tendo aparecido vários movimentos comunistas e de operários, além do Decreto nº 16.782-A, de 13 de

janeiro de 1925, conhecido como Lei Rocha Vaz, que estabeleceu a escola
noturna para adultos (Brasil, 2002).

Na década de 1930 eis que a Constituição de 1934 propõe o Plano

Nacional de Educação, ao que “pela primeira vez a Educação de Jovens e

Adultos era reconhecida e recebida um tratamento particular” (Haddad;
Di Piero, 2000, p. 110).
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Durante os anos de 1940 e 1950 observam-se iniciativas mais con-

cretas em relação à educação de pessoas jovens e adultas, dentre elas: Fundo

Nacional de Ensino Primário, em 1942; Serviço de Educação de Adultos, e
Campanha de Educação de Adultos, ambos de 1947; Campanha de Educação Rural, em 1952; e Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958 (Ribeiro, 2007).

A partir disso, houve a necessidade de uma educação para os jovens e

adultos que os tornassem formadores de opinião, e tivessem uma educação
crítica, voltada a uma transformação para a sociedade. Neste caso, observam Di
Pierro et al. (2001, p. 60) que:

[...] o paradigma pedagógico que então se gestava preconizava com cen-

tralidade o diálogo como princípio educativo e a assunção, por parte dos
educandos adultos, de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produção
de cultura e de transformação do mundo.

Nos anos de 1960 a educação destinada ao público de jovens e adultos to-

mou o rumo mais importante de sua história, pois aconteceram várias ações que
foram envolvendo “tantos os movimentos civis quanto oficiais que se empenha-

ram no combate ao analfabetismo” (Ribeiro, 2007, p. 23). Assim, o Ministério
da Educação organizou o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, que
teve seu planejamento seguido conforme as orientações de Paulo Freire.

Porém, contrapondo-se a este programa, o Governo Federal, em 1969, já

sob o comando do regime militar, organizou o Movimento Brasileiro de Alfabeti-

zação, conhecido por MOBRAL, “um programa de proporções nacionais, proclamadamente voltado a oferecer alfabetização a amplas parcelas dos adultos analfa-

betos” em vários locais do país (Di Pierro et al., 2001, p. 61). Com esse programa
foi investido uma grande quantia de recursos, diferente da Campanha de 1947.

Ainda aconteceu, em 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da

Educação Nacional, a implantação do ensino supletivo.

Com a instituição do ensino supletivo pelo MEC, em 1971, a escolaridade
se ampliou para a totalidade do ensino de 1º grau. Foram então redefinidas
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as funções desse ensino, e o MEC promoveu a implantação dos Centros de

Ensino Supletivo (CES), a fim de atender todos os alunos – inclusive os
egressos do MOBRAL – que desejassem completar os estudos fora da ida-

de regularmente para as series iniciais do ensino de primeiro grau. (Brasil,
2002, p. 15-16).

Com a Lei nº 5692/71 foram dispostas as regras básicas para o provi-

mento do ensino supletivo. Com isso, a educação para jovens e adultos teve
um capítulo específico na legislação educacional no Parecer nº 699/72, desta-

cando-se as seguintes funções: suplência – relativa à reposição da escolaridade;
suprimento – relativa ao aperfeiçoamento ou atualização; aprendizagem e qua-

lificação – referente à formação para o trabalho e profissionalização. Com essa

Lei também foram organizados vários tipos de modalidade: curso supletivo,
centros de estudo e curso supletivo de ensino a distância.

Nos cursos supletivos, alguns vigoravam a frequência obrigatória, e ti-

nham como característica a aceleração, que geralmente era a metade do tempo

do ensino regular para a conclusão do curso. Já nos centros de estudo a frequência não era obrigatória, o aluno frequentava-os apenas para assistir algumas

aulas e receber o material didático em módulos, sendo que a avaliação era feita

por disciplina e módulo. E nos cursos supletivos de ensino a distância eram

realizadas aulas por televisão, contando com algum posto de encontro para a
reprodução de vídeo com um monitor presente (Di Pierro et al., 2001).

Durante a década de 1970, Di Pierro et al. (2001, p. 61) observam ainda que:
O fechamento político e institucional que caracterizou a conjuntura brasi-

leira nos anos 70 também não impediu que sobrevivessem ou emergissem

ações educativas voltadas à alfabetização e pós-alfabetização inspiradas pelo
paradigma freiriano. Abrigadas frequentemente em igrejas, associações de
moradores, organizações de base local e outros espaços comunitários, essas
iniciativas experimentaram propostas de alfabetização e pós-alfabetização

de adultos que se nutriram no paradigma da educação popular, impulsionando a busca de uma adequação de metodologias e conteúdos às características etárias e de classe dos educandos.
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Nos anos de 1980 tem-se a extinção do MOBRAL, especificamente

em 1985, quando foram desacreditados os meios políticos e educacionais, e o
montante de verbas já havia diminuído, passando a restar apenas uma estrutura

similar decorrente da Fundação Educar. Essa fundação passou a apoiar financeiramente e tecnicamente ações governamentais, de entidades civis e empresas, e

ainda abriu mão do controle político pedagógico que caracterizava o MOBRAL.
Marco fundamental dos anos de 1980 foi a Constituição Brasileira de

1988, em que foi consagrada a conquista da educação para jovens e adultos ao
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, independentemente da idade.

Além dessa garantia constitucional, as disposições transitórias da Carta
Magna estabeleceram um prazo de dez anos durante os quais os governos

e a sociedade civil deveriam concentrar esforços para a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, objetivo aos quais
deveriam ser dedicados 50% dos recursos vinculados à educação dos três
níveis do governo. (Haddad; Di Pierro, 2000, p. 120).

Nos anos de 1990, a Fundação Educar foi extinta, e esse ato fez parte

de iniciativas para enxugar o orçamento para a educação. Assim, o Governo

Federal tirou a responsabilidade da União quanto à alfabetização de jovens
e adultos, passando-a para os municípios e os estados assumiram o Segundo
Segmento do Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

Ainda na década de 1990, teve-se a criação do Programa Nacional de

Alfabetização e Cidadania (PNAC) com a intenção de substituir a Fundação
Educar, mas que também veio a se extinguir. Em 1993, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada a LDB 9.394, que foi aprovada no

Congresso em 1996, e que teve pouco movimento de melhora para a educação

básica de pessoas jovens e adultas, ainda que tenha se instituído a modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A seção dedicada à educação básica de jovens e adultos resultou curta e
pouco inovadora: seus dois artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos

trabalhadores ao ensino básico adequado às suas condições peculiares de
estudo, e o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma
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de cursos e exames supletivos. A única novidade dessa seção da Lei foi o
rebaixamento das idades mínimas para que os candidatos se submetam aos
exames supletivos, fixadas em 15 anos para o Ensino Fundamental e 18
anos para o Ensino Médio (Haddad; Di Pierro, 2000, p. 121-122).

Nos anos 2000, a principal ação em relação à EJA se constituiu em

sua regulamentação e normatização por meio do Parecer nº 11/2000 e da

Resolução nº 1/2000, instituindo suas DCN, além de instaurar um novo

paradigma para essa modalidade a partir da extinção do termo “supletivo”;
da proposição das funções reparadora, equalizadora e qualificadora; e, so-

bretudo, da necessidade de instauração de “contextualização curricular e
metodológica de acordo com os princípios de equidade e diferença defendidos pela EJA” (Ribeiro, 2007, p. 28-29).

Nos últimos anos, todos os programas criados acabaram sendo de

curto prazo, o que não garantiu a permanência ou continuidade dos estudos pelos jovens e adultos.

2 ESPECIFICIDADES SOCIOCULTURAIS DA EJA
Tratar sobre as questões socioculturais da EJA é algo importante para o

conhecimento das suas especificidades, pois são particularidades que são próprias dessa modalidade. Neste caso, como elucida Ribeiro (2007, p. 29), falar

sobre a EJA “é reconhecer, primeiramente, a própria redundância da sua necessidade para aqueles que foram excluídos do sistema escolar quando crianças

ou adolescentes”. Aspecto esse tido como o mais conhecido a respeito das
diferenças da EJA em relação às demais modalidades da Educação Básica.

Mas o que é EJA? A EJA é uma modalidade da Educação Básica que

objetiva o ensino para jovens e adultos que, por algum motivo, não terminaram

seus estudos na idade “ideal” do ensino dito regular. Então, segundo Fonseca
(2005, p. 15), é uma “modalidade pela idade dos alunos a que atende”, complementando que tem grande traço de distinção das demais modalidades pela

“caracterização sociocultural do seu público”, sendo assim um motivo para o
corte etário da “expressão que a nomeia”.
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Por sua vez, Oliveira (1999, p. 2) esclarece que “o tema ‘educação de pes-

soas jovens e adultas’ não nos remete apenas a uma questão de especificidade

etária, mas principalmente, a uma questão de especificidade cultural”. Sendo

assim, tem-se a importância do reconhecimento do grupo e/ou dos grupos que

o público dessa modalidade faz parte, e também a valorização das características que devem ser mantidas, e não desprezadas ou desvalorizadas.

Segundo esse entendimento, em menção à EJA, deve se compreender

que seus educandos estão iniciando os estudos pela primeira ou retornando

para a escola depois de passagens anteriores. São educandos geralmente mar-

cados pela exclusão social e cultural, “causada pelo não acesso à escola ou não
possibilidade de continuidade dos estudos, que busca uma primeira ou nova
oportunidade de inclusão” (Fonseca, 2005, p. 16).

Essa inclusão ou re-inclusão à escola está relacionada ao lugar do edu-

cando da EJA na sociedade, bem como aos aspectos políticos e materiais que são

oferecidos na educação. Fatores tais que definem o lugar social do educando da
EJA associado “a condição de não-criança, a condição de excluído da escola e a

condição de membros de determinados grupos culturais” (Oliveira, 1999, p. 60).
Em relação à condição de “não-criança”, Oliveira (1999, p. 2-4) reforça

que os educandos da EJA estão em uma fase distinta aos demais alunos do
ensino dito regular:

Fortemente atrelada a fatores culturais, podemos arrolar algumas características desta etapa da vida que distinguiriam, de maneira geral, o adulto

da criança e do adolescente. O adulto está inserido no mundo do trabalho

e das relações interpessoais de um modo diferente daquele da criança e do
adolescente. Traz consigo uma história mais longa de experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e

sobre as outras pessoas. Com relação a inserção em situações de aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de vida em que se encontra o adulto faz

com que ele traga consigo diferentes habilidades e dificuldades (em comparação à criança) e, provavelmente, maior capacidade de reflexão sobre o
conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem.
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O jovem inserido na EJA não é aquele aluno com uma história de edu-

cação regular, nem de vestibular ou cursos extracurriculares, mas um aluno
excluído da escola, incorporado em cursos supletivos, supostamente com mais
chance de concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. É geralmente

mais ligado ao mundo urbano e às tecnologias, envolvido com atividades do

trabalho e lazer com a sociedade letrada, escolarizada e urbana. No entanto,
o adulto dessa modalidade da Educação Básica constitui-se comumente de
migrante que “chega às grandes metrópoles provenientes de áreas rurais empobrecidas”, filho de trabalhadores rurais com baixo nível de escolaridade, frequentemente analfabetos. Também é aquele que quando criança e adolescente

não teve a oportunidade de estudar, e que procura a escolarização tardia para
alfabetizar-se ou concluir a escolaridade (Oliveira, 1999, p. 2).

Neste contexto, salienta-se que o público da EJA tem seu processo cogni-

tivo característico da idade adulta, e, por conseguinte, em função da oportunidade

de vivência relacionada, traz consigo conhecimentos sobre seus próprios modos

de aprendizado ao longo de sua trajetória de vida. Por exemplo, segundo Gomes
(2007), os educandos jovens e adultos já possuem um pouco de conhecimento
matemático sobre os números decimais, mesmo podendo estar no início da escolarização, destacando assim um dos motivos para diferenciar esses educandos
dos alunos crianças e adolescentes em relação à forma de ensino, acrescentando

que esses educandos em tudo que forem pensar tenderão a associar com suas
vivências, o que influência seu agir no processo de ensino-aprendizagem.

Apesar do traço sociocultural definir a EJA como uma modalidade es-

pecífica, tem-se ainda, segundo Gomes (2007, p. 23), que:

As práticas pedagógicas na área da EJA, no Brasil, têm assumido um caráter

emergencial, assistencialista ou simplista e, em sua maioria, as propostas

nessa área não têm levado em consideração a especificidade dessa clien-

tela, quanto à sua faixa etária, sua experiência profissional e cotidiana, e suas
formas de aprendizagem [grifos nosso].

No tocante à condição dos educandos da EJA como “excluídos da escola

regular”, e ainda em consideração à condição de “não-crianças”, Oliveira (1999)
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afirma que isso implica pensar obrigatoriamente na adequação da escola para um

grupo que não é “alvo original” da instituição, ou seja, os currículos, os programas

e os métodos de ensino, originalmente, não foram concebidos para os jovens e
adultos, mas para crianças e adolescentes com trajetória escolar regular.

Isso evidencia a razão da afirmação de Oliveira (1999, p. 2) de que “a

exclusão contribui para definir a especificidade dos jovens e adultos como su-

jeito de aprendizado”. Além de explicar porque, na maioria das vezes, esses
educandos sentem certo desconforto em ir para a escola, pois, por terem sido

excluídos do processo escolar, se veem em situação ruim ao ter de estudar com
crianças e adolescentes, sentindo vergonha de estar ali frequentando a escola, e
insegurança de não conseguir aprender e fracassar novamente.

De certa forma, é como se a situação de exclusão escolar fosse, em si mesma,
potencial geradora de fracasso na situação de escolarização tardia. Na verdade, os altos índices de evasão e repetência nos programas de educação de

jovens e adultos indicam falta de sintonia entre essa escola e os alunos que
dela se servem, embora não possamos desconsiderar, a esse respeito, fatores

de ordem socioeconômica que acaba por impedir que os alunos se dediquem plenamente a seu projeto pessoal de envolvimento nesses programas
(Oliveira, 1999, p. 4).

Desta forma, verifica-se que os educandos da EJA se sentem totalmente

“desenquadrados” na escola, tornando-se essa situação um obstáculo à apren-

dizagem deles. Submetendo à necessidade, para que isso não aconteça, de se
“historicizar” a trajetória desses educandos, inclui-los no processo educacional
e não tecer julgamentos de seus valores.

A respeito da terceira e última condição, designada pelos educandos

da EJA como “membros de determinados grupos culturais”, Gomes (2007,
p. 24) esclarece que:

A condição de membro de determinados grupos culturais foca a questão da
especificidade sociocultural do alunado da EJA. Essa diversidade de vivência e experiência que faz desse aluno alguém possuidor de uma cultura, de

um conhecimento. As formas como este conhecimento será tratado no con188

texto escolar, definirão as relações entre professor e alunos: se um jogo de
tensões, de conflito entre conhecimento formal e o conhecimento cotidiano

ou relações de negociações de significados, ao considerar o conhecimento
do aluno da EJA, que o identifica como grupo sociocultural.

As três condições singulares que demarcam a EJA e seus educandos

fazem com que a escola com atendimento a essa modalidade planeje seu funcionamento em consonância com a compreensão de que esses educandos não

se distinguem pela idade, mas, primordialmente, por suas características e diversidades socioculturais, devendo se reconhecer a chegada deles à escola possuindo uma grande bagagem cultural.

Em conformidade com essa perspectiva que Fonseca (2005, p. 15)

salienta que:

[...] ainda que a designação ‘Educação de Jovens e Adultos’ nos remeta a

uma caracterização da modalidade pela idade dos alunos a que atende, o
grande traço definidor da EJA é a caracterização sociocultural de seu pú-

blico, no seio da qual se deve entender esse corte etário que se apresenta na
expressão que a nomeia. É com essa perspectiva que recomendo aos educa-

dores matemáticos que se voltam para a EJA procurando compreender os
alunos ‘jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem’.

Ainda em reconhecimento à bagagem cultural dos educandos jovens e

adultos como premissa a ser considerada no processo de ensino-aprendizagem,
recorre-se a Freire (1996) quando elucida que ensinar exige respeito aos sabe-

res dos educandos, em uma observação oportuna de que os saberes de cada um
dos educandos, construídos em sua prática comunitária, seja valorizado e posto
em ação nas atividades educativas.

O que significa, conforme complementação de Gomes (2007), que se os

educadores da EJA tiverem como objetivo respeitar seus educandos por meio

de suas práticas pedagógicas, terão que ter uma boa compreensão do “mundo
do educando, de sua identidade cultural”, e assim praticar uma postura democrática diante deles quanto aos seus saberes culturais construídos.
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Pelos aspectos concernentes às especificidades socioculturais dos edu-

candos da EJA é que as DCN para essa modalidade (Brasil, 2000) reforçam e
estabelecem como exigência de que as escolas e professores com atendimento
à EJA valorizem a diferença e reconheçam a importância do conhecimento já

adquirido pelos seus educandos, respeitando cada um com seus devidos valores

e especificidades socioculturais. Ao que significa ainda, valorizar a presença
deles e garantir sua permanência na escola por meio da valorização de suas experiências e bagagem sociocultural nas propostas de ensino nessa modalidade
da Educação Básica.

3 ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NA EJA
Em relação ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática na

EJA, um dos pontos a ser observado são as especificidades de seus educandos,
pois como se trata de pessoas que já passaram por várias vivências de vida, já
possuem conhecimentos matemáticos aprendidos no seu cotidiano.

Para Ribeiro (2007), as especificidades dos educandos jovens e adultos

deve ser o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem da Matemática
na EJA, bem como uma das bases da construção curricular dessa modalidade.

Em se tratando da Matemática, a clientela da EJA tem um caráter de

emergência, pois, diferente dos alunos do ensino dito regular, que estudam e
aprendem para o futuro, os educandos da EJA querem aprender Matemática
para aplicar no seu dia a dia.

Para além da dimensão utilitária, os alunos da EJA requerem uma dimensão
formativa matemática, que diferente da educação para crianças que tem

referência para o futuro, ou seja, naquilo que os alunos serão, irão enfrentar,
adquiri um caráter de atualidade, ou seja, um conhecimento que precisa se
realizar no presente (Gomes, 2007, p. 28).

Nesta perspectiva, pensando no favorecimento da compreensão ma-

temática e sua aplicação, os professores não devem apenas passarem para
seus educandos jovens e adultos os conceitos e o cálculo matemático, mas
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levar em conta as suas especificidades, ao que os procedimentos e a inter-

pretação de problemas matemáticos devem ser contextualizados segundo
as vivências desses educandos.

Neste caso, os educandos da EJA, ao verem o ensino matemático

descontextualizado com sua realidade se sentem desmotivados e encontram dificuldades de continuar os estudos. Em consequência disso, Fonseca

(2005) argumenta que os professores de Matemática devem buscar contex-

tualizar suas aulas e os conteúdos matemáticos com a realidade dos alunos,
ou seja, suas especificidades.

Ao modo de desenvolver um ensino de Matemática descontextualizado,

torna-se um problema a mais para a EJA o entendimento equivocado de que

o educando adulto teria dificuldades de apender. O que culmina no sentido de
que o professor pensa na dificuldade do educando e não no que ele realmente
deveria aprender, e como aprender.

Neste sentido, Fonseca (2005, p. 20) afirma que:
Se essa perspectiva da idade adulta ainda grassa em algumas abordagens

psicológicas, no senso comum é que ela encontra sua expressão mais pessimista, que se traduz na descrença em relação às capacidades de aprendizagem do adulto.

Em consequência a esse aspecto, segundo Brasil (2002) e Fonseca

(2005), há a observação de alguns professores que não buscam preparar

suas aulas de acordo com os conhecimentos já presentes dos seus educandos da EJA, pois acreditam que eles têm pouco conhecimento, e assim, pre-

ferem elaborar o planejamento conforme os problemas urbanos, de saúde,
do mercado de trabalho, e desemprego.

Vale lembrar que, se o professor refletir sobre sua prática em relação

às características da EJA, perceberá que toda a sua ação pedagógica deve

estar adequada aos seus educandos segundo o contexto sociocultural deles,
e deve ser harmonizado o saber desse educando em conjunto com o que a
escola tem para lhe proporcionar.
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Para que o professor possa refletir sobre a maneira como tem prepara-

do suas aulas, e principalmente para que possa ministrá-las de acordo com o

contexto sociocultural do educando da EJA, deve então primeiro conhecê-los,
buscar saber quem são eles, por exemplo, se trabalhadores, e onde moram, se
são pais de família etc. Desta forma, o professor poderá compreender um pouco da história dos seus educandos jovens e adultos que regressam para a escola

ou se estão ali pela primeira vez. Além disso, compreendendo as suas realida-

des, o professor pode propor a eles o uso e utilidade de seus conhecimentos, e
ainda reforçar a comunicação entre professor e aluno.

Neste contexto, o professor de Matemática atuante na EJA precisa estar

atento aos seus educandos, pois cada aluno, turma ou ano, tem um perfil dis-

tinto, e sua prática pedagógica deve adequar-se a isso com métodos e tempos
diferenciados de ensino.

Diante de tais considerações é que nas DCN para a EJA (Brasil, 2000,

p. 58) está expresso que “também o tratamento didático dos conteúdos e das

práticas não pode se ausentar nem da especificidade da EJA e nem do caráter
multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares”.

O que significa entender que os conteúdos matemáticos na EJA devem

ser direcionados aos seus educandos em consonância com as especificidades dessa

modalidade, cabendo ao professor de Matemática o papel de trabalhar com as
peculiaridades do seu alunado para o melhor entendimento e significação dos conhecimentos matemáticos à luz das especificidades socioculturais dos educandos.

É sob essa perspectiva que o caráter formativo do ensino da Matemática

assume, na EJA, um especial sentido de atualidade [...], quando se dispõe a
mobilizar ali, naquela noite, precisamente naquela aula, uma emoção que é
presente, que comove os sujeitos, jovens ou adultos aprendendo e ensinando

Matemática, enquanto resgata (e atualiza) vivências, sentimentos, culturas,
acrescentando, num processo de confronto e reorganização, mais um elo à
história de conhecimento matemático (Fonseca, 2005, p. 25).

Ainda segundo Fonseca (2005), não devemos pensar que os “conceitos

e procedimentos” matemáticos devem ser esquecidos e não ensinados, pelo
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contrário, primeiro deve se repensar a estratégia abordada para que se ampliem
os conhecimentos matemáticos dos educandos jovens e adultos, e ainda nos

seus aspectos sintéticos e semânticos que podem contribuir para a vida social
desses educandos.

Nesta perspectiva, o ensino-aprendizagem da Matemática na EJA ten-

de e deve valorizar o educando e suas especificidades socioculturais, possibilitando a ele a sensação de satisfação quanto ao aprendido.
4 METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa que origina este capítulo foi desenvolvida com suporte na

metodologia de abordagem qualitativa, reconhecida, segundo Fiorentini e Lo-

renzato (2006, p. 110), como aquela que “busca investigar e interpretar o caso
como um todo orgânico, uma unidade em ação com dinâmica própria, mas que
guarda forte relação com seu entorno ou contexto sociocultural”.

De modo mais específico e tendo em vista o objetivo da pesquisa, adotou-se

a modalidade de investigação de abordagem qualitativa, pois essa “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a
perspectiva dos participantes” (Ludke; André, 1986, p. 13).

Além disso, a pesquisa foi desenvolvida com base na definição da abor-

dagem de pesquisa qualitativa de Bogdan e Biklen (1994, p. 51), segundo a qual:
Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que

lhes permitam tomar em consideração as experiências e pontos de vista do
informador. O processo de condução de investigação qualitativa reflete uma

espécie de diálogo entre os sujeitos, dado estes não serem abordados por
aquele de uma forma neutra.

Diante de tais definições, entendeu-se que a pesquisa de abordagem me-

todológica qualitativa possibilitou compreender as concepções dos professores de
Matemática a respeito das especificidades socioculturais de seus educandos da

EJA, tendo como definição para o termo “concepção”: “uma maneira própria de
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cada indivíduo ou de cada professor elaborar, interpretar, representar suas ideias e
de agir” (Moron, 1999, p. 92), ou como sendo as crenças, visões e preferências dos
professores a respeito da Matemática e seu ensino (Thompson, 1997).

A pesquisa foi realizada no município de Ji-Paraná/RO, tendo como su-

jeitos três professores de Matemática atuantes em escolas públicas que ofertam o
ensino na modalidade EJA, lecionando essa disciplina para educandos jovens e

adultos nos anos finais do Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, identifica-

dos com os nomes fictícios de Professor João, Professora Maria e Professora Carla.
O sujeito com mais tempo de experiência na educação foi a Professora

Maria, com trinta anos de atuação docente, desses, sendo vinte e cinco anos como

professora de Matemática, e especificamente treze anos na modalidade EJA. For-

mou-se em 1995 na UNIR, no curso de Licenciatura em Matemática do Campus
de Ji-Paraná, tendo uma especialização na área de Educação Matemática.

O Professor João estava há vinte e quatro anos na profissão docente,

porém, como professor de Matemática há dezesseis anos, sendo que na EJA

atuava há treze anos. Formou-se em Licenciatura em Matemática, em 2002,
na UNIR, Campus de Ji-Paraná.

A Professora Carla tinha menos tempo de atuação docente com apenas

quatro anos de docência, todos eles como professora de Matemática e na modalidade EJA. Graduou-se em 2010 na UNIR, no curso de Licenciatura em
Matemática do Campus de Ji-Paraná.

Para a produção de dados, a pesquisa utilizou como instrumentos o

questionário e a entrevista semiestruturada, assumidos segundo a definição de
Gil (2010, p. 102) de que:

Questionário entende-se por um conjunto de questões que são respondidas

por escrito pelo pesquisador. Entrevista, por sua vez, pode ser entendida
como a técnica que envolve duas pessoas numa situação ‘face a face’ e em
que uma delas formula questões e a outra responde.

O questionário foi adotado na pesquisa na perspectiva de caracteri-

zação dos sujeitos, visando a obtenção de informações sobre sua formação
acadêmica e tempo de atuação docente na modalidade EJA, ou seja, como
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sendo uma forma de “caracterizar e descrever o sujeito do estudo” (Fiorentini; Lorenzato, 2006, p. 117).

Por sua vez, a entrevista semiestrutura foi escolhida como instrumen-

to tendo por objetivo a obtenção de informações mais detalhadas sobre as

concepções dos sujeitos a respeito do objeto de estudo da pesquisa. No caso,
esse instrumento foi adotado na pesquisa em conformidade com Fiorentini

e Lorenzato (2006), ao considerarem que por meio desse pode-se analisar e
interpretar os dados coletados e completar informações, como uma forma de

explorar a investigação, permitindo que suas respostas sejam mais “diretas e
imediatas” e ajudando no estudo mais aprofundado da investigação.

Os dados da pesquisa foram produzidos no período de fevereiro a abril

de 2018. Na ocasião, antes da aplicação do questionário e início das entrevistas,
foi solicitado aos sujeitos da pesquisa que lessem o “Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido”, e em caso de sua aceitação, que o assinassem, o que foi
feito por todos os sujeitos.

Em posse dos dados produzidos com base nas respostas dos sujeitos da

pesquisa para os instrumentos aplicados, passou-se a analisá-los interpretati-

vamente em conformidade com o referencial teórico-metodológico assumido

para a pesquisa. Deste modo, buscou-se compreender o que foi descrito pelos
sujeitos, resumindo suas falas a partir dos pontos mais importantes em consonância com o objetivo da pesquisa.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA
A seguir tem-se a apresentação e análise interpretativa dos dados pro-

duzidos junto aos sujeitos da pesquisa, tendo em consideração os embasamentos teóricos que foram apresentados nos tópicos anteriores deste capítulo.

A EJA configura-se com seu significado, e mais do que isso, com

sua função educacional e também social. Todavia, essa modalidade tem

sido compreendida entre os professores e demais agentes envolvidos com
a educação? Enfim, na concepção dos professores pesquisados: O que é a
EJA? O que se entende por EJA?
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Para o Professor João: “A Educação de Jovens e Adultos é uma recuperação dos

alunos que não puderam estudar no tempo certo e na idade certa”. Interpretação simi-

lar foi feita pela Professora Carla, afirmando que: “A Educação de Jovens e Adultos

surgiu com a necessidade de educar aqueles alunos que desistiram por algum motivo. [...]
entendo que a Educação de Jovens e Adultos entrou para fazer tal recuperação”.

Os professores João e Carla ao responderem de forma semelhante, pa-

recem ressaltar a função reparadora que a EJA tem, e que, segundo Fonseca

(2005, p. 46), remete-se ao movimento que amplia as definições do campo de
necessidades dos indivíduos da EJA, pensando na demanda da sociedade, e a

concepção de compensação, com sua finalidade na restrição de “possibilitar o
aluno a recuperação do tempo perdido”.

Por outro lado, cabe esclarecer, conforme a Proposta Curricular para a

EJA (Brasil, 2002, p. 86), que essa modalidade também deve ser reconhecida

na perspectiva da educação permanente, e não apenas como “mera recuperação
do tempo perdido”.

Ainda quanto à compreensão do que é a EJA, a Professora Maria desta-

cou que: “A modalidade EJA veio para atender os adultos que estão fora da escola por

muito tempo, e ao mesmo tempo atender também os jovens que estão retidos nas séries”.
Neste caso, a Professora Maria parece apresentar a EJA como uma

modalidade voltada ao atendimento dos seus educandos, especificando a
sua função junto a cada um dos seus grupos etários, ou seja, adultos e jo-

vens, considerando os primeiros como educandos em processo de inserção
pela primeira vez no processo escolar, e os segundos como educandos com
passagens anteriores pela escola.

Essa consideração encontra respaldo em Fonseca (2005, p. 14) quan-

do se refere aos educandos da EJA como “sujeitos de escolarização básica
incompleta e jamais iniciada e que acorre aos bancos escolares na idade
adulta ou na juventude”.

Diante das respostas proferidas pelos sujeitos da pesquisa, em que defi-

nem a EJA a partir do seu alunado, observou-se certo entendimento de que a
EJA é o que é em decorrência dos seus educandos. Todavia, como os educandos dessa modalidade são vistos e caracterizados pelos sujeitos da pesquisa?
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Para o Professor João: “Os educandos da EJA [...] são aqueles jovens que

não puderam estudar ou adultos, pessoas já de idade avançada”. Por sua vez, re-

metendo-se às características desses educandos, as professoras Carla e Maria
mencionaram que muitos estão na modalidade EJA “pela necessidade de trabalhar ou estão ali porque querem o diploma, já outros porque querem realmente fazer

uma faculdade. [...] o interesse de aprender é mais dos adultos, embora eles apresentem maior dificuldade para aprender” (Professora Carla); “os adultos voltam

muito interessados, mas por outro lado têm muitas dificuldades, não só dificuldades
em aprendizagem, mas dificuldade em se adaptar àquele ambiente barulhento, vêm

com muita vontade de aprender. E o outro lado são os jovens que vêm porque sabem
que a EJA vai facilitar a vida deles quanto ao estudo, vejo que são alunos muitos
diferenciados” (Professora Maria).

Novamente, a impressão é de que a marca definidora da EJA, conforme

os sujeitos da pesquisa, está nos seus educandos, não apenas no fato da “inter-

rupção ou o impedimento de sua trajetória escolar” (Fonseca, 2005, p. 14), mas,
sobretudo, nas diferenças entre os grupos etários que constituem o público

da EJA. Diferenças essas para além da idade, e consoante às observações de

Oliveira (1999), em que adultos procuram a escolarização tardia por não terem
tido a oportunidade de estudar quando crianças e adolescentes; e em que os
jovens, após interrupção do processo escolar, retornam à escola, sendo incorporados à EJA e com mais chances de concluírem a Educação Básica.

Na identificação dos diferentes grupos que compõem o alunado da EJA,

caracterizando-a como uma modalidade heterogênea, ressalta-se ainda a sua caracterização pelas especificidades socioculturais dos seus educandos, levando à ne-

cessidade de interpretação sobre o entendimento de “especificidade sociocultural”.
Assim, buscando compreender qual o entendimento dos sujeitos da

pesquisa a esse respeito, foram obtidas as seguintes respostas: “A especificidade
sociocultural é uma cultura específica do aluno, alguns dos alunos não têm muita cul-

tura. Quando adulto eles têm uma vivência cultural maravilhosa, eles sabem viver,
sabem se virar no mundo, trabalhar, se defender, e são pessoas que sabem também

educar seus filhos” (Professor João). “Entendo que é o que o aluno trás de cultura
da vida dele, aquilo que ele vive no dia-a-dia, específico da vida dele” (Professora
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Maria). “É complicada essa pergunta, porque são pessoas de família de baixa renda,

pouca cultura, e pouco conhecimento. A questão política ele não conhece quase nada.
São de famílias carentes em dois sentidos, material e cultural” (Professora Carla).

Na análise dos trechos expressos pelo Professor João de que “alguns

dos alunos não têm muita cultura”, e pela Professora Carla de que “são pessoas de
família de baixa renda, pouca cultura, e pouco conhecimento”, vale a observação de

Oliveira (1999) em relação à sua conclusão de que alguns dos educandos da
EJA não sabem dizer sobre sua cultura, e até mesmo, às vezes, acham que nem

possuem cultura, o que levaria também o professor a pensar que alguns de seus
educandos jovens e adultos não têm cultura.

No entanto, Ribeiro (2007) argumenta que a insistência em conhecer

quem são seus educandos da EJA, e descobrir o seu perfil e vivências, faz com

que o professor deva valorizar os conhecimentos prévios desses educandos na
tentativa de reconhecer a diversidade sociocultural deles, e consequentemente
suas especificidades socioculturais.

Analisando ainda as respostas dos professores, tivemos as falas do Pro-

fessor João e da Professora Maria, que se assemelharam quanto à cultura

específica do educando da EJA, reconhecendo que cada um tem sua própria
cultura. Também o Professor João junto com a Professora Carla disseram

que alguns dos educandos não têm cultura, afirmando que alguns deles não
possuem uma característica que os distinguem.

Desta forma, remete-se a pensar que o Professor João e a Professora

Carla talvez estivessem em sala de aula apenas ensinando a Matemática de

modo “tradicional”, sem parar para observar seus educandos e suas diferenças.
Na fala desses professores também se verificou, de certo modo, que eles careciam de melhor conhecimento sobre o significado de especificidade sociocul-

tural, pois, tomando como exemplo o Professor João e a Professora Maria,
mesmo que dissessem algo sobre “uma cultura específica”, eles não conseguiram argumentar sobre esse “específico” do educando jovem e adulto.

Para além do entendimento do que é especificidade sociocultural, tam-

bém procurou-se saber junto aos sujeitos da pesquisa quais as especificidades
socioculturais observadas por eles entre seus educandos da EJA.
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Neste sentido, os sujeitos da pesquisa mencionaram que: “Essa parte

específica do aluno também são muito variadas. Aqueles alunos que trabalham e

que têm experiências sofridas, conhecimento cultural. Eles buscam aprender, não
encontro dificuldades de trabalhar a Matemática com eles. Agora aqueles alunos

que não têm responsabilidade, que não têm desenvolvimento cultural, principal-

mente do desenvolvimento cultural familiar, esses não são responsáveis nos estudos,
levam o estudo como passa tempo” (Professor João). “O aluno entende de dinhei-

ro se a gente está falando de fração, que corresponde a ¼ que é um real dividido em
quatro partes, que corresponde a vinte e cinco centavos. Desta forma ele consegue
compreender, isso que é uma especificidade que acredito que seja, também o que ele

tem de noção da Matemática. Com o dinheiro a gente observa que o aluno consegue

entender, porquê é isso com o que ele lida” (Professora Maria). “Eles são alunos
de baixa renda, pobres culturalmente. O que eles contam é mais um desabafo sobre

suas dificuldades. Eles contam o porquê pararam de estudar, e o porquê estão retornando. Os alunos contam que com as obrigações do dia-a-dia foram deixando

os estudos para trás e com a nova exigência de estudo pelo mercado de trabalho
sentiram a necessidade de retornar” (Professora Carla).

Analisando as referidas respostas, tendo essa pergunta como uma das

principais para a compreensão das concepções dos professores sobre as es-

pecificidades socioculturais de seus educandos jovens e adultos, obteve-se
a resposta da Professora Maria descrevendo o que era feito em sua sala de

aula e o que fazia para que os seus educandos compreendessem o assunto,
restringindo-se à compreensão do conteúdo de Matemática a partir dos conhecimentos matemáticos decorrentes do cotidiano desses educandos como
seu entendimento de especificidade.

Essa visão da Professora Maria parece refletir parcialmente a conclusão

de Gomes (2007, p. 27), elucidando que em pesquisas realizadas no âmbito da

Educação Matemática tem se provado que é importante estabelecer relações
entre os “saberes populares e acadêmicos”, sendo esse aspecto mais pertinente

no contexto da EJA, sugerindo-se ao professor de Matemática atuante nessa
modalidade que sua aula “seja marcada pelo diálogo entre os diversos tipos de
conhecimento, principalmente em se tratando dos alunos da EJA”.
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Em relação às demais respostas, o Professor João parece ter se restringido à variedade percebida entre seus educandos, e à observação específica
quanto ao interesse dos adultos em aprender, remetendo-se tão somente em
tratar das dificuldades de se trabalhar com o público da EJA.
Já a Professora Carla tratou de algumas das características observadas
entre os educandos da EJA, caracterizando-os como pessoas de “baixa renda
e pobres culturalmente”, o que leva a pensar seu reconhecimento de que esses
educandos têm especificidades que os tornam distintos dos demais alunos que
frequentam os bancos escolares das modalidades ditas regulares.
De forma geral, na análise das respostas dos sujeitos da pesquisa sobre
quais as especificidades socioculturais dos educandos da EJA, mais uma vez
verificou-se, de certo modo, relativo conhecimento desses sujeitos em saber o
que é especificidade, ao que se remeteram à especificidade como uma ação e
não ao que ela é, como uma característica. Outra observação refere-se a quando tais professores mencionam que os educandos da EJA são pessoas sem cultura, transmitindo certa ideia associada à pouca educação.
Partindo do pressuposto do questionamento anterior feito aos sujeitos
da pesquisa, esses ainda foram indagados se as especificidades socioculturais
dos educandos da EJA devem ou não ser valorizadas no processo de ensino-aprendizagem da Matemática?

Deste modo, o Professor João atestou que sim, justificando: “Porque os

alunos que não têm uma cultura específica, mas trabalham, e desenvolvem um bom

papel de cidadão, podem desenvolver sua cultura com a Matemática ensinada de forma que eles percebam sua cultura existente ali, até mesmo quando têm dificuldades de
ler e escrever, mas não têm dificuldades para lidar com suas responsabilidades do dia

a dia”. A Professora Maria destacou: “Com certeza, quando você valoriza o que
eles trazem, eles se sentem importantes, não se sentem um peixe fora d’agua”.

Diante de tais afirmações, é possível notar que esses sujeitos da pesquisa

reconhecem que as especificidades socioculturais dos educandos da EJA devem

ser valorizadas, ainda que o Professor João tenha “fugido” do sentido da pergunta respondendo-a em outro contexto. Enquanto a Professora Maria fez uma

constatação interessante ao mencionar que quando o educando tem seus conhecimentos valorizados, ele acaba por se sentir incluído no processo escolar.
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Os professores João e Maria, ao mencionaram que devem ser valori-

zadas as especificidades dos educandos jovens e adultos, parecem se valer da
afirmação de Ribeiro (2007) quanto à especificidade da EJA corresponder à
própria identidade dessa modalidade da Educação Básica.

Por outro lado, também se observa que esses sujeitos da pesquisa pare-

cem ainda pouco valorizar ou não sabem muito bem como proceder com suas
aulas se aproveitando das especificidades dos educandos.

No caso da Professora Carla, frisou que: “Eu valorizo desde que seja mos-

trado passo a passo o que ele fez ali, porque assim vai ter uma lógica. Eles desenvol-

vem a fórmula e não percebem o que eles fizeram. Então, por isso que gosto de ensinar
a fórmula desde a base para que eles consigam desenvolver sozinho ela”.

Como os outros professores, a Professora Carla respondeu que é im-

portante valorizar as especificidades dos educandos da EJA, mas que só as

valoriza com a condição de mostrar o passo-a-passo a Matemática procedida

pelos educandos, remetendo-se aparentemente à ideia tradicionalista de ensino e que não valoriza os conhecimentos matemáticos dos jovens e adultos se
não for mostrado a eles por meio de fórmulas.

Com base em Fonseca (2005) a respeito de que o professor de Mate-

mática da EJA deve trabalhar com seus educandos de forma diferenciada em
comparação ao ensino dito regular, tendo como pressuposto a valorização das

especificidades socioculturais dos educandos jovens e adultos, decorre a indagação: Quais são as vantagens e dificuldades de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem da Matemática por meio da valorização das especificidades
socioculturais dos educandos?

Em resposta a esse questionamento, o Professor João destacou que: “As

dificuldades de trabalhar Matemática na EJA, assim como no ensino regular, são

aqueles alunos que têm dificuldade de aprender Matemática, mas se ele é um aluno
que foi à escola para aprender, pelo menos o básico para alcançar a média, então
não há dificuldades. Também é difícil trabalhar com aqueles que não têm o interesse

de desenvolver a cultura, então eles dizem que não sabem e não aprendem, e vão
deixando, e vão levando sem aprender nada, e sem se interessar em aprender. Eles
esperam que o professor dê um toque mágico para que eles saiam da escola já sabendo
201

de tudo. Isso não existe na educação”. Por sua vez, a Professora Maria argumentou

que: “A dificuldade que percebo é a falta de tempo para planejar as aulas para que
sejam diferenciadas para esses alunos. Vantagens é que o aluno com certeza iria enten-

der melhor partindo daquilo que ele conhece para compreender melhor a Matemática.
O professor tem várias turmas, em outra modalidade diferente, isso também dificulta
para o professor. Não tem como trazer aquilo (cultura) do aluno e preparar a aula

para amanhã e depois, e assim, valorizar essa modalidade. Acredito que deveria ser
dada toda a atenção para a pessoa que volta para escola e que a linguagem deveria se

importante, e aquilo que ele traz, mas não aproveitamos muito isso”. Já a Professora

Carla observou que: “Alguns alunos têm a autoestima baixa e sentem dificuldade de
aprender, então, às vezes, tenho que começar um conteúdo da base para ajudar os alunos. Também para os alunos que não percebem a Matemática da escola trabalhando”.

Analisando as respostas, tem-se o Professor João e a Professora Carla

que responderam no sentido parecido quando se referiram apenas às dificuldades que são encontradas pelos educandos jovens e adultos em relação à Mate-

mática, dificultando sua aprendizagem e o processo de continuação dos estudos.
Desta forma, o Professor João parece argumentar sobre a falta de in-

teresse de muitos dos educandos em aprender e isso ser um aspecto limitante

para que o professor consiga praticar a valorização das especificidades socioculturais dos seus educandos no processo de ensino-aprendizagem, deixando

de lado tais especificidades e ministrando suas aulas da mesma maneira com
que sempre fazem cotidianamente.

Por sua vez, a Professora Maria destacou as dificuldades e vantagens

observadas por ela, reduzindo-as à carência de educação, tanto quanto ao tempo de preparo da aula quanto para a atenção aos educandos da EJA, que em sua

opinião deveria ser maior por esses estarem retornando para a escola, destacan-

do ainda que praticava a valorização das especificidades socioculturais dos seus
educandos jovens e adultos.

Assim, poderiam tais sujeitos da pesquisa terem mencionado dentre as van-

tagens de valorização das especificidades socioculturais dos educandos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática na EJA, as destacadas por Oliveira

(1999) e Gomes (2007), cuja uma das vantagens de se trabalhar essas especificida202

des pode proporcionar aos educandos a verdadeira compreensão da Matemática
e do seu papel social. Perspectiva essa próxima ao que a Professora Maria ressaltou de que sobre as vantagens “é que o aluno com certeza iria entender melhor
partindo daquilo que ele conhece para compreender melhor a Matemática”.

Sobre as dificuldades mencionadas pelos sujeitos da pesquisa, essas são

muito frequentes no ensino, porém, em relação aos educandos da EJA, deve

ser considerada a identidade cultural deles em todo o planejamento de aula e

na sua execução, para que seja uma aula prazerosa e voltada à construção de
conhecimento, em contraposição à valorização somente das dificuldades de
aprendizagem matemática.

Sobre esse aspecto, Freire (1996) observa que com o reconhecimento

da bagagem cultural dos educandos da EJA, o processo de ensino-aprendiza-

gem deve ser feito com respeito aos saberes dos educandos e à valorização das

especificidades nas atividades educativas, pois somente assim seriam sanadas
essas dificuldades.

Decorrente da discussão sobre as vantagens e dificuldades em valorizar

as especificidades socioculturais dos educandos da EJA em seu processo edu-

cacional, também é oportuno compreender: Como o professor de Matemática
atuante nessa modalidade entende como o docente deve lidar com essas especificidades no processo de ensino-aprendizagem de Matemática?

A esse respeito, Gomes (2007, p. 27) caracteriza que, primeiramente o

professor de Matemática necessita ter uma postura que “resgate a cultura” do
educando, não de forma a colocá-lo em desvantagem em relação ao saber cien-

tífico, mas sim para que haja uma “conexão entre a escola e o que lhe é exterior”.
Em relação a tal questionamento, os sujeitos da pesquisa relataram

como tratavam sobre isso em sua prática docente: “Muitas vezes desenvolvo a
partir do conhecimento do aluno com o ensino de Matemática, envolver o conhecimento do aluno para ensinar Matemática, e muitas vezes não é possível. Isso depende

da cultura que foi desenvolvida com ele, como a cultura familiar, aquilo que ele desenvolveu, muitos outros alunos não têm um modelo de vida que dá para desenvolver

a Matemática” (Professor João). “É no dia a dia mesmo, exemplo: ‘professora eu

consigo fazer isso desta forma’, então você pode fazer da forma que você faz. Porque
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assim, você traz para a aula e o aluno contribui, é assim que nós trabalhamos”
(Professora Maria). “Pra mim não se torna difícil fazer com que eles compreendam o que eles aprenderam no dia-a-dia, se torna até mais fácil de trabalhar
com eles, difícil é trabalhar com aqueles que não tiveram esse contato como o
outro aluno teve” (Professora Carla).

A Professora Maria descreveu o processo pelo qual seu educando da

EJA passava, que era no dia a dia do decorrer das aulas, que deixava o edu-

cando desenvolver a Matemática da forma em que ele aprendeu ou entendeu.
No entanto, o Professor João argumentou de que tudo dependia se o aluno
tem cultura, pois caso contrário não conseguirá desenvolver a Matemática. A
Professora Carla fez menção à dificuldade de se trabalhar com educandos que
não têm contato com a Matemática no dia a dia.

No geral, as afirmações dos sujeitos da pesquisa parecem não ter sido

claras, pois seria esperado que dissessem que traziam para as suas aulas ativida-

des que valorizavam as especificidades e as colocavam em prática, tratando-se
ser uma característica necessária no universo específico da EJA.

Em complementação ao modo como os professores devem lidar com as

especificidades socioculturais dos educandos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática no contexto específico da EJA, também é importante
reconhecer que tipos de situações vivenciadas em sala de aula pelos professores

seriam qualificadas como de exploração ou valorização das especificidades so-

cioculturais de seus educandos no ensino dos conteúdos matemáticos na EJA.
Desta maneira, questionados quanto a esses tipos de situações, os sujei-

tos da pesquisa alegaram: “Muitas vezes dá para desenvolver a partir do conhe-

cimento do aluno com o ensino de Matemática, e muitas vezes não é possível. Isso
depende da cultura que foi desenvolvida com ele, com a cultura familiar, aquilo que

ele desenvolveu, muitos outros não têm. Eles não têm um modelo de vida que dá para

envolver a Matemática. Praticamente seria começar de novo a cultura dele, porque
ele não tem base nenhuma cultural” (Professor João). “Tenho exemplos de alunos
que trabalhavam com construção, eles conseguem relacionar alguma coisa de Matemática com o que já viu. São relações assim, quando ele consegue relacionar aquilo
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que ele está vendo na Matemática com aquilo que ele vive no trabalho, às vezes,
ele não se dá conta do trabalho dele com a Matemática que é ensinada na escola”

(Professora Maria). “Existem conteúdos matemáticos, por exemplo, funções do 1º
grau, que gosto de mostrar o percentual, pois a maioria trabalha com vendas e tem

o percentual de determinada quantidade de vendas. E também tem que gerar uma
função linear com o valor fixo do salário deles, então faço isso para aproximar o que

eles vivenciam. Então trago para a sala de aula para ensinar esses conteúdos tendo
em consideração a cultura vivenciada por eles” (Professora Carla).

O Professor João destacou os educandos que sabem lidar com as ques-

tões financeiras e assemelhou isso à cultura que eles têm, já os que não sabem
são tidos por ele como um sem cultura. A Professora Maria já mencionou que

seus alunos que trabalhavam com construção civil percebiam a semelhança
em alguns conteúdos matemáticos e o que utilizavam em seu trabalho. A

professora deixou claro que além de perceber o que o educando observou,
também permitia que ele trabalhasse a Matemática da forma que conseguia

fazer. Analisando a resposta da Professora Carla é possível perceber que ela já

trazia para as aulas os conteúdos esquematizados com o que o seu educando
trabalhava no cotidiano, trazendo pronto a forma que havia que ser feito, assemelhando apenas o conteúdo conhecido por ele em seu trabalho.

As afirmações dos sujeitos da pesquisa, especialmente no tocante aos

exemplos trabalhados em sala de aula, parecem revelar aspectos elucidados por
Fonseca (2005, p. 50) quanto à explicação de que nunca é demais enfatizar a

“Matemática para resolução de problemas reais”, fato vital para o exercício da
cidadania aos educandos da EJA.

Fonseca (2005) ainda expõe que vários trabalhos de pessoas dedi-

cadas a ações e estudos sobre a EJA advertem para não só se analisar as

relevâncias sociais que a Matemática proporciona para esses educandos,
mas também enfatizam a importância de escolhas pedagógicas que pro-

porcionem a eles uma proposta que vise desenvolver a sua competência em
situações problemas que tenham significado, e não hipóteses “forjadas” para
o mero treinamento dos conhecimentos matemáticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar as concepções de professores

de Matemática na EJA a respeito das especificidades socioculturais dos educandos jovens e adultos no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos
matemáticos.

Desta forma, no tocante a esse objetivo e considerando as respostas dos

sujeitos da pesquisa, constituídos por três professores que lecionam Matemá-

tica na EJA em escolas da rede pública localizadas no município de Ji-Paraná,
constatou-se, de certo modo, que esses ainda não demonstram em suas concepções clareza quanto às especificidades socioculturais dos educandos jovens

e adultos, seja no sentido do seu significado, e muito menos de como potencializar pedagogicamente esse elemento nas aulas de Matemática na EJA, limitando-se a reconhecerem a importância de valorizarem essas especificidades
e a enfocarem apenas as dificuldades para proceder com essa valorização no
âmbito específico da modalidade EJA.

Em linhas gerais, os sujeitos da pesquisa parecem também demonstrar

concepções de que as especificidades socioculturais se remetem à especificidade

cultural do educando, no entanto sem citar quais especificidades seriam essas

observadas por eles ou sobre como têm se apropriado de tais especificidades,
restringindo-se a comentarem que seus educandos são pobres de bens material

e cultural, julgando-os como sem cultura ou de que estão em um vazio cultural.
Além disso, sobre os conhecimentos e aspectos socioculturais dos edu-

candos jovens e adultos, quando mencionados pelos sujeitos da pesquisa, esses

fazem alusão à aceitação e trabalho com a Matemática trazida pelos educandos,
dando a entender que admiram os conhecimentos deles quando conseguem
transpô-los do cotidiano para os conteúdos escolares em sala de aula na EJA.

Essas observações, provavelmente se sustentam no fato, apontado por Ri-

beiro (2007), de que os professores de Matemática, em geral, não estão ou não
foram devidamente preparados para lidar com a identidade própria da EJA.

Todavia, vale salientar que a modalidade EJA deve ser pensada como

uma educação voltada para resgatar sonhos de pessoas que ainda acreditam na
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educação, e assim valorizar, em sala de aula, pelos professores, as especificida-

des socioculturais de cada educando. Também acolher aos educandos jovens e
adultos excluídos, de forma que possam se sentir como cidadãos e terem oportunidades de vida, de igual modo aos demais alunos do ensino dito regular, e
principalmente melhorarem sua qualidade de vida.
REFERÊNCIAS
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: Uma
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara

de Educação Básica. Parecer CNE/CEB n. 11/2000, de 9 de Junho de 2000.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. In:
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 19 de jul. de 2000. Seção 1.

______. Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de Julho de 2000. Institui as Dire-

trizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília:
MEC/CNE/CEB, 2000.

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Pro-

posta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: 5ª a 8ª série. Brasília,
MEC/SEF: 2002.

DI PIERRO, M. C. et al. Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil.
Caderno Cedes, ano XXI, n. 55, nov. 2001.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à uma prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemá-

tica: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.
FONSECA, M. C. F. R. Educação Matemática de Jovens e Adultos: Especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

207

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
GOMES, M. J. Profissionais fazendo matemática: O conhecimento de números decimais de alunos pedreiros e marceneiros da Educação de Jovens e

Adultos. 207 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal
de Pernambuco. Recife, 2007.

HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. Escolarização de Jovens e Adultos. Revista Brasileira de Educação, Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação, n. 14, maio-ago. 2000, São Paulo, p. 108-130.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
Em Aberto, v. 5, n. 31, 1986.

MORON, C. F. As atividades e as concepções dos professores de educação

infantil com relação à Matemática. Zetetiké, Campinas, CEMPEM, v. 7, n.
11, p. 87-102, jan./jun. 1999.

OLIVEIRA, M. K. Jovens e adultos como sujeito de conhecimento e aprendizagem. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPEd, 22, Caxambu. Anais [...]
ANPEd, 1999.

RIBEIRO, E. S. Concepções de professores em avaliação, educação matemática e educação de Jovens e Adultos: Buscando interfaces. 251f. Disserta-

ção (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2007.

THOMPSON, A. G. A relação entre concepções de matemática e de ensi-

no de matemática de professores na pratica pedagógica. Zetetiké, Campinas,
CEMPEM, v. 5, n. 8, p. 11-44, jul./dez. 1997.

208

CAPÍTULO 10
ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS NA EJA NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Eliana Alves Pereira Leite
Marta Maria Pontin Darsie

RESUMO: Teve-se por objetivo analisar as considerações do professor de matemática sobre a
aplicação de estratégias metacognitivas na resolução de problemas de seus estudantes da EJA. A
pesquisa é qualitativa e de campo. Foi desenvolvida em uma escola estadual em Várzea Grande/
MT com um professor de matemática e sua respectiva turma da 2ª fase do 2º segmento da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na produção de dados foram utilizados questionário, entrevistas semiestruturadas e diário de campo. A interpretação e análise dos dados ocorreu
por meio de dois eixos temáticos, a saber: a inserção do professor de matemática no processo de
aplicação das estratégias metacognitivas na resolução de problemas, e considerações do professor
de matemática sobre a aplicação de estratégias metacognitivas na resolução de problemas dos
estudantes da EJA. Quanto aos resultados, ressalta-se que as considerações do professor foram no
sentido de explicitar as contribuições da aplicação das estratégias metacognitivas na resolução de
problemas de jovens e adultos, dentre as quais a aprendizagem matemática, a interação e participação de seus alunos durante as aulas, assim como a realização de questionamentos; o fato dos
estudantes realizarem reflexões sobre como estavam pensando frente a resolução de um problema
e sobre a melhor estratégia a ser utilizada naquele contexto; e, por fim, a tomada de consciência
dos estudantes de seus próprios processos cognitivos. Espera-se que os resultados desse estudo
propiciem debates, reflexões e pesquisas que abordem sobre as contribuições e potencialidades da
intervenção metacognitiva no processo de ensino-aprendizagem da matemática.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégias metacognitivas, resolução de problemas, EJA, professor de
matemática.

INTRODUÇÃO
No campo da Educação Matemática há uma diversidade de temáticas

que são investigadas quanto ao processo de ensino-aprendizagem da matemá-

tica. Isso ocorre em diferentes segmentos e modalidades da Educação Básica,
bem como em espaços não escolares e no Ensino Superior. Quando a investi209

gação referente a esse processo se circunscreve à Educação de Jovens e Adultos,
verifica-se que a quantidade de pesquisas no campo da Educação Matemática

é bem menor se comparado a outros temas, sendo que esse aspecto pode ser
referendado em Baú et al. (2016), Ribeiro (2014), Leite e Darsie (2010a).

No que diz respeito às pesquisas que abordam a temática estratégias me-

tacognitivas, verifica-se que estão geralmente concentradas em Programas de

Pós-Graduação stricto sensu voltados para área de Educação, Psicologia, Letras
e Linguística (Costa; Darsie, 2018). Consequentemente a referida temática

que se correlaciona com a metacognição tem sido pouco explorada no campo
da Educação Matemática (Leite; Darsie, 2010b; Serafim; Darsie, 2017). Des-

tarte, no cenário de pesquisa da Educação Matemática, quando se busca por
estudos que contemplam as estratégias metacognitivas na EJA, esse número

diminui consideravelmente. Dentre as pesquisas que contemplam ambas as
temáticas, destacam-se: Toledo (2003), Leite (2011) e Secafim (2018).

Embora pareça ser complexo pesquisar sobre metacognição, nas últimas

décadas o tema tem sido investigado sob diversas perspectivas, sendo que “dois

motivos a tornam particularmente importante: primeiro, é uma ferramenta de

ampla aplicação em qualquer domínio de operação intelectual; segundo, tem
aplicações importantes no campo da educação, como facilitadora da aprendizagem” (Motta, 2007, p. 19). Nesse contexto, considera-se necessário o desenvolvimento de pesquisas no campo da Educação Matemática que tem como

objeto de estudo as estratégias metacognitivas na Educação de Jovens e Adultos. Haja vista que a produção científica é fundamental para promoção do debate a respeito das contribuições do uso de estratégias metacognitivas no pro-

cesso de ensino-aprendizagem da matemática, sobretudo no contexto da EJA.
Teve-se como objetivo analisar as considerações do professor de matemá-

tica sobre a aplicação de estratégias metacognitivas na resolução de problemas de

seus estudantes da EJA. Considera-se que esse estudo pode auxiliar no sentido
de compreender se o uso dessa competência na resolução de problemas contribui
para a aprendizagem matemática dos estudantes dessa modalidade. Cabe des-

tacar que esse estudo trata-se de um recorte da pesquisa de mestrado intitulada
“Estratégias metacognitivas na resolução de problemas matemáticos: um estudo
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de caso com estudantes da Educação de Jovens e Adultos”. Por sua vez, nesse
recorte se buscou abordar sobre a contribuição dessas estratégias na perspectiva
do professor de matemática da turma em que se fez a referida intervenção.

Salienta-se que em estudos que investigaram as estratégias metacog-

nitivas é comum identificar que as discussões a respeito de suas contribuições
e potencialidades se baseiam na perspectiva do pesquisador, a partir de um

determinado volume de dados produzidos geralmente por alunos. Esses trabalhos são relevantes e auxiliam na compreensão do fenômeno da metacognição/

estratégias metacognitivas no processo de ensino-aprendizagem da matemá-

tica, assim como também se faz necessário realizar estudos que possibilitem
ouvir o que o professor de matemática, que acompanha efetivamente os alunos
em sala de aula, tem a dizer sobre o uso das estratégias metacognitivas na

resolução de problemas de seus alunos. Considera-se que, ao se dar voz aos

diferentes atores (professores, alunos e pesquisadores) que estão inseridos no
processo de ensino-aprendizagem, contribui-se no sentido de propiciar recorrência nos debates acerca da aplicação das estratégias metacognitivas na resolução de problemas matemáticos.

1 METACOGNIÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS
HISTÓRICOS E CONCEITUAIS

Na literatura, tem-se que o conceito de metacognição surge no início dos

anos de 1970 nos Estados Unidos, tendo como o fundador desse conceito John

H. Flavell, que era um psicólogo do desenvolvimento cognitivo da criança. Isso
ocorreu por meio de trabalhos que tratam “sobre a memória e, mais precisamen-

te, sobre a aprendizagem de estratégias que visam melhorar o funcionamento da

memória e, em especial, a função de evocação” (Doly, 1999, p. 20). Esse marco

histórico é considerado como o principal acerca do surgimento da metacognição.
Contudo, não se pode deixar de mencionar que houveram outros referenciais

que contribuíram na emergência desse conceito. Figueira (2007) lembra que no

início do século XX já existiam estudos que abordavam sobre autoconhecimento
e processos cognitivos. Sendo que as primeiras pesquisas foram realizadas em
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1909, por Baldwin, que utilizou questionários introspectivos, e por Dewey, em
1910, que, mediante ao seu sistema de leitura refletida, identificava as ativida-

des de conhecimento e controle (regulação) do próprio sistema cognitivo. Nesse

contexto, também não se poderia deixar de mencionar sobre a contribuição das
teorias de Piaget (Doly, 1999; Dreher, 2009).

No entanto, desde o final do século XX, a metacognição tem se cons-

tituído em um fenômeno que tem sido investigado em diferentes áreas de
conhecimento. Para Grendene (2007, p. 13) as áreas de “Linguística, Ciências
Sociais, Filosofia, Psicologia, Medicina, Biologia e a Neurociência procuraram

pontos de convergência e lugares transdisciplinares para investigar esse saber”.
Além do mais, considera-se que o conceito de metacognição, sobretudo no

século XXI, tem sido abordado em pesquisas no campo da Educação e da
Educação Matemática. Desse modo, entende-se que a investigação da metacognição sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas delimitadas

pelos respectivos campos de conhecimento supracitados, tem contribuído para

compreensão e ampliação do referido conceito. Isso tem resultado em uma di-

versidade de definições acerca da metacognição (Leite; Darsie, 2011), contudo
dentre essa diversidade há recorrência com relação a regulação e avaliação dos
próprios processos cognitivos.

A metacognição refere-se ao “conhecimento do indivíduo sobre a natu-

reza de sua aprendizagem e seu poder e dificuldades particulares, consciência

da natureza e do processo das tarefas em andamento (o que se está fazendo
e como está fazendo); controle sobre a aprendizagem por meio de tomadas
de decisões fundamentadas e com metas definidas” (Baird, 1991, p. 164). O

que leva a inferir que esse fenômeno se trata de “todo movimento que a pes-

soa realiza para tomar consciência e controle dos seus processos cognitivos”
(Dreher, 2009, p. 57), possibilitando-a compreender em uma perspectiva mais

ampla que “a metacognição cobre um corpo de conhecimentos e de modos de

compreensão que incidem sobre sua própria cognição”. Assim como também
se refere a uma “atividade mental pela qual os outros estados ou processos
mentais se tornam objetos de reflexão” (Yussen, 1985 apud Doly, 1999, p. 22).
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Com algumas características explicitadas na literatura acerca da meta-

cognição, tem-se que o “desenvolvimento de habilidades metacognitivas leva o
aluno a melhor gerir seu funcionamento mental, e isto o torna gradualmente

mais autônomo, ou seja, a elaborar suas próprias estratégias, a escolher quais
são as mais eficazes em uma situação dada, a criticá-las e a verbalizá-las para

poder discutir com os outros” (Lafortune, 2003, p. 1). Por isso, “compreender os
determinantes da aprendizagem e da metacognição leva o sujeito à autoapren-

dizagem, onde a autoconsciência e a busca da superação das limitações devem
estar presentes no ato de aprender” (Beber; Silva; Bonfiglio, 2014, p. 145). Haja
vista que “[...] para aprender, é preciso aprender como fazer para aprender, que
não basta fazer e saber, mas que é preciso saber como se faz para saber e como

se faz para fazer e que isso se aprende com a ajuda sistemática e esclarecida de
um mediador [...]” (Dolly, 1999, p. 21).

A intervenção de um mediador é fundamental na compreensão dos me-

canismos da aprendizagem em que se envolve metacognição, visto que isso
resultará em mudanças no que se refere à forma de aprender do sujeito. Nesse

processo, deve-se ter o entendimento de que o “aprendiz não é um simples receptor de informações, mas agente ativo no processo da construção do conhecimento e o mediador é o facilitador do processo de aquisição do conhecimen-

to” (Beber; Silva; Bonfiglio, 2014, p. 150). Ao se abordar tal aspecto no âmbito

escolar, fica mais claro o papel do professor enquanto mediador/facilitador no
processo de construção do conhecimento, bem como a relevância da compe-

tência metacognitiva não apenas para a formação intelectual do estudante, mas
também para a formação social. Haja vista que “quando o sujeito compreende a

forma pela qual aprende, amplia sua capacidade de construir o saber [...]” (Beber; Silva; Bonfiglio, 2014, p. 150). Desse modo, entende-se que tal aspecto é

relevante na medida em que não se limita a capacidade de aprender a aprender
no espaço escolar, pelo contrário isso extrapola os muros da escola e repercute

na forma em que o sujeito interage com os outros, compreende o mundo que o

cerca, bem como lida e resolve problemas nos diferentes espaços da sociedade.
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2 DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA METACOGNITIVA

POR MEIO DA APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS NA EJA

A compreensão dos próprios processos cognitivos e consequentemente

dos mecanismos de aprendizagem a serem utilizados, como foi dito anterior-

mente, não ocorre de forma natural ou espontânea, necessitando, portanto,
de uma intervenção pedagógica. Sendo que além de explicitar o pensamento
metacognitivo, deve-se promovê-lo através de estratégias de ensino-aprendi-

zagem que propiciem ao estudante a tal desenvolvimento (Beyer, 1985). Assim
fica claro que a interferência de um mediador é importante na medida que

“proporcione mecanismos de interação e superação para ultrapassar as bar-

reiras arraigadas do insucesso. A interação pode incitar ao aprendiz reflexão a
respeito das possibilidades e obstáculos a serem transponíveis para a busca do
conhecimento” (Beber; Silva; Bonfiglio, 2014, p. 145).

No espaço da sala de aula, atividades de ensino que se utilizam da me-

tacognição são aquelas em que os estudantes são estimulados a refletir sobre
os modos pelos quais executam determinado procedimento ou resolvem uma

dada situação-problema, de modo que durante a atividade há uma interação

constante entre o aluno e a situação, e entre o aluno e seus próprios processos
mentais. Nesse caso, a tomada de consciência de “como se faz” é algo inerente
ao processo de aprendizagem. Nesse aspecto, a aprendizagem mecânica ou o

fazer por fazer não tem espaço: ou a aprendizagem é consciente, ou não há

aprendizagem significativa. Desse modo, uma situação que promova a prática
da metacognição deve incentivar o estudante a realizar questionamentos, tais

como: Como aprendo? O que preciso aprender? Como poderei aprender tal

assunto? Que recursos poderei utilizar para aprender? O que devo fazer pri-

meiro? Como vou planejar minhas atividades? De que recursos disponho para

aprender? Após estas reflexões, dentre outras, o aprendiz deve ser incentivado

a agir e refletir sobre os resultados de suas ações, sobre os caminhos que precisa
percorrer, sobre os seus próprios erros, sobre as estratégias que pode utilizar
para se autocorrigir e, principalmente, sobre como prosseguir até atingir seus
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objetivos. Essa intervenção pode ocorrer por meio da aplicação de estratégias
metacognitivas pelo professor, a fim de que no processo de ensino-aprendizagem o estudante também tenha condições de se desenvolver metacognitiva-

mente, o que implica em dizer que tenha conhecimento, consciência e controle
frente a resolução de um problema. Dentre as estratégias metacognitivas, há
várias sistematizadas por diferentes autores, dentre os quais se tem: Koutselini
(1991), Costa (1984) e Antonijevic e Chadwick (1982).

A aplicação de estratégias metacognitivas se faz necessária para pro-

piciar o desenvolvimento da metacognição no estudante, visto que com essa
competência o mesmo terá condições de

construir conhecimentos e competências com mais oportunidade de êxito e transferabilidade; aprender estratégias de resolução de problemas que
favoreçam o sucesso e a transferência e também a auto-regulação; ser mais

autônomo na gestão das tarefas e nas aprendizagens [...]; desenvolver uma

motivação para aprender e para construir autoconceito como aprendente”
(Doly, 1999, p. 29).

Destarte, a metacognição se constitui em um
conceito pedagógico mais do que psicológico. A consciência que ela implica
é menos aquela consciência psicológica que fecha o sujeito em si mesmo do

que aquela consciência epistemológica que mediatiza a sua relação com os

saberes e com os outros dando-lhes a oportunidade de autonomia e sucesso”
(Doly, 1999, p. 56).

Ao se delimitar tal discussão para o processo de ensino-aprendizagem

da matemática no contexto da modalidade EJA, considera-se que, dentre ou-

tros fatores, a aplicação das estratégias metacognitivas pode auxiliar na forma

dos alunos significarem a própria matemática em sala de aula. Propiciando,
portanto, uma melhor apropriação desse conhecimento, assim como ajudando
estabelecer conexões dos conhecimentos construídos no espaço escolar com os

saberes matemáticos decorrente de suas atividades no cotidiano. Esse debate é

pertinente e se estende a todas as modalidades da Educação Básica, sobretudo
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na EJA quando se tem a compreensão de que o tema “educação de pessoas

jovens e adultas” não nos remete apenas a uma questão de especificidade etária,
mas, primordialmente, a uma questão de:

especificidade cultural. Isto é, apesar do corte por idade (jovens e adultos

são, basicamente, “não-crianças”), esse território da educação não diz res-

peito a reflexões e ações educativas dirigidas a qualquer jovem ou adulto,
mas delimita um determinado grupo de pessoas relativamente homogêneo

no interior da diversidade de grupos culturais da sociedade contemporânea
(Oliveira, 2001, p. 15).

Nesse sentido, quando se trata de ensino-aprendizagem da mate-

mática na EJA é preciso considerar tais especificidades socioculturais no

referido processo. Uma forma de isso se efetivar seria oportunizar uma
aproximação dos saberes matemáticos oriundos do contexto social dos es-

tudantes com a matemática abordada no espaço escolar. Isso é importante

na medida que, geralmente, a primeira relação que o estudante tem com a
matemática é em uma perspectiva pragmática ou utilitária, e essa relação

acontece de forma espontânea promovida pelas necessidades do cotidiano.
Todavia é válido ressaltar que a matemática não deve ser abordada somente sob essa perspectiva, uma vez que a construção do conhecimento ma-

temático também apresenta uma dimensão formativa. Considerando tais
dimensões, sabe-se que existem várias estratégias do campo da Educação
Matemática que o professor pode recorrer para ensinar matemática.

Com essa diversidade em sala de aula, rompe-se com um paradigma

que a matemática é “para poucos”, que é “algo estático” entre outras adjetiva-

ções que distanciam do estudante a possibilidade de aprender a matemática

escolar. Inclusive, nessa conjuntura, Fonseca (2005, p. 37) chama atenção para
o fato de que “o ensino da matemática poderá contribuir para um novo episódio de evasão da escola, na medida em que não consegue oferecer aos alunos

e às alunas da EJA razões ou motivação para nela permanecerem e reproduz
fórmulas de discriminação etária, cultural ou social para justificar insucessos
dos processos de ensino-aprendizagem”.
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Partindo desses elementos é que se destaca a resolução de problemas,

visto que tal estratégia didática permite explorar aspectos no ensino da mate-

mática que se referem às especificidades socioculturais dos estudantes da EJA,
assim como se constitui com potencialidade para se promover o desenvolvimento metacognitivo desses estudantes, uma vez que, como destacam Luccangeli e Cornoldi (2001, p. 316):

as situações de resolução de problemas constituem o domínio privilegiado para estudar as atividades metacognitivas. Em efeito, por natureza, este

domínio exige do sujeito uma atitude estratégica, necessitando uma utiliza-

ção flexível e precisa dos conhecimentos pessoais. É conveniente esclarecer
essas atividades metacognitivas, no aprofundamento da relação geral entre
resolução de problemas e aprendizagem.

No que se refere às potencialidades da resolução de problemas para a

aprendizagem matemática, considerando o aspecto sociocultural da aborda-

gem matemática, tem-se que cada vez mais se torna necessário contextualizar
o conhecimento matemático a ser ensinado. Isso implica em dizer que não se

trata apenas de “inseri-lo em uma situação-problema, ou abordagem dita concreta, mas buscando suas origens, acompanhando sua evolução, explicitando
sua finalidade ou seu papel na interpretação e na transformação da realidade

com a qual o aluno se depara e/ou de suas formas de vê-la e participar dela”
(Fonseca, 2005, p. 54).

Além do mais, a resolução de problemas não se constitui num aspecto

apenas de um conteúdo, nem se limita a aplicação e exercitação de conceitos,
essa escolha pedagógica implica em promover “problemas significativos para

os alunos, ao invés de situações hipotéticas, artificiais e enfadonhamente re-

petitivas, forjadas tão-somente para o treinamento de destrezas matemáticas

específicas e desconectadas umas das outras e, inclusive, de seu papel na malha
do raciocínio matemático” (Fonseca, 2005, p. 50). Para tanto, “ensinar matemá-

tica através da resolução de problemas deve ser o ponto de partida para todo o
processo de aprendizagem da matemática” (Onuchic, 1999, p. 207).
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Destarte nessa perspectiva há também o fato de que “o aluno vê o saber

matemático constituir-se como ferramenta essencial e tem a oportunidade de
validar e refutar soluções para desenvolver seu espírito crítico e sua criativida-

de”. Além disso, tem-se que ter conhecimentos matemáticos implica em saber
“aplicá-los em diversas situações para resolver problemas e gerar novos conhecimentos” (Paiva; Carvalho, 1998, p. 44). Já que “ensinar os alunos a resolver

problemas supõe dotá-los da capacidade de aprender a aprender, no sentido de

habituá-los a encontrar em si mesmos respostas às perguntas que os inquietam
ou precisam responder ao invés de esperar uma resposta já elaborada por outros e transmitida pelo livro-texto ou pelo professor” (Pozo, 1998, p. 9).

Quando se reflete acerca das potencialidades da resolução de proble-

mas e os tipos de conhecimentos e processos cognitivos que são mobilizados
por essa metodologia didática, verifica-se que há uma convergência teórica da
mesma com as estratégias metacognitivas. Nessa convergência há uma complementariedade, uma vez que a resolução de problemas com suas especifi-

cidades teóricas e metodológicas se constitui em um lócus privilegiado para
se aplicar estratégias metacognitivas, possibilitando desse modo não apenas

a construção do conhecimento matemático, que se caracteriza como foco da

resolução de problemas, mas de oportunizar o controle pelo estudante de seus
próprios processos mentais, favorecendo o aprender a aprender e consequentemente obter uma autonomia intelectual.
3 METODOLOGIA
Metodologicamente a pesquisa é de abordagem qualitativa, da modalidade

de campo. Para tanto, a produção de dados ocorreu na cidade de Várzea Grande
em uma escola estadual pertencente à rede pública da Secretaria de Estado de

Educação de Mato Grosso, em que se teve como sujeito da pesquisa um professor
de matemática, que foi denominado de AFO. A intervenção metacognitiva na resolução de problemas foi realizada com jovens e adultos da 2ª fase do 2º segmento

da modalidade EJA, que equivale ao 6º ano do Ensino Fundamental. Essa turma
constituiu-se de 25 alunos, com idades que variavam entre 14 e 48 anos.
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Cabe destacar que a escolha do professor AFO como sujeito da pesqui-

sa se deu durante os encontros do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação

Matemática (GRUEPEM), nos quais se teve a oportunidade de conhecer e
conversar com o referido docente. Descobriu-se que ele atuava como professor

de matemática na EJA e conhecia e trabalhava com resolução de problemas.
Como AFO se colocou à disposição, e também pelo fato dele atender a outros

critérios estabelecidos (licenciado na área de matemática, lecionar matemática

na EJA, trabalhar em uma escola pública e atuar no mínimo 3 anos na EJA), o
mesmo foi escolhido como o professor sujeito da pesquisa.

Para a produção de dados foram utilizados os seguintes instrumentos:

questionário (Q), duas entrevistas semiestruturadas (1ºE/2ºE) e o diário de
campo (DC). No que se refere às etapas desse estudo, teve-se inicialmente

a obtenção do termo de consentimento da escola, do professor e dos alunos;
aplicação do questionário de caracterização para o professor; observação de 14

aulas na turma, sendo a duração de cada aula de 1 hora. Posteriormente, reali-

zou-se a primeira entrevista com o professor; desenvolveu-se com a turma da
EJA o projeto piloto da pesquisa, conduzido pelas pesquisadoras; realizou-se
uma reunião de planejamento para as aulas interventivas; procedeu-se, sob a

condução do professor AFO e acompanhamento das pesquisadoras, a intervenção metacognitiva com os problemas durante 6 aulas; e por fim realizou-se
a entrevista com o professor.

Nesse estudo, fez-se a opção de abordar somente os dados que se re-

ferem ao professor AFO, a fim de se ter uma discussão acerca das estratégias
metacognitivas na resolução de problemas na perspectiva do professor de matemática, sendo que os dados provenientes dos estudantes, bem como sua in-

terpretação e análise constam em Leite (2011). Para uma melhor visualização
dos dados nesse estudo, optou-se pela seguinte estratégia: quando se teve a

apresentação literal dos dados, optou-se em identificá-los no formato itálico,
seguido pela sigla do instrumento utilizado. Os excertos que possuem até 3 linhas foram inseridos no corpo do parágrafo e os que excedem essa quantidade

de linhas foram apresentados com recuo de 4 cm e tamanho da fonte 10. Os
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dados que foram apresentados de forma indireta foram sinalizados somente
com a identificação do instrumento correspondente.

A interpretação e análise dos dados ocorreram por meio de dois eixos

temáticos: i) A inserção do professor de matemática no processo de aplicação

das estratégias metacognitivas na resolução de problemas, e ii) Considerações

do professor de matemática sobre a aplicação de estratégias metacognitivas na
resolução de problemas dos estudantes da EJA.

4 A INSERÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO PROCESSO DE APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O professor AFO, tem 40 anos de idade, é efetivo da rede estadual de Mato

Grosso, licenciado em Ciências Naturais e Matemática e Mestre em Educação

pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atua há 7 anos como professor de
Matemática na EJA (Q). Inicialmente, no que diz respeito à temática metacog-

nição, AFO destacou que: “eu já ouvi falar alguma coisa, mas não tenho assim um
conhecimento profundo sobre esse tema. O conceito que tenho formado sobre metacognição
é assim o pensamento sobre o próprio pensamento, é a forma como, é..., você vai refletir

sobre os conceitos que você está formando” (1ªE). Assim, antes do professor ser inserido

no processo de aplicação das estratégias metacognitivas na resolução de problemas,
fez-se o acompanhamento/observação de 14 aulas, sendo a duração de cada aula
de 1 hora, a fim de verificar efetivamente como o professor conduzia o processo de

ensino-aprendizagem da matemática. Nesse período, foram ensinados pelo docen-

te os seguintes conteúdos: expressões numéricas; potenciação com números inteiros e equação do 1º grau. Além disso, pode-se constatar que o professor utilizava

resolução de problemas e outras estratégias, a saber: jogos, calculadora e materiais
concretos (torre de Hanói) e exercícios (DC).

Percebeu-se que nos momentos em que AFO ia iniciar um novo con-

teúdo, propunha um problema e, a partir daí, explorava os conceitos e posteriormente trabalhava com exercícios (DC). Dessa forma, considera-se que

os exercícios eram trabalhados pelo professor com a finalidade “de consolidar
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e automatizar certas técnicas e habilidades” (Echeveria, 1998, p. 48). Para o
docente o trabalho nessa perspectiva de iniciar com resolução de problemas é
importante pelo fato de que:

[...] quando você ensina simplesmente um conteúdo ou uma fórmula de algoritmo é

uma condição arbitrária e automaticamente não é bem aceita e existe assim a dificuldade de não gostar daquilo, porque não entendeu aquilo que não foi explicado de

uma forma assim muito sistematizada. Quando você envolve alguns outros contex-

tos, então busca direcionar pra questão da matemática mostrando que a matemática
está presente no dia a dia deles seja no contexto informal ou no contexto também

formal da matemática, então eles tem assim uma visão melhor do contexto da matemática e aí desperta a curiosidade, desperta o interesse e você consegue assim muitas

vezes envolver mais alunos daquela sala do que se fosse uma metodologia, assim,
mais tradicional ou mais no calcule e resolva e assim por diante (1ºE).

A compreensão conceitual acerca da resolução de problemas apresentada pelo professor é a que “[...] envolva uma situação de interesse dos alunos, e
que proponha descobrir ou desenvolver ou construir um processo para resolver aquela situação, e isso então venha como um ponto de partida para entrar no contexto
da matemática dos conteúdos que deverão ser vistos” (1ºE). Além disso, salientou
que também trabalha com “alguns outros tipos de problemas mais clássicos, mas
também alguns exercícios mais tradicionais também, mas isso depois que você utilizou essa resolução como ponto de partida para construção dos conceitos e tudo mais”
(1ºE). A elaboração dos problemas ocorre subsidiada por meio da aplicação
de um questionário para os alunos, no primeiro dia de aula, que se trata de
uma avaliação diagnóstica e possibilita além de identificar os conhecimentos
prévios dos alunos de identificar temas de interesse dos alunos, para que posteriormente se elabore problemas que apresentem elementos em que os alunos
manifestaram interesse (DC). Para AFO, existe uma aproximação da estratégia de jogos com a resolução de problemas, sendo que destacou:
Quando você trabalha com jogos, dependendo da forma de como você utiliza essa

metodologia, você está envolvendo também a metodologia de resolução de proble-

mas, porque uma atividade de jogo automaticamente tem como objetivo resolver

um determinado tipo de problema que a situação está envolvida naquele jogo (1ºE).
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Outro aspecto interessante observado em uma das aulas é que AFO in-

centivou os estudantes a utilizarem a calculadora como forma de conferir os

cálculos já realizados. O uso dessa tecnologia no ensino é interessante, pois, con-

forme Lopes (1997, p. 17), da mesma forma que “o adulto deve estar preparado
para resolver problemas técnicos próprios de suas atividades profissionais” também “merece atenção a mudança do perfil profissional exigido pelo desenvolvi-

mento da tecnologia, neste novo cenário ganham espaço aqueles indivíduos com
formação para a diversidade”. Além das estratégias supracitadas, AFO procurou

através de uma estória sobre a origem do tabuleiro de xadrez, trabalhar com os
alunos, de uma forma dinâmica, participativa e coletiva, algumas propriedades da

potenciação, sem mencionar que se tratava de tal conteúdo (DC). Em face disso, tal prática levou os estudantes a atribuírem significado e consequentemente
construírem o conceito do que era potência. Depois da compreensão do processo

é que o professor explicou que tal situação tratava de potenciação com números
inteiros. Esse acompanhamento do professor em sala permitiu conhecer os estudantes jovens e adultos, bem como a forma do professor conduzir o processo de
ensino-aprendizagem em sala de aula. Essa experiência forneceu ainda subsídios

para se planejar e realizar a aplicação do projeto piloto. Na sequência foi realizada a aplicação do projeto piloto, em que AFO teve a oportunidade de entender

como se daria efetivamente na prática a aplicação das estratégias metacognitivas
na resolução de problemas, e também foi importante para verificar se a maneira
que se havia planejado seria suficiente para obtenção dos dados necessários.

Após a aplicação do projeto piloto, teve-se a oportunidade de realizar uma

reunião com AFO, para esclarecer alguns aspectos decorrentes da referida fase,
para o planejamento das aulas, nas quais seriam, posteriormente, aplicadas as

estratégias metacognitivas na resolução de problemas matemáticos, e para escla-

recimento de algumas dúvidas de AFO com relação a metacognição e estratégias
metacognitivas. Também foi abordado como se daria o processo que implicava

na aplicação de estratégias metacognitivas por AFO na resolução dos problemas
matemáticos dos alunos da EJA. Por sua vez, como o professor havia presenciado
na prática através do projeto piloto como seria a aplicação das estratégias metacognitivas, não houve muitas dúvidas a respeito da dinâmica das aulas.
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Definiu-se que a aplicação das estratégias metacognitivas na resolução de

problemas ora seria feita individualmente ora em grupos. Sendo que todos os estu-

dantes foram incluídos nessa dinâmica. Cabendo destacar que tanto as estratégias
metacognitivas como os problemas matemáticos foram previamente selecionados

para cada aula. Durante 6 aulas consecutivas, realizadas em dias distintos, foram
trabalhados por AFO 10 problemas referentes a equação do 1º grau e simultanea-

mente foram aplicadas 4 estratégias metacognitivas na resolução de cada problema.

As estratégias metacognitivas utilizadas foram as sistematizadas por Costa (1984),
sendo que os 10 problemas com as respectivas estratégias e resoluções apresentadas
pelos alunos constam em Leite (2011). Após todo o processo vivenciado por AFO

em sua turma (6º ano), buscou-se verificar juntamente com o referido docente,
por meio de uma entrevista (2ºE) sobre as considerações do professor com relação
à aplicação de estratégias metacognitivas no processo de resolução de problemas
envolvendo equação do 1º grau dos estudantes da EJA.

5 CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA SO-

BRE A APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DOS ESTUDANTES DA EJA

O fato de AFO ser o professor de matemática da turma em que se rea-

lizou a aplicação das estratégias metacognitivas na resolução de problemas, bem
como o fato de que, por meio da intervenção realizada no projeto piloto, ele te-

nha se apropriado das estratégias metacognitivas para posteriormente aplicá-las
em problemas que envolviam o conteúdo de equação do 1º grau, caracterizou-se
como algo fundamental para análise da contribuição efetiva do uso de estratégias

metacognitivas em problemas matemáticos no contexto da EJA. Assim, quanto
ao uso de estratégias metacognitivas na resolução de problemas, AFO destacou:
Percebi que as aulas desenvolvidas nessa perspectiva, ou seja, envolvendo estraté-

gias metacognitivas na resolução dos problemas que foram propostos nesse período
de observação e coleta de dados, ampliaram as possibilidades dos estudantes interagirem durante a aula e de contribuírem mais com suas opiniões, com a comparação das diferentes formas de resolver este ou aquele problema (2ºE).
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O professor explicitou que a dinâmica proposta possibilitou uma maior

interação dos alunos em sala de aula, tornando-os mais participativos, fazendo com que questionassem mais e que expusessem suas opiniões durante a

resolução dos problemas. Essa postura ativa desencadeada nos alunos é uma
das condições necessárias quando se trabalhar com resolução de problemas e
estratégias metacognitivas. Para o docente,

O fato de se promover estratégias que motivem os estudantes a refletirem sobre
como percebem ou como estão pensando o processo de resolução de um determinado
problema provoca a verbalização dessas ideias (mesmo quando os registros da resolução não são tão esclarecedores) e possibilita dialogar com eles as possibilidades

envolvidas na atividade, de maneira que favoreça bem mais o acompanhamento
de cada estudante (2ºE).

Nesse contexto, cabe lembrar que antes da aplicação das estratégias metacog-

nitivas AFO destacou que poucos alunos apresentavam ter consciência das próprias

habilidades cognitivas, dos procedimentos, estratégias e mecanismos utilizados na
resolução de um problema. Haja vista que “tinham a dificuldade de transmitir para

você qual é o processo que ele elaborou para poder chegar naquele resultado” (1ºE).
Em virtude da mudança de postura dos alunos, evidenciada pelo professor, frente a
resolução de problemas, chama-se atenção para o fato de que o estudante, ao verbalizar suas dificuldades e os processos cognitivos utilizados em um problema, propicia
o conhecimento sobre o próprio ato de aprender (Beyer, 1985).

O diálogo explicitado por AFO enriquece o seu trabalho docente e con-

tribui significativamente para aprendizagem do aluno, sobretudo pela emergên-

cia da heterogeneidade de experiências e consequentemente pela partilha dos
saberes (Silva, 2006). Com relação aos alunos, AFO destacou ainda: “Percebi os
estudantes bem mais participativos, alguns que praticamente não se envolviam es-

tavam agora fazendo questionamentos e sugerindo alternativas de resolução” (2ºE).
Como exemplo foram citados comentários como: “Eu não concordo que seja as-

sim!”; “-Eu acho que dessa forma é melhor”; “-Eu pensava que era assim, mas agora
vejo que não fazia sentido”. Outros também procuravam relacionar seus conhecimentos
do dia-a-dia de trabalho às questões que eram propostas nos problemas” (2ºE).
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Com isso, verifica-se que os estudantes estão se constituindo como

protagonistas na construção do seu próprio conhecimento matemático,
bem como o fato de se trabalhar com resolução de problemas possibilitou

aos estudantes relacionarem as situações problemas com suas respectivas
atividades cotidianas. Isso é relevante na medida em que as práticas de

resolução de problemas estão indiscutivelmente presentes no cotidiano das
pessoas. Além do mais, são ações essenciais que estão na base da atividade
humana, que envolvem desde uma tarefa mais elementar até aquelas de
caráter extremamente complexo (Oliveira, 2007).

Para AFO, antes do processo de intervenção metacognitiva, o estudan-

te: “tinha dificuldade muitas vezes de transmitir como é que ele chegou naquele resultado, mas na cabeça dele era nítido que aquele resultado era o correto” (1ºE). Além
disso, havia “uma dificuldade muito grande quanto ao registro” (1ºE). Com o uso

das estratégias metacognitivas no processo de resolução de problemas, AFO
afirmou que esse processo contribuiu para aprendizagem dos alunos, uma vez

que “as estratégias metacognitivas levam o estudante a ter consciência do que ele sabe
e de como ele entende determinado processo de resolução e, quando ele expressa isso, dá

ao professor melhores condições de conhecer os estudantes, entender como eles pensam,
de maneira que tenha condições de fazer as intervenções necessárias” (2ºE).

Isso mostra que além de ser possibilitado ao aluno consciência dos pró-

prios processos mentais, propicia ao professor entender a lógica empregada
seja na escrita ou oralmente na construção do conhecimento matemático e

consequentemente identificar se há algum tipo de lacuna para que posteriormente se possa definir a melhor estratégia de intervenção. Assim, verifica-se

que o processo de aplicação de estratégias metacognitivas na resolução de pro-

blemas se constitui para AFO também como um suporte pedagógico para
acompanhar e avaliar a aprendizagem dos alunos.

AFO explicitou ainda o avanço significativo que os estudantes tive-

ram em resolver problemas, pois: “quando você discutia com eles as questões

desses probleminhas, eles tinham muita dif iculdade de até expressar qual era o

sentido do problema ou de, assim, se atrever a fazer qualquer tentativa de resolução” (1ºE). AFO verificou que com:
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[...] as contribuições desse período de atividades envolvendo não só a resolução de
problemas, mas fazendo isso ao mesmo tempo em que se busca despertar os estu-

dantes para as questões metacognitivas, fazê-los pensar sobre a sua própria lógica

de raciocínio, a ter consciência daquilo que eles sabem e qual a melhor decisão a ser
tomada; Tudo isso contribui para que, no processo de ensino-aprendizagem, tanto
os estudantes como o professor, percebessem o que eles realmente aprenderam (2ºE).

Tal aspecto é fundamental na medida em que possibilita condições para

que o estudante não apenas compreenda o enunciado de um problema, mas
saiba selecionar a melhor estratégia para resolvê-lo, bem como de controlar o

processo de resolução e sobretudo ter consciência acerca do trajeto percorrido.
Assim, a utilização de estratégias metacognitivas é uma maneira de possibilitar
aprendizagem, pois, além de promover um avanço cognitivo, o uso das estratégias permite ao estudante interferir conscientemente no próprio desempenho
escolar (Pozo, 1996; Silva; De Sá, 1997).

Essa reflexão dos alunos no processo de resolução de problemas men-

cionadas por AFO é a tomada de consciência que, para Woods (1985 apud
Gonzáles, 1995, p. 62), significa “dar-se conta do processo mental que se segue
quando se resolvem problemas, o qual se evidencia mediante a descrição verbal ou escrita do processo de resolução seguido”. Assim, o momento em que

se manifesta a metacognição se refere a “aspectos ligados à reflexão e tomada
de consciência dos procedimentos empregados na construção dos conceitos
matemáticos”, e agregado a isso se tem “a tomada de consciência de si como

ser cognitivo e de suas experiências metacognitivas e cognitivas negativas e de
como estas estão mudando durante o percurso” (Darsie, 1998, p. 109).

Destarte, além da intervenção metacognitiva possibilitar a tomada de

consciência dos estudantes, propicia também a quem trabalha com estratégias
metacognitivas refletir sobre sua própria ação, uma vez que AFO explicitou:

Em relação ao meu trabalho, enquanto professor, percebo que minha participação
nessa pesquisa contribuiu bastante para a minha própria formação, me dando

oportunidade de conhecer uma nova forma de atuar em sala de aula, que, talvez,
de outra maneira eu não teria contato com ela (2ºE).
226

Esse conhecimento construído por AFO no processo da pesquisa impli-

cou em uma mudança na prática do professor, visto que ele disse: “Agora, quando discuto ou quando utilizo a resolução de problemas em sala de aula, o faço levando

em conta as estratégias metacognitivas, pois agora me parece incoerente tratar esses
temas desvinculados um do outro” (2ºE). A experiência vivenciada pelo professor
nas aulas interventivas fez com que percebesse que as estratégias metacognitivas e a resolução de problemas estão intrinsecamente ligadas. Nessa conjuntura

é que se considera importante que os professores tenham acesso à temáti-

ca estratégias metacognitivas na resolução de problemas matemáticos não apenas

sob uma perspectiva teórica, mas sobretudo prática. Para que identifiquem de

uma forma concreta que é possível que esse processo ocorra em sala de aula,
tendo-os como mediadores nessa construção, e sobretudo que reconheçam as

contribuições desse processo na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo
e metacognitivo do estudante.

No que diz respeito aos estudantes jovens e adultos, foi possível verifi-

car, por meio de AFO, que a forma em que os problemas de equação do 1º grau

foram trabalhados possibilitou que fossem ativados dois tipos de processos
mentais, a saber: os processos cognitivos e os metacognitivos. Sendo que os

processos cognitivos se relacionam “com a codificação, retenção, organização,
processamento e recuperação da informação; e os metacognitivos que são processos que dizem respeito à tomada de consciência, o regulamento que cada

pessoa exerce no controle sobre seus próprios processos cognitivos” (González,
1995, p. 53), propiciando desse modo na perspectiva de AFO que:

As etapas de resolução de problema apresentam características que são contempladas nas estratégias metacognitivas, de maneira que o trabalho do professor

integrando as etapas da resolução de problemas com essas estratégias potencializa
ainda mais a aprendizagem dos estudantes (2ºE).

Isso é importante pois as tarefas de resolução de problemas “exigem

reflexão sobre como se está pensando e sobre o que se está pensando”. Con-

sequentemente isso implica em um “domínio mais consciente de habilidades
matemáticas cognitivas e metacognitivas, subjacentes ao processo de solução de
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problemas, e a possibilidade de generalizá-las para outras situações de aprendizagem” (Mello, 2008, p. 61). Assim, na tessitura desse estudo foi possível verificar aspectos que juntamente com outras pesquisas no campo da Educação

Matemática referendam as potencialidades das estratégias metacognitivas na
resolução de problemas para a aprendizagem matemática, bem como de contribuir no desenvolvimento metacognitivo dos estudantes. Até porque, assim

como Oliveira (2007), tem-se o entendimento de que um fator preponderante

para se ter uma aprendizagem significativa é que o educando tenha consciência
de sua participação intelectual no processo de resolução de problemas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse estudo, teve-se como objetivo analisar as considerações do pro-

fessor de matemática sobre a aplicação de estratégias metacognitivas na resolução de problemas de seus estudantes da EJA. Portanto, nas considerações
do professor foram explicitadas contribuições acerca do referido processo não

apenas para os estudantes, mas também na formação do próprio docente no
contexto da prática profissional.

Quanto às contribuições para seus estudantes jovens e adultos, foi des-

tacado pelo professor a interação e participação de seus alunos durante as aulas; apresentação de questionamentos, de suas opiniões e o fato de fazerem
comparações das diferentes estratégias adotadas na resolução de problemas; os

estudantes começaram a relacionar aspectos do cotidiano durante a resolução
de problemas; realizavam reflexões sobre como estavam pensando frente à re-

solução de um problema, bem como sobre a melhor estratégia a ser utilizada
naquele contexto; romperam com a dificuldade de evidenciar as estratégias

adotadas e o processo percorrido na resolução; e, por fim, passaram a ter consciência de seus próprios processos mentais.

No que diz respeito ao fato de que a aplicação de estratégias metacog-

nitivas na resolução de problemas possibilitou contribuições no processo for-

mativo do professor no âmbito da prática profissional, tem-se: o conhecimento

do docente acerca de uma nova forma de atuar em sala de aula, sendo que isso
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foi referendado por ele reconhecer a importância do trabalho realizado e que

o mesmo potencializa a aprendizagem matemática; a experiência do professor
em sala de aula com base no diálogo frente a necessidade de mediar os questionamentos e a exposição das opiniões dos alunos; favorecimento de um melhor

acompanhamento no processo de resolução de problemas dos estudantes, e
consequentemente de realizar as intervenções pedagógicas necessárias.

Espera-se que os resultados oportunizem reflexões e debates acerca da

importância da aplicação de estratégias metacognitivas na resolução de problemas de estudantes da EJA, bem como que sejam realizados mais estudos

a fim de difundir as contribuições e potencialidades da intervenção metacognitiva no processo de ensino-aprendizagem da matemática, não apenas para a

modalidade EJA, mas também para os demais segmentos da Educação Básica.
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CAPÍTULO 11
UMA RELEITURA DE PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
SOBRE O CURSO DE MAGISTÉRIO: VÉSTIGIOS PRESENTES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Simone Aparecida Navarro da Cruz.
Marlos Gomes de Albuquerque

RESUMO: O presente artigo é recorte de uma pesquisa de Mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR). Teve o objetivo de realizar uma releitura de produções bibliográficas que trataram sobre o curso de Magistério que vigorou entre os de 1970 a 1996. A opção
metodológica foi de pesquisa no campo da História da Educação Matemática, quanto a abordagem optou-se pela histórico-bibliográfica. Foram analisados 11 trabalhos que corresponderam
às pretensões do que trata nosso tema de estudo. Dentre os resultados, é possível inferir que, em
cursos Stricto Sensu, há um número pequeno, quase inexistente de pesquisas tendo como objeto
de estudos o extinto curso de Magistério, torna-se menor ainda, quando correlaciona Magistério
e Matemática. As abordagens das pesquisas analisadas se voltaram consideravelmente para as
experiências que os entrevistados tiveram de modo geral, em seus percursos na frequência do
curso de Magistério, o que justifica a construção de novas pesquisas na área.
PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial. História da Educação Matemática. Professores dos
anos iniciais. Magistério.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte de nossa pesquisa de Mestrado que se

encontra em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação Mate-

mática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em Ji-Paraná.
Buscar compreender o enquadramento histórico das pesquisas realiza-

das sobre a formação do professor dos anos iniciais da Educação Básica é de
insigne relevância. Pois, trazer à tona ideias, fatos e acontecimentos nos remete
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à reflexão de como o passado se constituiu e nos trouxe até o tempo presente,
ademais possibilita “[...] de compreender que a História pode fornecer expli-

cações através do acontecimento, com o acontecimento” (Le Goff, 2003, p. 18).
É nesse encalce que, no presente artigo, nos portaremos nas buscas por deta-

lhes, ideias, permanências e mudanças de evidências históricas evidenciadas
em produções que tiveram como objeto de estudos o extinto curso profissionalizante de Magistério oferecido em nível de 2º grau (atual Ensino Médio).

Dentre a valoração do ensino da matemática na formação inicial de futu-

ros professores, a pesquisa adentrou no quesito histórico corporificando as ideias

discrepantes entre essas formações, bem como suas consonantes. Adentrando
nessa seara, as conjunturas do curso de Magistério que formaram inicialmente o

professor dos anos iniciais da Educação Básica, perpassaram por frustrações tan-

to quanto por eficiência e eficácia na qualidade desse ensino, construindo uma
história na educação brasileira em consonância com seu contexto social, pois, o

curso que o professor buscou fazer na época, certamente é possível pressupor

que refletirá na prática docente do que recebera, construindo uma trajetória e
trilhando um caminho na educação através de suas particularidades.

Dessa maneira faz-se pertinente abordar e explorar o cerne de cada

trabalho que remete a educação e ao ensino, bem como as transformações que
estes trouxeram para a sociedade ao longo do tempo,

A crença de que “um país é o que a sua educação o faz ser” generalizava-se

entre os homens de diferentes partidos e posições ideológicas e a difusão
do ensino ou das “luzes”, como se dizia frequentemente nesse período, era

encarada como indispensável ao desenvolvimento social e econômico da
nação (Barros, 1959, p. 23).

Buscar compreender os acontecimentos passados inerentes à educação no

Brasil, por meio de uma pesquisa bibliográfica com viés histórico, contribui com
a sociedade na percepção presente aos sucessos e fracassos ocorridos, podendo

assim, aprimorar o primeiro e aprender com o segundo. Assim a investigação
historiografia, de acordo com Marc Bloch (2001), conduz a conhecimentos su-

mamente relevantes, “Doravante vê abrirem-se diante de si horizontes bem mais
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vastos: e a história tem o direito de contar entre suas glórias mais seguras ter

assim, ao elaborar sua técnica, aberto aos homens um novo caminho rumo à
verdade e, por conseguinte, àquilo que é justo” (Bloch, 2001, p. 62).

Imersos nessa perspectiva, entende-se o quão importante é para um

povo, conhecer sua história acadêmica, sua história de formação escolar, se

conhecer como parte integrante da educação e que é capaz de mudar o mundo
ao seu entorno por e através dela. Pois, “O passado é, por definição, um dado
que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em

progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (Bloch, 2001, p.
75). Para tanto, optamos em fazer uma análise de pesquisas acadêmicas que
tiveram como cerne o extinto Curso de Magistério.

A opção da abordagem, através de um ensaio de estado da arte con-

templando trabalhos do banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e trabalhos científicos do Google Acadêmico, concernente a formação de professores no curso do

Magistério para se trabalhar com a disciplina Matemática, nas séries iniciais
do Ensino Fundamental, se deu por dois motivos: o primeiro, a fim de percebermos quais contribuições os trabalhos científicos, agregam ao processo edu-

cacional; o segundo é temporal e queremos perceber quais mudanças surgiram
e suas consequências no contexto atual da educação.

Bloch (2001) nos lembra que a História é “uma vasta experiência de

variedades humanas, um longo encontro dos homens. A vida, como a ciência,

tem tudo a ganhar se esse encontro for fraternal” (p. 128). Dessa maneira,
buscamos extrair desses trabalhos científicos, informações que o curso profissionalizante do Magistério trouxe para as gerações futuras.

O ofício de ensinar certamente perpassou por mudanças relevantes,

principalmente pela conjuntura de choque de realidades. Pois, as leis relacio-

nadas à Educação eram melhor executadas nas regiões sudeste e sul do Brasil,
lócus do desenvolvimento econômico e social nas décadas de 1970 e 1980.

Em cada lugar, as implementações dessas leis tiveram novas leituras

subjetivas, afinal “Seja na presença de um fenômeno do mundo físico ou de

um fato social, as reações humanas nada têm de um movimento de relojoaria,
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sempre engrenado no mesmo sentido” (Bloch, 2001, p. 158), mostrando sobremaneira que a história não é linear.
1 METODOLOGIA
Esta pesquisa está inscrita no campo da História da Educação Mate-

mática. A opção de permear por essa área de concentração se deu porque:

A História da Educação Matemática exercita um diálogo entre a Histó-

ria, Educação e Matemática, chamando à cena para esse diálogo uma vasta
gama de outras áreas de conhecimento. A História da Educação Matemáti-

ca visa a compreender as alterações e permanências nas práticas relativas ao
ensino e à aprendizagem de Matemática, dedica-se a estudar como as co-

munidades se organizam para produzir, usar e compartilhar conhecimentos

matemáticos e como, afinal de contas, as práticas do passado podem – se é
que podem – nos ajudar a compreender, projetar, propor e avaliar as práticas
do presente (Garnica; Souza, 2012, p. 27).

Quanto à abordagem optou-se pela histórico-bibliográfica, entendendo

como sendo aquela em “[...] que se propõe a realizar análises históricas e/ou

revisão de estudos ou processos tendo como material de análise e documentos

escritos e/ou produções culturais garimpadas a partir de acervos” (Fiorentini;
Lorenzato, 2012, p. 70).

O material foi composto por dissertações e teses, donde foram selecio-

nados 11 trabalhos que atendiam os objetivos propostos para este trabalho. O
Quadro 1 sumariza as pesquisas que foram selecionadas para a análise.
Quadro 1 – Trabalhos referentes ao Curso de Magistério Profissionalizante
Título

Autor

Ana Cristina Salibe BaptisA Produção de Conhecimentella
to nas Escolas de Magistério
(Baptistella, 1993)
Formação do Magistério de
Neyde R. Innocencio
1º Grau· – Reconstrução de
(Innocencio, 1978)
uma Política

Tipo de Trabalho
Dissertação

Tese
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Nível Cognitivo de Alunos Maria A. Belintane Fermiano
do Curso de Magistério
(Fermiano, 2000)

Dissertação

Aprendizagem da Docên- Viviane Beatriz Fernandes
cia no Curso de Magistério: Andreossi
construindo um processo
(Andreossi, 2004)

Dissertação

Luisa Emilia Lima de MoAdeus Professores... O Curso
raes
de Magistério Acabou
(Moraes, 2008)

Tese

Da Escola Normal a Habilitação Específica para o Ma- Sandra H. Frankfurt
gistério em 2° grau: práticas e (Frankfurt, 2011)
apropriações (1961-1981)

Tese

Memórias e Trajetórias de
Professores Egressos do
Maria do Carmo Campos da
Curso de Magistério da EsSilva Silva
cola “Menodora Fialho de
(Silva, 2013)
Figueiredo” de Dourados
(1971-2001)

Dissertação

Trajetórias de egressos do
Mirna do Carmo Ribeiro
Magistério do Instituto de
Ordones
Educação do Amazonas (I.
(Ordones, 2013)
E. A) – (1993-2013)

Dissertação

A Formação Matemática de
Professores do Ensino Pri- Ana Carolina de Siqueira Rimário: um olhar sobre a Es- bas dos Reis
cola Normal Joaquim Mur- (Reis, 2014)
tinho

Dissertação

Docência e História de Vida Mara Rúbia Guardieiro Cosno Curso Técnico em Magis- ta
tério de Catalão-GO
(Costa, 2015)

Dissertação

A Matemática na Formação
de Professores para os Pri- José Ivanildo de Lima
meiros Anos Escolares (Ro- (Lima, 2017)
raima, 1940-1990)

Tese

Fonte: Própria autoria

O material foi constituído por trabalhos da Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como do Google Acadêmico através do Estado da Arte, por meio de pesquisa utilizando as pala238

vras-chave: formação inicial do professor, história da educação matemática nas

séries iniciais, história do curso do Magistério e formação profissionalizante no

Magistério, todos eles abarcando a formação inicial do professor no curso do

Magistério, que ensina matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
A análise permeou por identificar informações mais relevantes: pon-

tos de inflexão ou marcos históricos que construíram a formação do professor
que ensina matemática, com formação obtida pelo curso profissionalizante do

Magistério no Ensino Médio, de forma que para a produção de dados fez-se
necessário adotar uma postura investigativa entre passado e presente, pois os

fatos históricos que precisamos “são constituídos a partir de traços, de rastros,
deixados no presente pelo passado” (Valente, 2007, p. 31), na continuidade,

procedemos então, com leitura e fichamento rigorosos e cuidadosos dos textos.
2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS PRODUÇÕES
As pesquisas foram realizadas no período compreendido entre 1993 e

2017 e delas, destaca-se as análises apresentadas a seguir:

Na dicotomia entre passado e presente Baptistella (1993) traz em seu

trabalho o objetivo de constatar qual é o tipo de relação existente entre o processo de produção do conhecimento nas Escolas de Magistério e o compromisso político e social desta formação para com o futuro professor, resgatado
através do trabalho pedagógico no cotidiano escolar.

Através do uso metodológico da etnografia, estudo de caso e entre-

vistas, fazendo menção à disciplina de Didática e Prática da Matemática no

curso profissionalizante do Magistério a autora trata a respeito da disciplina
Didática e Prática da Matemática no curso, bem como a questão do papel da

professora no desenvolvimento das aulas, afirmando então, que essa disciplina
foi predominantemente teórica.

A autora enuncia as seguintes considerações: o acesso indireto ao co-

nhecimento foi conduzido por metodologias que reproduziram através dos
livros e textos adotados a “pseudo” realidade escolar concreta. O contato

direto dos alunos com essa realidade aconteceu através dos estágios desen239

volvidos de forma precária e improvisados, não proporcionando aos alunos
subsídios para um aprofundamento quanta a diversidade de condições deste
cotidiano que estavam sendo estudados, mas não acessado realmente.

Com a proposta de analisar a política de formação do Magistério de

1º grau instituída pela Lei nº 5.692/71, Innocencio (1978) desenvolveu sua

pesquisa, tendo por base os aspectos que se referem especificamente ao professor de 1a a 4a série, com o fim de situá-la no contexto geral da política
educacional do país. Utilizou a metodologia de análise de texto reconstruindo

historicamente a política de formação do professor primário buscando

destacar, os fatores de ordem econômica, política, social e ideológica. Não
faz menção ao trato da Matemática no curso.

As principais conclusões realizadas pela autora são no sentido que a polí-

tica de formação do Magistério primário, adotada com a Lei 5692/71, cria condições para que o sistema de ensino seja servido por professores com níveis de

preparo desiguais e que essa discrepância se faça em prejuízo da população dos

centros menos desenvolvidos, o que contraria ao que o próprio Estado declara

como princípio básico de sua filosofia educacional, a democratização do ensino

e como uma das metas prioritárias a melhoria do rendimento do sistema escolar.
O contexto voltado para aspectos cognitivos dos alunos do curso profis-

sionalizante do Magistério constituiu-se como objeto de estudo de Fermiano

(2000), desenvolveu baseando-se na teoria piagetiana, inclusive, utiliza-se de
entrevistas e observações. Seu objetivo foi verificar e analisar o nível cognitivo
de alunos do curso de Magistério, segundo os princípios e orientações da teo-

ria de Jean Piaget. Sua pesquisa está caracterizada como pesquisa ex post facto,
em que o controle direto não é possível e nem a manipulação experimental ou

mesmo associações aleatórias podem ser usadas pelo pesquisador. Tratou de
modo global a cognição dos alunos com as diversas disciplinas do curso.

A autora, em seu trabalho, chega a conclusão de que com a análise dos

resultados das provas aplicadas 87% dos sujeitos estudados não se encontravam

no nível das operações formais. A dificuldade em compreender conteúdos básicos do curso de Magistério e, as críticas de autores mencionados no trabalho

em relação à fragmentação da formação do professor estabelecem a possível re240

lação que venha existir entre o nível cognitivo do professor, a falta de iniciativa
e a condição de mero executor de uma educação forjada por terceiros.

A autora ainda complementa dizendo que os alunos do curso de Ma-

gistério, de modo geral, não têm modelo de professores com uma prática de
educação que rompa com o ensino tradicional, também não têm professores

que almejem ser mais do que simples professores e, por isso mesmo, terem

melhores condições de incentivarem e criarem situações para que seus alunos
cresçam e questionem a sua própria vida.

Através de um estudo de caso e entrevista semiestruturada Andreossi

(2004) buscou investigar como se caracteriza a aprendizagem da docência em

um curso de Magistério nível médio por meio de experiências vivenciadas na
prática de ensino e estágio supervisionado, que enfatizam as relações professor-aluno, aluno-aluno nas aulas práticas durante a regência.

A autora, nas suas conclusões, afirma que a aprendizagem da docência é

um processo contínuo, talvez vitalício. Contudo, não se pode deixar de considerar que a formação inicial ocupa um lugar de destaque no processo total dessa

aprendizagem. Assim, na análise conjunta dos dados é possível perceber que,
apesar das limitações da formação inicial vivenciada, a Prática de Ensino possibilitou a Júlia, sua entrevistada, reavaliar e dar novos significados a algumas de suas

concepções prévias sobre professor-aluno-conhecimento, bem como entender
um pouco mais sobre a complexidade que envolve o trabalho docente.

Moraes (2008) teve como objetivo central estudar, a partir do encerra-

mento do curso de Magistério, 2004 em Mococa, São Paulo, os rumos tomados
por esse tipo de ensino de formação de professores para a Educação Infantil e

para as séries iniciais do Ensino Fundamental, no Brasil. Através de entrevistas e
pesquisa historiográfica, tenta explicar o movimento que levou ao encerramento

deste curso em nível médio e a trajetória destas alunas no ensino superior. Discute, também, a falta de prestígio desses cursos, em nível médio e superior, e o
lugar social da professora no Brasil, no contexto em que realizava sua pesquisa.

A autora constatou que, com o pequeno grupo de entrevistadas, tanto o

primeiro como o segundo grupo eram procedentes, em sua maioria, de famílias

de baixa escolarização e de situação sócio-econômica até precária, entretanto,
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há uma diferença quanto à fé na educação e na escola que se observa em cada
um dos grupos. Outro elemento também importante destacado por Moraes
(2008) é que os dois grupos tinham formação em nível superior, a diferença é

que um a buscou como formação inicial e obrigatória e o outro como formação
complementar, ao longo de sua vida profissional.

Destaca ainda que a normalista tornada professora primária, que habi-

tou positivamente o imaginário de várias gerações de alunos, no Brasil, cedeu
sua posição a um novo tipo de profissional, que começou a ser visto, inclusive

pela própria classe, como mal qualificado e mal remunerado. Por fim, os cursos
de Magistério encerraram definitivamente suas portas. Se as políticas públicas, por um lado, tentaram garantir um lugar social diferenciado aos profes-

sores dos hoje chamados Educação Infantil e Ensino Fundamental, por outro
acabaram por desestabilizar a própria imagem positiva que antes tinham tais
profissionais. Isso se deu de tal forma que, atualmente, é o ensino privado que
tem formado professores para esses níveis, em sua maioria.

Frankfurt (2011) em seu trabalho teve o objetivo de investigar como se

deu a transição da formação de professores na Escola Normal para a formação

na Habilitação Específica de 2° grau para o Magistério, a partir de 1971, com
a promulgação da Lei 5692/71 em duas instituições de natureza distinta: uma

pública e outra particular. Esse contexto ocorreu através da pesquisa histo-

riográfica onde a autora realizou visitas às duas instituições definidas para a
análise, analisa os documentos do curso de formação de professores, faz a loca-

lização dos sujeitos e os entrevista. A autora priorizou o efeito e consequências

da Lei 5692/71, posicionando-se na questão da influência da ditadura militar
nos surgimentos dos cursos técnicos. Frankfurt (2011) não trata, em momento
algum sobre a disciplina de matemática ou de suas didáticas.

As principais considerações da autora revelam que as análises das prá-

ticas realizadas nos cursos de formação de professores, tanto no Colégio de

Santa Inês, quanto na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, permitem concluir que as representações de um mesmo objeto dependem do lu-

gar que ocupam os agrupamentos que constituem essas representações e que
elas podem divergir completamente umas das outras. No caso específico desta
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pesquisa, somente a análise das apropriações da Lei 5692/71 no que concerne

à formação de professores consegue revelar o alcance das alterações instituídas,
isso porque as representações, bem como as prescrições legais esbarram na

cultura escolar vigente, que tende à continuidade, à persistência e à tradição,
de modo que, dizer que se apresenta o novo ou que esse novo descaracteriza
uma cultura escolar vigente é não atentar para as resistências que se revelam na
prática, nas apropriações do novo, no interior das escolas.

Por meio de entrevistas semiestruturadas Silva (2013) valorizou as me-

mórias e recordações dos indivíduos egressos do curso profissionalizante de 2º

grau, atualmente denominado de Ensino Médio, com objetivo de analisar as
trajetórias de professores egressos do Curso de Magistério da Escola Estadual

Menodora Fialho de Figueiredo, do município de Dourados, Mato Grosso do

Sul, no período de 1971 a 2001. A autora tratou com especificidade somente dos

egressos que prosseguiram na carreira docente abordou as experiências desses
docentes na realidade do seu profissionalismo, não faz menção a matemática.

Suas considerações fazem menção no que se refere às trajetórias dos

egressos do Curso de Magistério da Escola Estadual Menodora Fialho de
Figueiredo, verificando-se que a maioria dos depoentes ingressou no curso
por influência familiar. A esse respeito, um dado significativo que surgiu foi a

influência do pai na escolha pelo curso. Apesar de ser um curso visto social-

mente para o universo feminino, eram os pais que viam a importância de uma
formação para suas filhas, e que as habilitasse para o trabalho.

Quanto ao ingresso na atividade profissional, a maioria dos depoentes

iniciou na carreira ainda na época em que frequentavam o curso de Magistério,
sobretudo durante o período do estágio, pois, nessa época, ainda havia uma necessidade de professores primários, em consequência do aumento significativo

nas construções de escolas primárias, para atender a demanda de crianças em
idade escolar no município de Dourados e região.

Tendo o objetivo central de conhecer a trajetória de profissionalização

dos egressos do Curso de Magistério no Instituto de Educação do Amazonas
(IEA) entre os anos de 1993 – 2013, Ordones (2013) buscou em sua disserta-

ção identificar situações que os influenciaram a continuarem, ou não, atuando
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na área da educação. A abordagem usada na investigação foi sobre a história de
vida dos que deram continuidade na carreira docente e dos que não continua-

ram, enfatiza também a particularidade de escolhas que cada egresso realizou
e caminhos de vida trilhados.

A autora chegou à conclusão de que nos relatos, os egressos dão a en-

tender que o grande diferencial de se cursar Magistério no Instituto de Educação do Amazonas (I. E. A), era a utilização de metodologias de ensino, capazes
de romper com os limites do componente curricular, permitindo com que os
egressos dominassem os conhecimentos da área específica de sua formação.

Por meio da análise narrativa e história oral que Reis (2014) realiza em

seu trabalho uma investigação cujo objetivo principal foi lançar um olhar para a
formação proposta pela Escola Normal Joaquim Murtinho, instituição pública
de formação de professores que funcionou em Campo Grande – Mato Grosso

do Sul, nos períodos de 1931 a 1940 e de 1948 a 1974 buscando contemplar a
forma como os professores eram preparados para dar aula de matemática no En-

sino Primário, os conteúdos propostos para sua formação e a literatura indicada

nesse processo. A autora tratou com especificidade da disciplina de matemática

e suas didáticas bem como da relação dos alunos com essa área de conhecimento.
Reis (2014) reporta suas conclusões às fontes da pesquisa que pouco

trouxeram sobre o ensino de Matemática nessa Escola Normal e, por isso,
pouco dessa formação é evidenciada na análise.

A partir das informações encontradas no livro de registro das disciplinas

ministradas na primeira fase de funcionamento da instituição, foi verificado que

a presença excessiva de conteúdos matemáticos bem próximos dos propostos
para o curso Científico, que dão indícios de que, na prática, esses dois cursos
não se diferenciavam tanto. Um curso de matemática “mais avançado” também

é evidenciado na fala de uma ex-aluna na Escola Normal Joaquim Murtinho ao
comentar que deveria ter estudado mais os conteúdos do Ensino Primário.

Continua Reis (2014) destacando que as mulheres formavam o pú-

blico principal dessa instituição e a procura pela formação docente se dava

por diversos motivos: falta de outras opções em Campo Grande, para ter

uma profissão que a sociedade aceitasse ser exercida por mulheres, status,
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vocação, além de que, o Magistério, seria uma alternativa para conseguir
ingressar em um Curso de Nível Superior.

A investigação de Costa (2015) foi no sentido de conhecer a concep-

ção de formação docente dos professores do curso Técnico em Magistério do
Colégio Estadual João Netto de Campos, no período de 1972 a 2002, em

Catalão – GO, a partir de suas histórias de vida. A metodologia adotada foi a
de histórias de vida, por meio das biografias educativas. A autora conta tam-

bém a sua história de vida por ter estudado no curso ofertado por esse colégio,
tratando de maneira generalizada a formação dos alunos do curso, bem como
suas próprias experiências.

As conclusões da autora mencionam que foi possível rever, ressignifi-

car fatos e situações, agregar diferentes graus de relevância à ação docente, ao

Magistério. Entende que é um processo que o indivíduo não constrói sozinho,
depende de suas próprias orientações e da dos outros. Este processo de cons-

trução da identidade profissional das professoras Clara, Leda, Gabriela, Maria
Rita e Helena sofreu também interferências de outras pessoas, lugares e circunstâncias que, por vezes, foram inerentes as suas vontades.

De acordo com Costa (2015), não existe definição única, pois as diversas

trajetórias trazem suas peculiaridades, interferências, interpretações pessoais e

subjetividade dos sujeitos. A formação é plural, ela comporta um conjunto de

transformações que vão se articulando entre si: a família de origem, estilos de
vida, crenças, condições socioeconômicas, engajamentos políticos, representações
que faço de mim mesma e principalmente como me situo, relaciono-me com os

outros, com o mundo. Ela engloba tomada de decisões, posicionamentos do que
fazer e quando deve ser feito durante todo percurso existencial de uma pessoa.

Lima (2017) através da Pesquisa historiográfica: literatura memoria-

lística, atas, grades curriculares, diários de classe, legislação, decretos, cadernos
de planos de aulas, relatórios e parte da entrevista de ex-aluno e professor que
atuou nessas escolas, buscou analisar a matemática presente na formação de

professores para os primeiros anos escolares em Roraima, nas décadas de 1940
a 1990, enfatizando a importância de como a matemática é ensinada no curso
de Magistério aos futuros professores dos anos iniciais.
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O autor conclui que o trabalho do grupo de professoras se baseia na

apropriação de mecanismos de planejamento coletivo e de aspectos metodológicos de aulas integradas que constituem práticas que visavam inte-

grar a matemática dos primeiros anos escolares o mais próximo possível
da resolução de problemas relacionados ao cotidiano dos alunos, visando o
questionamento da realidade social.

Após inventariar as produções listadas no Quadro 1, foi possível traçar

um paralelo com a nossa pesquisa de Mestrado que se encontra em andamento
no PPGEM da UNIR em Ji-Paraná.

De antemão, nota-se que apenas duas pesquisas tratam da matemática

no curso de Magistério em nível de 2º grau: o primeiro de autoria de Reis
(2014), que faz menção a matemática ensinada nos cursos de Escola Normal e
profissionalizante de Magistério, ofertados pela Escola Normal Joaquim Murtinho enquanto que, o segundo trabalho realizado por Lima (2017) trata do

ensino da matemática nesse curso, trazendo um cenário voltado ao papel da
professora e aos conteúdos ensinados, enfatiza o ensino, a professora e a me-

todologia que ela utiliza. Considerando a imensa contribuição que os extintos
cursos de Magistério trouxeram para o Brasil, é possível inferir que a produção

existente é de número muito pequeno, mostra a relevância bem como justifica

a necessidade de que outras pesquisas, com estas vertentes sejam realizadas.
Reitera-se que, ao final de nossa pesquisa de mestrado, daremos nossa contri-

buição entremeio esse estudo correlacionando os saberes matemáticos obtidos
pelos egressos no Curso de Magistério.

A maior parte dos trabalhos analisados é oriunda das regiões Sudeste

e Centro-Oeste, distribuindo-se dessa forma: 6 na região Sudeste, 3 na região

Centro-Oeste e 2 na região Norte. Não encontramos trabalhos com a abor-

dagem envolvendo formação de professores em nível médio, como foi o curso
profissionalizante de Magistério, nas regiões Sul e Nordeste, o que nos leva a
pressupor que a formação através desses cursos, foi pouco investigada.

Outro elemento que nos chamou a atenção é que dentre os 11 trabalhos

analisados, 10 foram realizados por mulheres e 1, realizado por homem. Esse
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contexto abraça a conjuntura que a própria história da docência nos traz, a
massificação feminina dessa profissão.

Embora nossa pesquisa de mestrado tenha afinidade com todos esses

trabalhos no que se refere ao objeto de estudo, “o curso profissionalizante do

Magistério numa vertente histórica”, ela diferencia-se nos pontos de inflexão tais
como, o tratamento específico da formação inicial docente nas disciplinas que

envolvem a matemática; abordagem específica sobre a matemática nas meto-

dologias utilizadas, tanto pelo professor formador, quanto pelos alunos do curso
nas práticas pedagógicas (estágios), priorizando a relação ensino e aprendizagem

desses futuros professores e; não menos importante, o contexto local onde se

passa a pesquisa, o Instituto Marechal Rondon, no município de Ji-Paraná-RO,
cujo cenário nasce com imigrantes que desbravam estas terras do Norte do país,
em busca de riquezas, fixando morada e construindo a história de um Estado
que ainda, no ano de 2020, encontra-se em processo de conquistas.

Partindo da conjectura de que é necessário discutir e compreender o con-

texto por meio de sua historicidade, pois, “não há atualidade nacional que não
seja processo histórico” (Freire, 2012, p. 25), trazemos então, a partir desse olhar
histórico, nossas considerações reportadas às análises realizadas dos textos.
CONSIDERAÇÕES

A História nos reporta a reflexões profundas e concisas que correlacio-

nam passado e presente, confrontando o contexto atual da nossa sociedade,
pois, sempre viveremos uma realidade conectada com o passado. Isto significa
que no contexto educacional, que para nós é, desde sempre, o setor mais im-

portante na vida humana dentro da sociedade, os conflitos e diversidades de
ideias, não deixarão de existir.

Essas transformações educacionais têm vestígios nos relatos dos traba-

lhos aqui analisados e a ideia que emerge das investigações realizadas, é de fato,
que o Curso de Magistério embasado legalmente no seu nascimento, com a

Lei 4024/61, tramitando pela subsequente 5692/71 e findando seu ciclo com a

9394/96, permite-nos dizer que, mesmo os estudiosos do campo da educação
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afirmando que esse curso não contribuiu veementemente para a qualidade educacional que tanto se buscava, ao contrário, alguns afirmaram que o curso pro-

fissionalizante foi estratégia do militarismo, bem como do capitalismo voltado á

industrialização, com mão de obra técnica, rápida e mecânica, logo, concluímos
que o futuro professor foi tolhido em suas capacidades intelectuais, bem como
em suas aptidões docentes, investigações científicas e potenciais acadêmicos.

Porém, ficou evidenciado nos trabalhos analisados, vindo à tona

por meio das falas dos seus depoentes, que o Magistério existiu envolto
a uma visão auspiciosa, exequível e segura no que se refere às disciplinas

do curso, a carga horária e, principalmente, quanto ao estágio, isto é, o
exercício docente na prática.

Embora os trabalhos tenham abordado temas pertinentes à for-

mação de professores, apenas dois deles se aproximaram do Campo de

pesquisa da Educação Matemática no curso do Magistério, entretanto,
não abordaram a sua aplicação no cotidiano daqueles que tornaram-se
professores nos anos iniciais da escolarização.

É nessa ótica, olhando a questão da educação matemática na

formação docente daqueles que perpassaram pelo curso do Magistério,
bem como conhecer de que forma se estabeleceram aqui em Ji-Paraná,
RO, que nosso trabalho se diferenciará desses que buscamos investigar.

Nesse contexto, acreditamos que a História nos conduz, indepen-

dentemente do que somos e de qual lugar olhamos dos nossos convívios

sociais, a reflexão e a construção ponderada dos nossos atos, para que os
resultados obtidos, sejam eles, individualmente, sejam coletivamente, nos
remetam ao respeito e consenso mútuo.

No decorrer do tempo na história educacional, muitas críticas sur-

giram ao curso do Magistério profissionalizante surgindo, então, outras

propostas que trouxeram especificidades em cada área do conhecimento,
através do curso de nível superior. E, como tais, as mudanças são e serão
constantes, afinal a história não é linear.
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CAPÍTULO 12
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: REVESES E CONQUISTAS PERMEANDO OS PRIMEIROS MOVIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM JI-PARANÁ-RONDÔNIA
Marlos Gomes de Albuquerque
José Luiz Magalhães de Freitas

RESUMO: O presente artigo aborda os primeiros movimentos de Ensino Superior públicos
ocorridos em Ji-Paraná-RO. É um recorte da tese de doutoramento que teve por título: Da formação polivalente ao movimento da Educação Matemática: uma trajetória histórica da formação
de professores de Matemática na Universidade Federal de Rondônia em Ji-Paraná (1988-2012).
Analisa, por meio de diferentes fontes os antecedentes históricos do curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) existente nesta cidade, sendo, portanto, uma pesquisa inscrita no campo da História da Educação Matemática, que adotou como
instrumentos de coleta e análise de dados: atas, normativas, fotografias, jornais e entrevistas. O
trabalho é circunscrito a década de 1980 quando funcionou o Curso de Licenciatura Curta em
Ciências e se desenvolve até a consolidação do curso ocorrida em 2010 com a implantação do
projeto de Reestruturação e Expansão da Universidades das Universidades Federais (REUNI).
Dentre os principais resultados destaca que o processo de interiorização que culminou na criação
do curso permeou por diferentes reveses, mas as lutas assumidas pela comunidade acadêmica pela
permanência desta licenciatura trouxeram avanços e fortalecimento para o curso.
PALAVRAS-CHAVE: Interiorização; História da Educação Matemática; História da Licenciatura; Formação de professores de Matemática.

INTRODUÇÃO
O ano de 1992 marcou minha história de vida docente, quando após apro-

vação em concurso público para o Magistério Superior, cheguei a Ji-Paraná para
exercer o ofício de professor formador no curso de Licenciatura em Matemática
criado em 1988 nesta cidade. Passados 18 anos, em 2010, este curso se constituiu como objeto de estudo em minha pesquisa de doutoramento, que optei por
construir uma história e não me apoiar nas minhas memórias exclusivamente. A

251

pesquisa resultou na tese: Da formação polivalente ao movimento da Educação
Matemática: uma trajetória histórica da formação de professores de Matemática

na Universidade Federal de Rondônia em Ji-Paraná (1988-2012) (Albuquerque,
2018) e, o presente artigo é o recorte de um dos capítulos desta tese.

Para tanto, faz-se necessário contextualizar esse chão onde o curso foi

instalado, conhecer Ji-Paraná. Sua origem enquanto povoado (pois anteriormente já existiam índios na região), remonta ao século XIX, quando nas proximidades do ano 1879 começou a ser ocupada por nordestinos que fugiam da

seca e procuravam terras melhores para sua sobrevivência, tinham como ativi-

dade precípua a extração do látex da seringueira. Segundo o portal do IBGE,
inicialmente o povoado passou a ser chamado de Urupá, pois era próximo a
confluência dos Rios Urupá e Ji-Paraná.

No ano de 1945, Urupá é oficializado como Distrito, subordinado a

Porto Velho, recebe o nome de Rondônia, mas passa a ser conhecida como
Vila de Rondônia. Em 17 de fevereiro de 1956, o Território Federal do

Guaporé passa a se chamar Território Federal de Rondônia em homena-

gem ao sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, que faleceu no Rio
de Janeiro em 19 de janeiro de 1958.

Em 1960 estava sendo construída a BR 364 ligando Cuiabá a Santo

Antônio do Madeira, próximo a Porto Velho. Com a construção da rodovia,
deu-se início o processo de ocupação populacional nessa região que passou a

ter uma interligação com os grandes centros brasileiros. “Um grande contingente de famílias se instalou ao longo da BR-364, dando origem às principais

cidades do Estado (Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru e
Ariquemes)” (Ruezzene, 2012, p. 54).

O distrito foi elevado à condição de município em 11 de outubro de

1977, através da Lei n. 6.648, quando recebeu o nome de Ji-Paraná, mais conhecido pela população local como Rio Machado. Essa denominação, segundo

o portal da Prefeitura de Ji-Paraná1, é em homenagem ao rio que atravessa

toda a cidade, dividindo sua sede administrativa em dois setores urbanos denominados respectivamente de primeiro e segundo distritos.
1

Portal da prefeitura de Ji-Paraná: http://www.ji-parana.ro.gov.br
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Ao longo dos anos Ji-Paraná tem recebido migrantes de todas as regiões

brasileiras, que contribuem com sua cultura e crenças em nível global, forman-

do a diversidade cultural que influencia a cultura local. Dada sua localização
geográfica privilegiada, tornou-se um centro comercial e universitário para a

população local e dos municípios que compõem a região central de Rondônia.
A cidade se desenvolveu, é o segundo maior munícipio rondoniense.

Em sua trajetória, diversas demandas emergiram a exemplo que, considerando
o rápido crescimento populacional, era necessário que houvesse instituições de

nível superior para atender aos estudantes que estavam terminando o segundo
grau (atual Ensino Médio), pois, considerando sua inexistência as famílias tinham que enviar seus filhos para outras localidades.

Na busca do entendimento de como se deu a chegada de cursos de nível

superior em instituição pública em Ji-Paraná, a investigação nos levou ao ano

de 1985, quando houve a implantação da Licenciatura Curta em Ciências,
com habilitação em Matemática, oferecido pela Universidade Federal do Pará
(UFPA), resultante de convênio desta instituição com o então Governo do

Território Federal de Rondônia, na sequência passando pela interiorização da

UNIR e instalação de um Campus na cidade, oferecendo o Curso de Licen-

ciatura em Matemática e prossegue até o ano de 2010, quando começou a
receber os primeiros investimentos do projeto de Reestruturação e Expansão
da Universidades das Universidades Federais (REUNI).

As páginas a seguir, nos darão um entendimento deste processo.

1 A UFPA COMO ANTECEDENTE HISTÓRICO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA EM JI-PARANÁ

Na década de 1970, crescia no Território Federal de Rondônia um mo-

vimento envolvendo autoridades rondonienses e demais membros da socieda-

de local tendo por objetivo implantar a primeira Universidade pública local,
o Sr. Jorge Teixeira de Oliveira, então Governador do Território, manteve-se

motivado e nomeou em 1979, através da portaria n. 66/G, uma comissão para
tratar do tema. A tramitação de documentos era morosa, a população rondo253

niense não deveria arcar com prejuízos pertinentes à lentidão burocrática, o
que levou o Governo Federal de Rondônia, em 18 de maio de 1976, a celebrar

convênio com o Núcleo de Educação pertencente ao Centro de Educação da
Universidade Federal do Pará (UFPA) (Albuquerque; Maia, 2008).

Inicialmente, o convênio contemplava cursos oferecidos na capital Por-

to Velho e, posteriormente, na década de 1980 também no interior, tendo o

claro objetivo de formar mão de obra qualificada para a Educação. Em conso-

nância com a Resolução do Conselho Diretor 04/CD de 05 de novembro de
1982, os cursos ministrados pela UFPA fora da sede foram, os seguintes:
• Guajará Mirim: Letras, Ciências, Geografia e Pedagogia;
• Vilhena: Letras;
• Cacoal: Letras;

• Pimenta Bueno: Letras;
• Ariquemes: Letras;

• Ji-Paraná: Ciências, Letras, Pedagogia e Geografia.
O estudo apresentado no presente artigo tem como delimitação o curso

de Licenciatura em Matemática oferecido pela UNIR em Ji-Paraná, que tem

como antecedente histórico o Curso de Ciências de 1º grau oferecido pela
UFPA em Ji-Paraná, executado antes mesmo da chegada da UNIR a esta ci-

dade. que foi executado na modalidade de Licenciatura Curta, por formar o

professor para trabalhar com Ciência e Matemática apenas no 1º grau, tendo
uma carga horária total 2.070 horas.

No tocante ao corpo docente, os professores, que atuaram no Curso

de Ciências Naturais, oferecido pela UFPA em Ji-Paraná, vieram do Pará, de

Mato Grosso e alguns da recém criada Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), Campus Porto Velho (Ruezzene, 2012). Durante o oferecimento des-

se curso, a UNIR, já instalada na capital, dava apoio pedagógico por meio de
um núcleo de Educação. De acordo com Ariveltom Cosme da Silva, egresso
do curso em voga e atualmente docente da UNIR, as aulas ocorreram em pe-

ríodo de férias escolares e foram ministradas nas Escolas Estaduais Juscelino
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Kubitschek de Oliveira, localizada no segundo distrito e Gonçalves Dias no
primeiro distrito (Silva, entrevista concedida em 15 de março de 2013).

As atividades da UFPA foram encerradas em Rondônia após o tér-

mino dos estudos de suas turmas em 1985. Salienta-se que os Campi da

UNIR no interior ainda não existiam, assim, o primeiro vestibular para os

cursos fora da sede ocorreu em 1988, quando a universidade começou a sua
expansão para o interior do Estado.

2 O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DA UNIR
Em 1986 a UNIR passou por um replanejamento interno, e naquele mo-

mento, percebeu-se a necessidade da universidade expandir suas ações para o interior.
Com as ações efetivadas, em 1988, deu-se início o processo de interio-

rização da UNIR. De acordo com o professor Eudes ( Junior; Souza, entrevista

concedida em 15 de novembro de 2012), os primeiros Campi avançados foram
escolhidos priorizando uma divisão geográfica de modo que atendessem a população em todo o Estado. As novas unidades acadêmicas (UA) ficaram localizadas conforme ilustra a figura 1, que indica também o seu ano de criação:
Figura 1 – Expansão da UNIR para o Interior do Estado

Fonte: www.unir.br (adaptado pelos autores)
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Dado o curto espaço disponível neste trabalho, restringiremos os es-

critos ao Campus em Ji-Paraná localizado na região central do estado, dis-

tante 378 quilômetros da sede, que começou a funcionar com os cursos de

Ciências com habilitação em Matemática (1988) e Pedagogia em (1989).
Reitera-se ainda que o curso de Formação de professores de Matemática
compõe-se como tema de estudo da presente pesquisa.

3 O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE RONDÔNIA EM JI-PARANÁ
O início do processo de expansão da UNIR ocorreu durante a admi-

nistração do Reitor, pró-tempore, professor Antonino Martins da Silva, que
assumindo a reitoria em 1985, era um dos entusiastas da interiorização da

universidade, com sua saída, assume a reitoria o professor Álvaro Lustosa Pires, que sem medir esforços, continua levando para o interior rondoniense o
projeto iniciado por seu antecessor.

Após o término dos cursos iniciados pela UFPA, passados três anos,

imerso no processo sistêmico de interiorização, em 1988, a cidade de Ji-Paraná
recebe um Campus da UNIR, seu objetivo também foi de formar profissionais
para suprir a demanda emergente no Estado.

A investigação nos arquivos em busca de vestígios documentais trouxe

momentos de frustração, quando não se encontrava registros pertinentes ao
tema de estudo, todavia encontrar o documento celebrando convênio de criação do Campus em Ji-Paraná constituiu-se como um dos momentos de gran-

de marco de desenvolvimento para a presente pesquisa. Vale ressaltar que tal
documento estava numa gaveta nos arquivos da Direção do Campus e sequer
sabíamos da sua existência. A este respeito Le Goff (2003) comenta:

Não obstante o que por vezes parecem pensar os principiantes, os documentos não aparecem, aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer imperscru-

tável desígnio dos deuses. A sua presença ou a sua ausência nos fundos
dos arquivos, numa biblioteca, num terreno, dependem de causas humanas
que não escapam de forma alguma à análise, e os problemas postos pela

sua transmissão, longe de serem apenas exercícios de técnicos, tocam, eles
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próprios, no mais íntimo da vida do passado, pois o que assim se encontra

posto em jogo é nada menos do que a passagem da recordação através das
gerações (Le Goff, 2003, p. 534).

A criação do Campus em Ji-Paraná foi oficializada via Convênio 001,

de 24 de junho de 1988 celebrado entre a UNIR e a Prefeitura Municipal

de Ji-Paraná, tendo o termo assinado pelo Reitor Álvaro Lustosa Pires e o
Prefeito Roberto Jotão Geraldo, conforme mostra a figura 2:

Figura 2 – Recorte do Convênio de Criação do Campus Urupá e Curso de Ciências

Fonte: DME
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A parceria UNIR/Prefeitura de Ji-Paraná teve como objetivo a coope-

ração financeira e administrativa do “Campus Urupá”, nome dado a unidade

acadêmica local, denominação que aparece no convênio, em atas dos Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Departamento além de vários documentos referentes aos primeiros anos de implantação do curso.

A descoberta, é inerente à atividade de pesquisa, todavia nos causou

surpresa, no sentido de que, apesar de nossa atuação nesta IES em Ji-Paraná,
há mais de duas décadas, não éramos sabedores que o Campus tinha recebido
o nome “Urupá”. Ressaltamos que na atualidade os documentos oficiais do

Campus não utilizam essa denominação; que também não aparece nos órgãos
colegiados; não é citado nas falas da comunidade acadêmica; não está presente

nos cerimoniais ou discursos dos eventos realizados por esta unidade acadêmica.
Dentre os documentos coletados para realização da presente pesquisa o nome
“Campus Urupá” aparece apenas até o ano de 1992 e em poucos de 1993.

Concebemos assim como Le Goff que: “1° – A história não é pura

narração ou obra literária. Deve procurar as causas; 2º – O objeto da história

é constituído pelas civilizações e a civilização (e esta é a ideia mais inovadora e

a mais importante). A história começa antes da escrita” (Le Goff, 2003, p. 86),
nesta concepção, buscamos investigar o que teria havido ao longo do tempo?
O nome Campus Urupá foi extinto? Não encontramos nenhum registro docu-

mental que se reportasse a sua extinção e, portanto, pressupomos que, com o
passar dos anos, não ficou mais na memória individual ou coletiva de todos que
por aqui passaram, mas apenas nos documentos arquivados.

A não linearidade na história vem à tona, mostrando que a busca nos

arquivos desencadeou uma ruptura com o passado, uma vez que a pesquisa fez
saltar do documento a identidade que antes estava adormecida, existia apenas

nas gavetas, depositados no arquivo morto do Campus e já não mais presente
na memória dos sujeitos envolvidos com a IES.

Ficou sob a responsabilidade do município, de acordo com a cláusula

segunda do Convênio 001/88, a doação de terreno para implantação do
Campus. Antes mesmo da assinatura e oficialização do convênio, o prefei-

to Roberto Jotão Geraldo, publica o Decreto de nº 941 datado de 23 de
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junho de 1988, autorizando a UNIR a ocupação de um terreno urbano no

segundo distrito do município. O Decreto é citado na cláusula segunda do
convênio de criação do Campus, ressaltando que fica como obrigação do
município tomar todas as providências no sentido de consumar a doação

dos terrenos cuja posse precária foi transmitida pelo Decreto 941/88. Em

atendimento ao que estava posto no convênio UNIR e Município de Ji-Paraná, no dia 23 de março de 1990, o prefeito José de Abreu Bianco, sancio-

na a Lei nº 261 doando a área de 37.377 metros quadrados para construção
do Campus Ji-Paraná, entretanto a universidade nunca chegou a funcionar
no local que fica localizado no segundo distrito da cidade.

O Campus passou funcionar à Rua rio Amazonas, todavia a doação efe-

tiva, só ocorreu em 18 de setembro de 1992, através da Lei n. 448 do Município de Ji-Paraná sancionada também pelo prefeito Bianco. No artigo primei-

ro da respectiva Lei, o Poder Executivo Municipal ficou autorizado a doar a

UNIR, o lote urbano com área total de 36.372 metros quadrados. É neste local

que a UNIR funciona desde 1988 até a atualidade. Anteriormente a doação
definitiva, funcionava neste mesmo imóvel a título de empréstimo.

As demais cláusulas do documento se revezam entre direitos e deveres

pertinentes às partes envolvidas. Ressalta-se que no artigo 4º da Lei 448/92,
fica revogada a Lei n. 261/88 que tratava da doação de terreno realizada anteriormente. Foi eleito o Foro da Comarca de Porto Velho, para dirimir quaisquer dúvidas acerca do Convênio 001/88. A aula inaugural de instalação do
Campus ocorreu no Clube Vera Cruz.

Como havia o interesse da UNIR e do Município em fortalecer o

Ensino Superior na região central de Rondônia, o prefeito Roberto Jotão
Geraldo publica o Decreto de n. 947, de 29 de junho de 1988 nomeando

comissão de trabalho com fins de concretização de um diagnóstico junto

à cidade de Ji-Paraná e cidades circunvizinhas, visando a criação de novos
cursos no Campus Urupá. A comissão era formada por membros da sociedade ji-paranaense e por funcionários da UNIR, tinha como presidente

o senhor Márcio Valentino de Oliveira e fazia parte também o professor
Eudes Barroso Júnior, docente da UNIR.
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A indicação do professor Eudes para composição da comissão foi em virtu-

de de o mesmo ter sido nomeado anteriormente pelo reitor Álvaro Lustosa Pires,
através da Portaria n. 183 de 01 de junho de 1988, para prestar assessoramento
no tocante à implantação do curso de Ciências e consequentemente do Campus
Urupá. Vale salientar que o respectivo professor era coordenador do mesmo curso

em Porto Velho e professora Maria das Graças Viana, chefe de Departamento,
ficando sob as responsabilidades deles a expansão desse curso no interior.

Para a instalação do curso, o professor Eudes realizou várias reuniões

com o então prefeito Roberto Jotão Geraldo, vereadores e outras autoridades
locais, acompanhado do senhor Pedro Lira, procurador da IES na época.

Dentre outros assuntos, ficou acordado que a Prefeitura cederia o local

para instalação dos cursos e consequentemente do Campus. Após a doação do
terreno, a Direção do Campus procedeu com a negociação dos prédios junto

ao Governo do Estado de Rondônia que até a sua resolução as salas de aulas e
dependências administrativas ainda não eram patrimônio da UNIR.

De tal situação emergiu a seguinte inquietação: A problemática local

se repetia em outras IES nos grandes centros brasileiros, ou era uma situação

pontual? Na busca por vestígios, encontramos a informação que “Em 1968,
Teixeira lembra que, na maior universidade do País, à época, a Universidade do
Rio de Janeiro (UFRJ), a Faculdade de Filosofia, embora fosse a escola de mais

alta matrícula, sequer possuía prédio próprio” (Candau, 1987, p. 17), com isso,
entendemos que a precariedade local era elemento que se repetia também nos

espaços urbanos mais desenvolvidos. Ainda acerca dos aspectos prediais, em
entrevista, a professora Beatriz recordou que:

Quando nós começamos aqui, na verdade, a Escola Agrotécnica funcionava neste local
onde está hoje o Campus de Ji-Paraná. A Escola Agrotécnica havia recebido instalações novas, aqui ao lado aonde na atualidade funciona o IFRO. Estas instalações

antigas da Escola Agrotécnica, foram emprestadas para a universidade. Nossas instalações eram todas de madeira (Gomes, entrevista concedida em 21 de março de 2013).

A docente enfatiza que os prédios eram todos de madeira e que alguns

deles estavam em péssimo estado de conservação a exemplo do que é mostrado
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nas fotografias abaixo: As figuras 3 e 4 apresentam o tipo de prédio onde fun-

cionavam as salas de aula, sala de professores e biblioteca no período de 1988 a
1994, quando foram construídas as primeiras salas em alvenaria:

Figura 3 – Salas de aula
Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 4 – Sala dos professores
Fonte: DME

Observamos ainda na figura 3 que no espaço interno dentro das

salas, o piso era montado com tábuas que mediam em média de 20 cm de

largura, colocadas juntas para que a base ficasse mais reforçada, entretanto
nos corredores eram fileiras de tábuas em torno de 5 cm de largura e colocadas afastadas, de forma alternada como mostrado no espaço aberto da

porta. Na Amazônia há um grande período de estação chuvosa, com isto
as madeiras da parte externa, que já eram velhas apodreciam com facilida-

de. Eram comuns os acidentes e incidentes neste espaço conforme matéria
mostrada através da figura 5, publicada na primeira página do Caderno do
Interior do Jornal o Estadão de 20 e 21 de março de 1994:
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Figura 5 – Situação caótica do Campus

Fonte: Jornal o Estadão.

A matéria jornalística em voga foi difundida a pedido da comunidade

acadêmica local, tendo como objetivo chamar a atenção aos poderes públicos

instituídos, mostrando a calamidade que se encontrava o Campus. Enquanto em

grandes centros universitários recebiam volumosos investimentos, inclusive ar-

quitetônicos, localmente a comunidade acadêmica amarga abandono desde a
estrutura predial, passando por falta de acervo bibliográfico, ausência de laboratórios e número de pessoal insuficiente para atender as necessidades do curso.
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Tanto as fotografias quanto as matérias jornalísticas trazem testemu-

nhos significativos, afinal “A diversidade dos testemunhos históricos é quase

infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca
pode e deve informar sobre ele” (Bloch, 2001, p. 79), a exemplo do jornal que
trouxe um retrospecto do caos que se encontravam as instalações do Cam-

pus. Docentes e discentes reivindicavam mais atenção ao interior. O Diretório
Acadêmico através desta publicização promoveu uma ruptura quebrando o
silêncio com o descaso que imperava na UNIR em Ji-Paraná.

O professor José Carlos Cintra que durante o período de 1992 a 1996,

exerceu a condição de diretor desta unidade em Ji-Paraná, buscava incansavelmente meios de minimizar as deficiências estruturais e falta de pessoal, seja

com a administração da UNIR, ou com os demais poderes públicos estabelecidos pelo Estado e Município. Por meio da figura 6, é apresentado parte de
um dos documentos enviado por Cintra a Reitoria em 10 de agosto de 1993:
Figura 6 – Reivindicação a Reitoria

Fonte: SERCA/UNIR/JP

Por meio do documento evidencia-se que os prédios de madeira tinham

sido construídos na década de 1970 quando, no local do Campus, funcionou

um hospital até o início dos anos 1980. Com o deterioramento das instalações,
houve algumas reformas e no local passou a funcionar a Escola Agrícola que

após alguns anos também saiu e passou a funcionar em outro local. A UNIR
passou a funcionar nestas instalações e, dada à precariedade, o diretor cobrava
investimentos urgentes de reforma.
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Os investimentos em obras no interior eram precários, os primeiros

prédios em alvenaria só foram construídos em 1994, quando cansado de tantas

negativas a seus pedidos em prol do Campus, o então diretor professor José

Carlos Cintra teve a iniciativa e junto com o Diretório Acadêmico, realizaram
uma assembleia com a comunidade, na oportunidade propuseram a construção de um bloco de salas de aula em alvenaria, com contribuição financeira de

alunos, técnicos e professores, o que foi aprovado pela maioria. O donativo era

realizado mensalmente, tendo o controle das finanças sob a responsabilidade
do Diretório Acadêmico, que entregou a cada contribuinte um carnê com o

intuito de facilitar o acompanhamento das doações e prestação de contas. Os

prédios foram construídos, com dois conjuntos de banheiros (masculinos e
femininos) e 4 salas de aula, o acabamento de reboco e piso de cerâmica, foi

feito só por dentro, em função do pouco recurso arrecadado. A figura 7 mostra
o prédio resultante do processo de mutirão:

Figura 7 – Prédio construído em regime de mutirão

Fonte: Acervo do autor

Tentamos conseguir uma fotografia correspondente a época de sua

construção, infelizmente não tivemos êxito. Entretanto, por sua importância
na história local, resolvemos deixar sua imagem registrada nesta pesquisa, rei264

terando que não mudou muito do processo original, uma vez que em termos de
benefícios arquitetônicos, só foi acrescentado, recentemente, o reboco na parte
externa do referido bloco

Os cursos vieram para Ji-Paraná atendendo a reivindicação de setores

organizados do município, mas caberia a esta mesma sociedade, ou mais es-

pecificamente a comunidade acadêmica o dever de manutenção financeira do
Campus? Havia obrigatoriedade dos docentes e discentes arcarem com despesas decorrentes da construção de prédios? Não!. É inconcebível se pensar em

ações semelhantes na contemporaneidade, quando se trata da interiorização de
cursos superiores pelo Brasil.

A UNIR havia criado os Campi do interior, não diferentemente da atu-

alidade, era dever do poder público a manutenção dos cursos existentes, inclusive de sua estrutura predial, entretanto o investimento ficava limitado, na
década de 1990 do século XX, a contratação de poucos professores e repasse

de material de consumo e permanente. A prefeitura havia doado o prédio, to-

davia os blocos eram todos de madeira e insuficientes para atender a demanda
local, pois alguns deles já estavam sem condições de uso. Diante dos ocorridos

e na iminência de perda dos cursos, a comunidade acadêmica não viu outra

alternativa que não essa e, em ação coletiva utilizou a tática de executar doação

financeira para construção do primeiro bloco de salas de aula em alvenaria,
levando, portanto, a vencer as estratégias dos poderes constituídos, no sentido

de encerrarem os cursos alegando falta de recursos para investimentos no que
tange a parte arquitetônica.

4 ESTRUTURA REGIMENTAL DO CAMPUS
Em 1998, após aprovação de um novo Estatuto que foi legalizado

pelas Resoluções n. 135, de 13 de outubro de 1998 e passou por pequenas alterações conforme Resolução n. 138 de 12 de abril de 1999, ambas aprovadas

pelo CONSUN, a UNIR apresenta algumas mudanças estruturais, dentre

elas, os Campi do interior foram inclusos, passando a ter a mesma estrutura
dos Núcleos localizados na capital.
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O Campus de Ji-Paraná aparece no artigo primeiro do Estatuto como
parte integrante da UNIR. Os núcleos e os Campi são definidos no artigo 15,
como órgãos acadêmicos que congregam os Departamentos e são responsáveis
pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de
planejamento, como em termos de execução e avaliação. A exceção entre o Núcleo
e Campi é que os últimos integram também as funções administrativas a eles afetas.
O Conselho de Campus (CONSEC), em termos hierárquicos, constitui-se como o maior órgão colegiado nos Campi da UNIR. Por sua vez, os
Campi são administrados em nível deliberativo e consultivo, pelo CONSEC e
em nível executivo pelo Diretor de Campus ou Núcleo. As competências respectivas estão elencadas no artigo 36 do regimento geral da UNIR.
O diretor de Campus é nomeado pelo reitor. Os nomes são indicados ao
dirigente máximo da universidade através de lista tríplice, composta por uma
consulta prévia realizada junto à comunidade acadêmica exercendo mandato
de quatro anos. No período compreendido entre 1988 e 2012, passaram pela
Direção do Campus em Ji-Paraná os seguintes professores:

Tabela 1 – Diretores do Campus Ji-Paraná (1988-2012)
Nome

Portaria

Paulo Eugênio Fraz

Representante do Campus

Justo Nelson Araújo Escudero

Representante do Campus

Justo Nelson Araújo Escudero

Nº 007/GR de 02/01/1992

José Carlos Cintra

Nº 571/GR de 06/07/1992

Irmgard Margarida Theobald

Nº 366/GR de 28/06/1996

Margarida Arcari

Nº 855/GR de 13/12/1996

Beatriz Machado Gomes

Nº 939/GR de 29/12/1998

Aparecida Augusta da Silva

Nº 555/GR de 30/06/1999

Irmgard Margarida Theobald

Nº 484/GR de 20/05/2004

Edgar Martinez Marmolejo

Nº 1464/GR de 08/12/2004

Gunther Brucha

Nº 055/GR de 26/01/2009

Aparecida Augusta da Silva

Nº 118/GR de 07/02/2011

Fonte: CONSEC
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O professor Paulo Eugênio Fraz foi nomeado representante do Campus,
em função de não pertencer ao quando efetivo. Posteriormente, em 1990, após
aprovação em concurso público para o quadro docente em Ji-Paraná o professor Justo Nelson Araújo Escudero foi nomeado representante do Campus em
substituição a Fraz. Tal situação é no mínimo, paradoxal. O poder público criou
o Campus, abriu cursos, contratou pessoal, entretanto até 1991 não realizou consulta para eleição de Diretor de Campus desta Unidade Acadêmica, haja vista
que nesse ínterim já havia pessoal legalmente habilitado para assumir o cargo.
Por que nenhum deles foi empossado diretamente para o cargo de diretor? Na busca de vestígios para sanar tal dúvida, fomos conversar com o então
diretor, Justo Nelson Araújo Escudero que nos explicou que na época, o MEC
não havia liberado orçamento para função gratificada e nem código de Cargo
de Direção, assim assumiu as atribuições e responsabilidades inerentes ao encargo, porém sem receber por ele. Posteriormente, com o advento da oficialização do cargo, o professor foi nomeado oficialmente para o exercício da função.
O primeiro bloco em alvenaria construído com recursos da União só
foi executado no ano de 1997, período em que exercia a Reitoria o professor
Osmar Siena. Foram erguidas 5 salas de aulas, um conjunto de banheiros e um
pequeno almoxarifado conforme mostrado na figura 8:

Figura 8 – Primeiro prédio construído com recursos da União

Fonte: Arquivo pessoal do professor Fernando Luiz Cardoso

Cada sala de aula possui uma área de 54m². O bloco tem forma de “L”,

construído tendo o telhado em estilo colonial, medindo na parte destinada as
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salas de aula 45 metros de comprimento por 8 metros de largura. Ao fundo,
localizam-se os banheiros e almoxarifado.
5 A INTERIORIZAÇÃO EM CRISE
Os cursos existentes no interior rondoniense, desde o advento de sua
criação, passaram por momentos difíceis. A precariedade das instalações físicas, a biblioteca com acervo desatualizado e em número insuficiente, a falta
de professores e técnicos efetivos eram elementos desencadeadores de dúvidas
acerca da permanência em Ji-Paraná.
Os documentos da Direção do Campus em Ji-paraná encaminhados a Reitoria solicitando apoio para resolução dos problemas locais, não estavam sendo
atendidos. A crise se estabeleceu, era necessário que a sociedade ficasse a par da
situação caótica. Mas o que fazer? A comunidade acadêmica reunida, resolveu fazer um manifesto que foi realizado após o término do desfile das escolas em 7 de
setembro de 1996. Na oportunidade tornou-se público os problemas enfrentados
pelos Campus, conforme registro apresentado figura 9 que foi fotografada na concentração do desfile junto ao Museu das Telecomunicações Marechal Rondon. A
primeira faixa que aparece trazia escrito como reivindicação o seguinte pedido:
“Magnífico Reitor, nós queremos cursos com livros, laboratórios, professores”, as
outras faixas eram exigências para permanência do curso a exemplo “Queremos
vestibular 97 e qualidade nos cursos do Campus Ji-Paraná”. O desfile percorreu
todo o centro da cidade, inclusive onde havia o maior aglomerado de pessoas.
Figura 9 – Protesto da Comunidade Acadêmica

Fonte: Arquivo da professora Joelma Pinho
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No ano seguinte, em 3 de outubro de 1997 o Reitor da UNIR professor

Osmar Siena e demais dirigentes dos IES do Norte e Centro-Oeste, reuniram-se na cidade de Cuiabá, com o professor Abílio Baeta Neves, Secretário

da SESu para deliberarem questões acerca da interiorização. Através do Memorando Circular nº 302/GR, de 6 de outubro de 1997 o dirigente máximo da
UNIR comunica aos diretores dos Campi, os resultados da reunião.

O comunicado oficial desencadeou grandes mobilizações no Campus, haja

vista que “O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisa-

dos desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento”
(Le Goff, 2003, p. 538). Na figura 10, é apresentado o anexo deste memorando.
Figura 10 – Reunião Dirigentes das IES
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Fonte; SERCA/UNIR/JP

Mas afinal, o que houve? O que foi resolvido? Quais foram os pontos

favoráveis a interiorização? Havia realmente à época, o interesse do MEC pela
expansão universitária para longe dos grandes centros urbanos? Analisando o

documento síntese da reunião ocorrida na capital mato-grossense, nos leva a
inferir que se havia, era bem pequeno.

Dos sete pontos elencados no documento, apenas o item sete gerou pro-

vidência imediata de apoio a interiorização, porém limitado aos os cursos em

andamento. Nele é liberado emergencialmente um recurso de R$ 85.000,00,
ficando disponível para diárias e passagens.

Os itens 2 e 3 do mesmo documento eram compromissos assumidos

pela SESu com as IES para discutirem futuras soluções, permanecendo o qua-

dro de incertezas. Os quatro pontos restantes prejudicavam veementemente os
cursos superiores em regiões mais isolados do país:

No item 1, o MEC deixava claro que não havia nenhuma possibili-

dade de: abertura de novos cursos, contratação de pessoal ou de expansão
universitária; no item 4, ficou encerrada a possibilidade de convênios, de

professor conveniado. Ora, a Licenciatura em Matemática de Ji-Paraná,
foi mantida por um longo tempo por professores conveniados. Com a não

contratação de professores efetivos e proibição de professores conveniados,
esta decisão trouxe grande prejuízo para o curso, que ficou sendo mantido
por apenas 5 docentes durante vários anos.
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Um exemplo real de contraponto é trazido no item 5, uma vez que, fa-

zendo uso do recurso financeiro a ser liberado, e considerando o número insu-

ficiente de professores para todos os cursos, estes docentes receberiam diárias
e passagens para atenderem cursos em outras localidades.

Novamente a interiorização fica prejudicada, haja vista que o número de

docentes já era insuficiente par atender o próprio curso, como poderia atender
outros Campi? No item 6, ficou clara a intencionalidade da época, de que peque-

nos centros não precisariam de cursos superiores, não teriam demanda para isso.
A incerteza da manutenção dos cursos e realização do vestibular em

Ji-Paraná agregada as notícias provenientes da reunião dos reitores levaram a
comunidade acadêmica a realizar no ano seguinte, nova mobilização pública.

O protesto novamente foi realizado por professores e alunos do Campus

por meio de passeatas, carreatas, panfletagens com intuito de conscientizar a

população e autoridades políticas das condições que os cursos estavam passando inclusive com a ameaça da não realização do vestibular para 1998.

A figura 11 mostra um registro fotográfico de um desses momentos:

Figura 11 – Manifesto pedindo a permanência dos cursos e realização do vestibular 98

Fonte: Arquivo pessoal do professor Fernando Luiz Cardoso

A faixa mais localizada ao centro da fotografia trazia dentre outras rei-

vindicações as inscrições: “Queremos cursos novos” e “vestibular 98 já!” que
eram os principais pontos de pauta durante o manifesto.
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A luta era pela permanência dos cursos, entretanto o manifesto constituiu-se

como uma ruptura histórica do Campus, no sentido de não acatar todas as decisões
que vinham da administração da UNIR em Porto Velho.

A sociedade local que sempre apoiou o movimento não aceitava passivamen-

te a perda dos cursos, o MEC não poderia causar este prejuízo à região central do

Estado. Os manifestos que foram pacíficos trouxeram resultado positivo, o edital do

vestibular de 1998 foi publicado, dentre as 810 vagas oferecidas pela UNIR, contem-

plava vagas discentes para as Licenciaturas em Matemática e Pedagogia de Ji-Paraná.
Apesar dos manifestos, as necessidades de investimento no Campus continu-

aram, e eram em todos os setores. Faltavam funcionários técnicos administrativos,
professores, acervo bibliográfico, laboratórios, estrutura física adequada.

O Diretório Acadêmico estava atuante nestas questões e buscava, por meio

de constantes reuniões com professores, alunos e Direção, soluções para resolver ou

ao menos minimizar os problemas locais. A comunidade acadêmica assumiu a bandeira de defesa dos cursos e permanência do Campus em Ji-Paraná.

Os membros do CONSEC, em reunião realizada no dia 10 de outubro de

2000, através da então Diretora do Campus, professora Aparecida Augusta da Silva,
encaminharam mais um documento à reitoria com reivindicações locais (Figura 12):
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Figura 12 – Disponibilidades e necessidades do Campus em 2000

Fonte: SERCA/UNIR/JP

O documento desenhava um retrato das condições que se encontrava a

IES em Ji-Paraná no ano 2000. Estas reivindicações eram permanentes, e, em

muitas situações, a comunidade acadêmica cansada de esperar por recursos que
demoravam a chegar, tomava iniciativas pontuais.

O início da década de 2000 já mostrava um grande crescimento da

utilização de novas Tecnologias na Educação, todavia o Campus tinha pouquíssimos computadores, e estes eram disponibilizados apenas para o trabalho
administrativo, professores e alunos não tinham acesso.
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Em 2003, uma comissão formada por um professor e um aluno de cada

curso (Matemática, Física e Pedagogia), representando a comunidade acadêmica realizou uma rifa de 1 computador, tendo como objetivo adquirir fundos

para aquisição de computadores e impressora. O mutirão foi feito, a rifa rea-

lizada arrecadou R$ 17.045,00 (dezessete mil e quarenta e cinco reais), que
foram suficientes para aquisição de oito computadores, uma impressora e pa-

gamento de mão de obra de instalação conforme prestação de contas aprovada
pelo CONSEC em 13 de setembro de 2003. A partir dessa iniciativa a comunidade passou a ter, a sua disposição, um laboratório de informática para auxi-

liar nos seus trabalhos acadêmicos. Esta era uma situação atípica dos grandes
centros universitários, onde havia investimentos em pessoal e infraestrutura.
6 O REUNI EM JI-PARANÁ
Por meio do Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, foi instituído o

Programa de Apoio ao REUNI, tendo como objetivo proporcionar às universidades federais condições necessárias para ampliação do acesso e da permanência

na Educação Superior. Em 24 de outubro do mesmo ano, através da Resolução
nº 9, o CONSUN aprovou o Projeto de Expansão e Reestruturação da UNIR.

A adesão da UNIR ao REUNI, aconteceu em 13 de março de 2008,

quando os reitores de 53 IES participaram da Solenidade de Assinatura do

Termo de Acordo de Metas do projeto com o MEC. Dentre as justificativas,
em específico para o interior, o projeto mencionava que:

A UNIR iniciou seu processo de interiorização no final da década de 1980,
em resposta à Carta Constitucional de 1988. [...] construiu unidades em dife-

rentes municípios no interior do estado – ao todo foram criados, até este ano,
seis campi no interior, além da sede em Porto Velho. Todavia, a consolidação
desses campi (infra-estrutura e recursos humanos) ainda não foi concretizada
a contento. O REUNI representa, portanto, a possibilidade de consolidação
de uma expansão já realizada (UNIR, projeto REUNI, 2008, p.5).

Por força do Decreto nº 6096/2007, o termo de acordo entre as partes,

estabelecia:
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• Criar novos cursos;

• Expandir o número de vagas;

• Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de gradua-

ção presenciais para 90%;

• Estabelecer relação proporcional de 18 alunos por professor;
• Consolidar os cursos existentes.

Da nossa condição de testemunha ocular e por meio de dados oficiais,

podemos afiançar que o REUNI marcou um ponto de inflexão no Campus,
um tempo de confirmação de permanências, mas também de rupturas, ambos
permeados pela relação dicotômica entre conflitos e ajustamentos.

Concernente à consolidação dos cursos existentes, o REUNI possibili-

tou a contratação de novos professores e de técnicos-administrativos. Conside-

rando que “A consolidação e o incremento deste processo dependem, contudo,
do urgente provimento de condições infra-estruturais e técnico-administrativas que lhe deem sustentação” (UNIR, projeto REUNI, 2008, p. 6), urge a ne-

cessidade de contratação de funcionários técnicos para os departamentos, haja

vista que as atribuições inerentes a estes cargos são desenvolvidas por docentes.
Permeado pelas escolhas que são feitas, a história do Campus em Ji-Pa-

raná permanece sendo construída ao longo do tempo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o término do Convênio da UFPA e Governo do Território Fede-

ral de Rondônia na década de 1980, Ji-Paraná volta a ficar sem cursos de nível
superior. Mas a UNIR já instalada na capital, inicia o processo de expansão da
instituição para o interior do Estado.

A Licenciatura em Matemática da UNIR em Ji-Paraná é fruto do pro-

cesso de interiorização da UNIR, iniciado em 1988. Foi o primeiro Curso, e
Ji-Paraná o primeiro Campus criado fora da sede Porto Velho

Com a abertura de seu último Campus em 2011, a UNIR com suas 8 uni-

dades acadêmicas presentes em Rondônia, vem se consolidando como uma instituição multicampi. Através do tripé ensino, pesquisa e extensão, bem como da sua
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presença nas diversas regiões do Estado, permitindo buscar soluções para problemas locais dialogando com globais, em cada localidade e unidade acadêmica.

A UNIR havia criado os Campi do interior, tendo o dever de manu-

tenção dos cursos existentes, inclusive de sua estrutura predial, entretanto o
investimento ficava limitado, na década de 1990 do século XX, a contratação
de poucos professores e repasse de material de consumo e permanente.

No acordo que constava no Convênio da criação do Campus, a Prefei-

tura de Ji-Paraná havia doado um prédio, todavia os blocos eram todos de ma-

deira e insuficientes para atender a demanda local, pois alguns deles já estavam
sem condições de uso, necessitando de permanentes manutenções.

Diante da iminência de perda dos cursos, a comunidade acadêmica não

viu outra alternativa e, em ação coletiva utilizou a tática de executar doação

financeira para construção do primeiro bloco de salas de aula em alvenaria,
levando, portanto, a vencer as estratégias dos poderes constituídos, no sentido

de encerrarem os cursos alegando falta de recursos para investimentos no que
tange a parte arquitetônica.

O processo de interiorização da UNIR, que culminou na criação do

curso de Licenciatura em Matemática ji-paranaense, permeou por diferentes
reveses, mas as lutas assumidas pela comunidade acadêmica defendendo a per-

manência desta licenciatura trouxeram avanços e fortalecimento para o curso
e, este se constitui um dos momentos mais expressivos, um ponto de inflexão, de mudanças na trajetória de consolidação desta licenciatura. Os conflitos

existentes posteriormente, a tensão entre centro e periferia (interior e capital)

possibilitou a comunidade acadêmica local maior maturidade no sentido de
não silenciar diante das adversidades e descaso com o Campus.

O CONSUN em 06 de maio de 1992 aprovou por meio da Resolução

nº 071, o Projeto Integrado de Qualidade Educacional (PIQUE). Dentre as

premissas que levaram a elaboração do projeto, considerou-se que com a ex-

pansão da UNIR para o interior, um mesmo curso foi aberto em vários Campi

de tal forma que levou ao esfacelamento de recursos laboratoriais, materiais,
informacionais e humanos e o então curso de Licenciatura Curta em Ciências
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com Habilitação em Matemática, em Ji-Paraná, foi extinto dando lugar ao
curso de Licenciatura Plena em Matemática, habilitando docentes para atuar
nos ensinos Fundamental e Médio.

Com a chegada do REUNI o curso se consolidou, tendo um corpo

docente efetivo, composto por professores advindos de vários locais do Brasil.

Este artigo tratou apenas de um capítulo da tese de Albuquerque (2014),

mas de modo algum, nem a tese, muito menos o presente trabalho, encerram
a construção histórica do curso pesquisado, pelo contrário, abrem espaço para

que mais pesquisas historiográficas sejam trazidas a partir de outras investigações, outros olhares.
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CAPÍTULO 13
O ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL NO
SÉCULO XIX: UM ESTUDO DAS INSTITUIÇÕES QUE PRECEDERAM A INSTAURAÇÃO DA ESCOLA POLITÉCNICA
DO RIO DE JANEIRO
Enoque da Silva Reis
Luiz Carlos Pais

RESUMO: O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo que identifica as raízes históricas
relativas ao ensino do Cálculo Diferencial e Integral, no contexto do século XIX nas instituições
que precederam a instauração da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Para tal, recorre-se a uma
pesquisa do tipo bibliográfica conduzida por uma abordagem metodológica crítica em conjunto
com o Esquema Heptagonal. O referencial teórico adotado é constituído por conceitos oriundos
da Nova História Cultural, na linha descrita pelo historiador Peter Burke, destacando a centralidade atribuída aos saberes disciplinares e profissionais e os diferentes processos inerentes
à sua produção e disseminação. Constatou-se a existência de uma forte presença da ordem de
conhecimento positivista, nas raízes históricas do ensino de Cálculo Diferencial e Integral no
quadro institucional considerado, bem como a emergência de uma prática diferenciada de sistematização dos saberes ensinados em textos publicados na imprensa da época.
PALAVRAS-CHAVE: Cálculo Diferencial e Integral. Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
Matemática Positivista. Raízes Históricas do Ensino das Matemáticas.

INTRODUÇÃO
Neste artigo1 são descritas e analisadas raízes históricas do ensino do

Cálculo Diferencial e Integral em instituições brasileiras do final do século XIX.

Mais precisamente são focalizados eventos ocorridos entre 1808 e 1874. Assim,
trata-se de entender os movimentos ocorridos a partir da chegada da Família
Real no Brasil até a criação da renomada Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
1

Parte desse trabalho pode ser vista na tese de doutoramento defendida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul autoria de Enoque da Silva Reis orientado por Luiz Carlos Pais,
autores deste capítulo e pode ser vista em https://posgraduacao.ufms.br/portal/trabalho-arquivos/download/7255.
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Em vista do referencial teórico, é preciso esboçar uma visão mais ampla

incluindo uma fase precedente à periodização, cuja dificuldade de definição
está estreitamente associada ao problema pesquisado, conforme ressalta Le

Goff (2003). Nas palavras de Bloch (2001, p.150) sobre a questão de estabele-

cer um período ele afirma que “Na medida em que nos limitamos a estudar, no
tempo, cadeias de fenômenos aparentados, o problema é, em suma, simples. É

a esses próprios fenômenos que convém solicitar seus próprios períodos” Diante disso, o desafio consiste em descrever, entender e explicar, verbos capitais na

tarefa do historiador destacados por Le Goff (2003), os principais traços do

ensino da matemática e mais precisamente no ensino do Cálculo Diferencial
e Integral no período, olhando especificamente instituições de onde descende
em linha direta e a Escola Politécnica, com eventuais comparações com outras

instituições de ensino superior que exerceram grande influência nas primeiras
gerações de matemáticos, cientistas e engenheiros brasileiros.

Diante do exposto destaca-se que este capítulo está dividido da seguin-

te forma: Incialmente tece-se um estudo referente as Raízes Positivistas no

contexto geral, em seguida uma abordagem da Matemática Positivista no Bra-

sil em que buscou-se descrever sua influência no território brasileiro. Segue-se

então para o que está escrito como Evolução Matemática no Brasil em que
traz elementos referentes a Academia Real da Marinha em seguida a Academia Real Militar e por fim a Escola Central de 1858, todas instituições de
onde descende de linha direta a Escola Politécnica.
Raízes Positivistas
Na análise desta parte destacamos as raízes positivistas que exerceram

grande influência não somente no ensino do Cálculo Diferencial e Integral,

na Escola Politécnica, bem como no ensino da matemática de modo geral,
incluindo os níveis educacionais que precedem o início do ensino superior,
e ainda, a influência desse pensamento filosófico para entender a construção

dos saberes disciplinares, certamente, vai muito além das ciências matemáticas,
envolvendo as ciências de modo geral.
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Nessa linha de pensamento, trata-se de admitir a precedência de um

suposto mundo de conceitos e ideias acabadas, implicando uma maneira própria de conceber não somente a base conceitual dos saberes matemáticos a

ensinar, bem como os saberes para o ensino da matemática.2 Na época considerada, século XIX, o pensamento positivista foi principalmente tratado pelo

filósofo Augusto Comte. Assim, é possível falar de um positivismo comtiano,
conceituado por Silva (2006).

Os matemáticos positivistas chamavam as matemáticas de “ciência

fundamental”, reforçando a importância que lhe era atribuída, desde a primeira fase das obras produzidas por Augusto Comte. Esse pensamento exer-

ceu grande influência ou certa precedência entre os matemáticos no Brasil,
até por volta de 1920. Entretanto, por outro lado, a influência desse modo

de pensar o ensino da matemática, talvez tenha se estendido por muito mais
tempo do que no campo matemático.

Na década de 1870, grande liderança começou a ser exercida por Ben-

jamim Constant na difusão do pensamento positivista, mais ligado ao pensamento heterodoxo, recorrendo mais às obras produzidas a fase inicial do filósofo francês, por meio do chamado Curso de Filosofia Positiva. Constant fez

vários discípulos na Escola Politécnica, que sinaliza a constituição inicial de

uma ordem de conhecimento no contexto institucional e que, de certo modo,

se irradiaria para outras instituições de ensino e políticas. Em outras palavras,
a partir das indicações de Silva (1999), podemos dizer que esse caracteriza um

momento auge do sistema de verdade positivista. A saber, as raízes positivistas
têm um aspecto epistemológico, dizem respeito a um estilo de pensamento que
expressa um modo de entender os conceitos matemáticos, apregoando a realidade do mundo das ideias. Estão inseridos nesses aspectos epistemológicos o

modo de tratar da objetividade dos conceitos, o rigor, abstração, generalidade,
formalidade típica do texto matemático, e a tentativa de “eliminar” referências
à subjetividade envolvida na construção do conhecimento.

Por outro lado, o positivismo no contexto considerado tinha, além do

aspecto epistemológico, uma fortíssima dimensão ideológica, ou seja, um con2

No sentido utilizado por VALENTE (2017).
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junto de ideias defendidas com precedência absoluta, antes de entrar em qual-

quer aspecto pontual ou interno ao conhecimento matemático em si mesmo.
Por exemplo, considerava-se que as ciências matemáticas do final do século

XIX haviam chegado ao seu grande nível de progresso, ao máximo de sua su-

perioridade em relação aos demais conhecimentos científicos ou sociais. Em

outras palavras, nota-se que o positivismo também se fazia presente na forma
de ensinar o Cálculo Diferencial e Integral, ocorrendo o que pode ser chamado
de contágio epistemológico do campo das disciplinas acadêmicas nos caminhos metodológicos construídos para o ensino da matéria prevista.

Ao seguir as orientações propostas por Burke (2008) na caracterização

da Nova História Cultural, somos levados a destacar as raízes positivistas do

quadro cultural e social no qual nossa pesquisa foi realizada e considerar ainda

as influências de diferentes teóricos que contribuíram para a composição dessa

maneira de fazer história. É neste pensamento que escrevemos o tópico seguinte.
Matemática Positivista no Brasil
O início da década de 1850 foi um momento especial no sentido da

difusão mais intensa do pensamento positivista de Augusto Comte, cuja influência no Brasil, vai muito além da matemática ou das ciências de modo ge-

ral. Antes desse período, alguns brasileiros assistiram, na França, cursos livres
ministrados pelo referido filósofo, na década de 1830. Entre esses discípulos

brasileiros de Comte, conforme destaca Circe da Silva (1999), estavam José de
Almeida, Patrício de Almeida e Silva, Agostinho Reis Cunha, Felipe de Araú-

jo Pinho e Antônio Machado Dias, sendo que esse último, posteriormente, foi
professor de matemática dos Colégio Pedro II.

É oportuno enfatizar que as instituições de ensino desempenharam um

papel significativo na disseminação dos saberes científicos, concebidos a partir

da ordem de conhecimento regida pelo pensamento positivista. Nesse sentido,
instituições como a Escola Central, depois, a Escola Politécnica, a Escola
Militar, Escola Naval e Colégio Pedro II, dentre outros estabelecimentos de
ensino instituídos no território brasileiro, tinha-se professores de matemática
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que atuaram na grande ordem de conhecimento da filosofia positivista,
reduzida à concepção proposta por Augusto Comte.

Ao fazer este estudo, persistimos em mostrar relações existentes entre o

ensino do Cálculo Diferencial Integral e a formação intelectual de muitos egres-

sos da Escola Politécnica que ocuparam os relevantes postos na política e na vida
social de modo geral. Dessa maneira, uma das referências que usamos na redação

deste capítulo é o livro de Silva (1999), pois essa autora dedica um capítulo,
com quase 100 páginas, para analisar a presença marcante do positivismo como
referencial filosófico para orientar o ensino da matemática no Brasil, na segunda

metade do século XIX e início do século XX. Trata-se de uma referência relevante para esta pesquisa, pois a Escola Politécnica, na década de 1870, foi uma das
principais instituições propagadoras do positivismo no Brasil.

Mesmo após a Proclamação da República, o pensamento de Comte

ainda ecoaria em diferentes áreas de conhecimento disciplinar, pelo menos
por mais duas décadas. Desse modo, além da estreita relação existente entre

o positivismo e a matemática, como disciplina autônoma, é necessário ainda
considerar suas influências no campo da educação escolar.

Antes de tratar do olhar positivista no ensino da matemática, Silva

(1999) chama a atenção para o que denomina de cientificismo na preparação
do ambiente intelectual que precede a chegada dos ideais positivistas no ensi-

no da matemática no Brasil. Era por meio do estudo das ciências que ele via
surgir a fonte de prosperidade para o país, e a matemática ocupava um lugar

de destaque entre as ciências. Nas palavras do professor Araújo “não sei que

parece exceder a força humana constituiu sempre a excelência das matemáticas
sobre o resto dos conhecimentos humanos”3. Araújo ainda chamava a atenção

para o auxílio que as ciências positivas poderiam trazer ao Brasil: “A mocidade
brasileira cultivar as ciências para dar a nossa cara pátria o brilho que ela tem
direito a esperar de seus filhos e as ciências são o termômetro da civilização”4.
3
4

Documento manuscrito 49, encontra-se no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro sobre o códice e G3.
Ibidem
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Diante da realidade no Brasil, como afirma Paim (1986), há o desen-

cadeamento, um movimento do cientificismo, ou seja, um movimento que se

propunha a exaltar a ciência de forma a torná-la reconhecida pela sociedade.
Esse movimento caracterizava uma disputa entre a parte interna da ordem de
conhecimento de uma determinada ciência e possíveis divergências indicadas
por quem não estava inserido na mesma ordem, ou seja, gerando as diferentes
maneiras de conceber as questões de método.

A saber, com desenvolvimento tecnológico ocorrido a partir de meados

do século XIX, e expansão do transporte ferroviário, invenção dos primeiros

automóveis, difusão do uso doméstico da energia elétrica, entre muitas outras
invenções, propiciou-se também um momento de valorização do ensino das ci-

ências de modo geral e, particularmente, da matemática não somente em nível
secundário, mas também do nível superior. No início do século XX, ocorreu o

movimento de modernização do ensino da matemática, tendo em vista a necessidade de ampliar as bases dos estudos em nível secundário para que os jovens

pudessem ingressar nos cursos de engenharia (Schubring, 2003). Na realidade,
esse movimento de renovação do ensino da matemática ocorreu em diversos
países. No Brasil, ainda no final do século XIX, aconteceu então os primeiros

sinais de expansão dos cursos de engenharia, dos estudos das ciências e das ma-

temáticas de modo geral. Ainda levaria algumas décadas para constituir o campo
de atuação acadêmica dos matemáticos, mas o contexto focalizado nesta tese
sintetiza esse momento inicial de valorização dos engenheiros politécnicos, que
envolvia um grupo bem específicos, ou seja, daqueles professores que ensinavam
as matérias matemáticas previstas dos cursos de engenharia.

Na época considerada não havia curso específico para formação de ma-

temáticos ou professores de matemática, daí a importância do contexto insti-

tucional considerado para a “formação dos primeiros matemáticos”, alguns dos

quais ainda marcados pelo pensamento positivista de Comte. Conforme Silva
(1999), a análise curricular do Colégio Pedro II, na sua fase inicial, revela uma
tendência ao ensino universalista e enciclopédico, em que a matemática era

ensinada durante os seis primeiros anos do curso, abrangendo conteúdos de
Aritmética, Álgebra e Geometria.
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No decorrer dos anos, ocorreram sucessivas alterações nos estatutos

desta escola. Tais ações refletiram no currículo escolar incluindo a matemática,
havendo assim, uma diminuição gradativa das horas aulas destinadas aos con-

teúdos matemáticos. Tais mudanças podem ser observadas na obra de Vechia
e Lourenz (1998). Mesmo diante dessas mudanças, o currículo do Colégio
Pedro II continuou servindo como modelo para os demais ginásios do Brasil.
Evolução Matemática no Brasil
O título escolhido para essa parte do capítulo chamado “Evolução Ma-

temática no Brasil” reproduz o título de um artigo que tivemos a chance de

localizar entre as centenas de fontes históricas que tivemos acesso, neste caso

particular, de autoria do professor Licínio Athanasio Cardoso, catedrático de

mecânica racional da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, publicado em 1888,
na Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, datado de 26 de dezembro de
1887. De forma que a localização desse artigo histórico foi um achado de

grande importância para referenciar nossos estudos sobre o ensino das ma-

temáticas no Brasil do século XIX, principalmente nas instituições militares
abertas após a chegada da Família Real, no ano de 1808.

Em outros termos, uma parte importante deste trabalho repousa nesse arti-

go com anotações históricas, referenciado acima, bem como das cuidadosas análi-

ses feitas por Silva (1999). Antes de iniciar a parte específica, é necessário destacar

algumas informações sobre o autor do artigo épico publicado há mais de 130 anos.
Licínio Athanasio Cardoso nasceu em Lavras, Rio Grande do Sul, e

concluiu o curso na Escola Militar, em 1879. Foi aluno de Benjamin Constant
Botelho de Magalhães, de quem recebeu as primeiras influências na orienta-

ção no pensamento positivista. De acordo com a pesquisadora Circe Mary da
Silva, o professor Licínio foi admitido como catedrático de mecânica racional
na Escola Politécnica em 1887. Além de sua formação como engenheiro e

professor de mecânica, em 1889, concluiu também o curso de medicina e ini-

ciou uma longa carreira de pesquisador na área de homeopatia. Desse modo,
cumpre observar que Licínio foi um intelectual que participou de diversos
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movimentos científicos de sua época, daí o seu interesse em escrever sobre os

primeiros tempos do ensino das matemáticas nas escolas militares no Brasil.
Participou da fundação da Sociedade Brasileira de Ciências do Rio de Janei-

ro, em 1916, quando foi escolhido como o primeiro presidente da seção de

ciências e matemáticas dessa instituição, nesse sentido, podemos dizer que ele

atuou na organização dos primeiros momentos da ordem de conhecimento,

que pouco a pouco, consolidou na área acadêmica da matemática universitária.
Exerceu a referida função até 1925, quando foi substituído pelo professor Ma-

noel Amoroso Costa, outro pioneiro na constituição do campo da matemática
no Brasil. Ainda sobre sua trajetória Silva (2006) destaca que:

Não foi um positivista ortodoxo da doutrina de Comte, aceitou apenas

parte dos princípios, rejeitando aqueles que lhe pareciam contraditórios ou
errados. [...] A obra que tornou Licínio Cardoso conhecido no meio acadê-

mico foi a sua tese Teoria elementar das funções, publicada em 1885. [...]
No capítulo em que trata da classificação das funções percebe-se, a forte

influência da concepção de Comte: ‘a opinião de Comte tem para nós o

peso de um dogma’. Após apresentar a classificação comtiana de funções,
Cardoso abordou um assunto proibido pelo filósofo francês – as funções
elípticas. (Silva, 2006, p. 895).

No artigo Evolução Matemática no Brasil, publicado em 1888, na Revis-

ta do Instituto Politécnico Brasileiro, Licínio descreve um panorama amplo dos

principais eventos relacionados ao ensino das matemáticas nas instituições mili-

tares no Brasil. O referido instituto politécnico foi uma associação de engenhei-

ros, militares, entre outros cidadãos e estudantes vinculados à Escola Politécnica.
Essa sociedade expressa o clima de entusiasmo do início da década

de 1860, tendo sido seus estatutos organizados em 1862 e devidamente

aprovado por um decreto imperial do mesmo ano. Entre os meses de março

e dezembro, os membros dessa sociedade se reuniam duas vezes por mês,

para discutir assuntos gerais ligados à engenharia e tecnologias associadas.
Ilustres nomes participaram dessa entidade e em 1888, o redator chefe da

revista era o engenheiro Luiz Rafael Vieira Souto. Há cerca de três dezenas
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de edições dessa revista, disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca
Nacional, publicadas entre 1867 e 1906.

Ao iniciar sua narrativa histórica sobre o desenvolvimento das matemá-

ticas no Brasil, Licínio Athanasio Cardoso destaca dois aspectos associados,
um deles relativo aos aspectos teóricos da ciência focalizada e o outro sobre
suas aplicações, opinando que uma visão completa para sua apreciação depende desses dois aspectos. Feita essa observação, observa que sua escolha consis-

tiu em destacar como ocorreu o ensino das nações de Cálculo Diferencial e
Integral e Geometria como suporte de aplicação em mecânica, matéria que ele
ensinava na Escola Politécnica.

Com base em suas referências positivistas, o autor observa que por oca-

sião da fundação das primeiras academias militares no Brasil, quando se teve

início o ensino das matemáticas, a “ciência já estava de toda constituída”, tal
como defendeu Augusto Comte, o que teria causado certo prejuízo, pois o
desenvolvimento possível somente estaria restrito às aplicações das ciências
e não à pesquisa de novas teorias. Por mais estranho que possa parecer hoje

esse entendimento, trata-se de reportamos ao tempo e contexto historiados e
nos colocarmos naquele quadro para entender os homens inseridos em suas
respectivas sociedades. Por vezes, nesse retorno ao passado das raízes positivistas, de fato, temos a sensação de entrar “num país estranho”, onde os homens
pensam e agem diferente de nós (Burke, 2008).

Ainda em sintonia com o pensamento positivista, referência hegemônica

no final do século XIX, Licínio Athanasio Cardoso lembrou que ao serem criadas
as primeiras escolas militares no Brasil, “Já Descartes e Leibniz haviam formulado

a definitiva legislação matemática, pela criação da geometria geral, produto do gê-

nio indutivo e dedutivo do filósofo francês e pela criação do método do cálculo dos

infinitésimos, produto da genial intuição do filósofo germânico” (Cardoso, 1888, p.
1). Em consequência desse pensamento, o autor faz a seguinte observação:

Isso permite a priori afirmar que por mais bem dirigido e por mais profundo

que tenha sido entre nós o cultivo científico ele jamais terá contribuído para

o desenvolvimento de uma ciência, pois, hoje a evolução acha-se já realizada.
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Dois são os modos gerais segundo os quais se pode julgar o desenvolvimento

das teorias científicas. Por um lado, se pode analisar a evolução do ensino nas
escolas, que é uma visão particular e, por outro lado, se pode examinar as aplicações associadas à ciência considerada. É esse pois o caminho que seguire-

mos aqui. Apreciemos, portanto a organização que tem sido o ensino relativo
ao assunto nos ocupa nas escolas do Brasil (Cardoso, 1888, p. 1).

Fica evidente que para o autor somente restavam as possíveis aplicações

das ciências e matemáticas e não mais haveria motivação para expansão do co-

nhecimento científico. Deixando a entender uma suposta impossibilidade de

desenvolver a pesquisa científica, pois as teorias já estariam todas criadas pelos

gênios iluministas e sintetizadas na obra de Comte. Ainda tendo como base o
artigo de Licínio Athanasio Cardoso (1888) observando sua preocupação em
descrever a evolução matemática no Brasil por meio de suas instituições, inician-

do pela Academia Real da Marinha, perpassando pela academia Real Militar e
finalizando na Escola Central. Diante disso, optamos em subdividir essa parte
do trabalho obedecendo cada uma dessa instituições como tem-se a seguir.
Academia Real da Marinha
De acordo com as descrições históricas do professor Licínio Atha-

nasio Cardoso, a Academia Real da Marinha foi a primeira instituição

oficial, a ofertar o ensino das matemáticas no Brasil e sua criação foi uma

consequência da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro,
em 1808. Essa instituição foi considerada parte integrante da corte transportada de Lisboa, entendida como estratégica para garantir as melhores

condições de deslocamento pelos mares. Ficou estabelecida por um aviso

real, no dia 3 de maio de 1808, no convento da ordem dos beneditinos,
próximo ao centro antigo da cidade do Rio de Janeiro.

O regulamento prescrito para a Academia Real da Marinha, previa

que o estudo das matemáticas deveria ser desenvolvimento durante os três

anos do curso de marinheiro. No primeiro ano, iniciava-se o estudo das pri-

meiras noções de aritmética, geometria e trigonometria; no segundo ano,
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estava previsto o estudo da álgebra, até equações do segundo grau inclusive

e a continuação do estudo da geometria, compreendendo o estudo das se-

ções cônicas, mecânica, com aplicações imediatas, o aparelho e a manobra.
No terceiro ano, estudava-se noções de trigonometria esférica, seguida do
estudo da navegação teórica e prática (Cardoso, 1888).

No entendimento do mencionado autor, esse ensino das matemáticas

previsto na Academia Real de Marinha era muito elementar, embora abran-

gendo várias partes da disciplina, observando que as partes relativas à álgebra
e geometria deveriam ser mais aprofundadas, no sentido de serem preliminares indispensáveis ao estudo da mecânica, da geometria analítica e das noções

fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral. Entretanto, o ponto de vista

expresso pelo professor Licínio Athanasio Cardoso vem de um lugar institucional distinto dos especialistas marinheiros, indicando muito mais uma opinião em defesa geral dos estudos matemáticos. Seria esse um sinal do início da
constituição do campo da matemática no Brasil?

Para finalizar essa parte dedicada ao destaque do pioneirismo da Aca-

demia Real da Marinha, como primeira instituição de ensino militar criada
após a chegada da Família Real, cumpre observar que o ensino das matemáticas estava a cargo de três catedráticos e dois professores substitutos, considera-

dos os primeiros mestres que iniciaram o cultivo, no Brasil, da então chamada
ciência fundamental, na linguagem usada pelos positivistas.

De modo geral, em diferentes partes do texto do professor Athanasio

Cardoso percebe-se que o ensino das matemáticas na Academia Real da Marinha e, depois, na Escola da Marinha, era de “nível mais elementar”, quando

se comparava com o ensino da mesma ciência na Academia Real Militar, Es-

cola Central, Militar e Politécnica. Não resta dúvida que há um juízo de valor
expresso de um determinado “lugar”, por sujeitos de uma instituição, aparentemente inserida dentro de outra instituição.

Em outros termos, ao que tudo indica, trata-se de uma avaliação ex-

pressa por “matemáticos” ou “politécnicos”, que atuaram na formação em-

brionária das ideias matemáticas, que posteriormente seriam levadas para

o nível acadêmico. As fronteiras culturais entre essas instituições ainda não
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estavam definidas, daí ocorre certo estranhamento por parte dos avaliadores

que sentem certa “vergonha” em que tais práticas pudessem estar à altura da
ciência fundamental propalada por Comte.
Academia Real Militar
Em 1810, com a criação da Academia Real Militar, por deliberação da

corte real, teve origem a expansão do espaço institucional na difusão inicial

do ensino superior das matemáticas no Brasil. Em particular, o Cálculo Di-

ferencial e Integral passou a ser ensinado com regularidade, nas instituições

militares, muito antes da institucionalização da Politécnica do Rio de Janeiro.
Em outras palavras cumpre observar que mais de 60 anos antes do de sua

institucionalização já havia uma história que, certamente, deixou heranças que
estavam sendo valorizadas nas últimas duas décadas do Segundo Reinado.

Em 4 de dezembro de 1810, o príncipe regente Dom João VI assinou

a carta de criação da Academia Real Militar, quando o Conde de Linhares

exercia as funções de ministro da guerra. O curso completo de formação da
academia era composto de sete anos de estudos, sendo que nos quatro primei-

ros estava previsto o “curso completo de matemáticas, ciências físicas, química

e de história natural”. O ensino dos três últimos anos versava sobre as ciências
militares, física e história natural.

Ao analisar os planos de estudos mencionados por Cardoso (1888)

fica evidente que a carta régia era responsável por definir qual seria o com-

pêndio a ser utilizado no decorrer do curso, isso proporciona indícios de

uma certa pretensão de indicar um caminho que vai além da matemática
a ensinar (programa de ensino com seus respectivos conteúdos) e assim

passando, pelo menos por uma pequena parte da matemática para ensinar

definindo qual seria o material utilizado para o ensino do respectivo objeto.
Cabe relembrar as palavras de Struik (1987):

Alguns dos melhores livros textos do início do século XIX foram prepara-

dos para a instrução na Escola Politécnica ou instituições similares. Suas
influências podem ser rastreadas em nossos textos atuais. Um bom exemplo
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de um livro é o Traité du calcul différentiel et du calcul integral (2 vol.,
1797), escrito por Sylvestre-François Lacroix, a partir do qual gerações inteiras aprenderam Cálculo (Struik, 1987, p. 147).

Isso leva a observação de que os compêndios definidos para a utilização

em Cálculo Diferencial e Integral, são escritos por ilustres matemáticos, neste

caso particular, a obra de Lacroix possivelmente esteve presente na Academia

Real Militar difundido o Cálculo Diferencial e Integral por meio de suas obras,
esse caso ilustra a importância da disseminação do saber através de objetos e
mais especificamente através de textos clássicos de matemática.
Reorganização de 1839
Durante as duas primeiras décadas de funcionamento da Acade-

mia Real Militar o ensino das matemáticas passou por pequenas alterações, “sem maior importância” na opinião do professor Athanasio Cardoso
(1888). Essa situação foi então alterada com uma reforma feita no ano de

1839, quando a instituição recebeu a denominação de Escola Militar. Na

oportunidade foram criados dois cursos, chamados primeiro e segundo,
separando a formação dos quatro primeiros anos de estudo e a parte espe-

cífica da formação militar. Com essa alteração, o estudo das matemáticas
passou a ser feito no 1º, 3º e 4º anos, com a seguinte distribuição: 1º ano

– cadeira de geometria, compreendendo o curso elementar de matemáti-

cas puras e aplicadas a topografia; 3º ano – cadeira de análise matemática,
compreendendo o estudo do Cálculo das Funções Diretas e o Cálculo das
Funções Indiretas. Cadeira de Geometria, prevendo o estudo da geometria

analítica e o da descritiva e no 4º ano – Cadeira de mecânica, compre-

endendo o estudo da mecânica racional e do cálculo das probabilidades
(Cardoso, 1888).

Essas mudanças realizadas em 1839, ao que tudo indica, não deram

resultados satisfatórios, pois, apenas três anos depois, foi assinado um decreto,
em 9 de março de 1842, de reformulação dos estudos na Escola Militar. Con-

forme Athanasio Cardoso (1888), esse decreto fez alterações do regulamento
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geral da instituição e o curso matemático passou a ser feito do seguinte modo:

1º ano – Aritmética, Álgebra elementar, Geometria e Trigonometria plana.
2º ano – Álgebra Superior, Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral. 3º ano – Mecânica racional e aplicada às máquinas. 4º ano – Trigonometria esférica astronomia e geodesia.

Em outros termos, durante as três primeiras décadas de sua existên-

cia, não houve quase nenhuma alteração significativa nos programas das

matemáticas ensinadas na Academia Real Militar, em relação ao formato
inicial determinado por ocasião de sua criação. Isso indica uma certa esta-

ticidade a esse tempo da matemática a ensinar imersa no “polo neoconser-

vador” conforme Hofstetter e Schnewly (2017, p. 136) pois os programas
mantinham-se praticamente os mesmos.

Essa resistência em alterar o ensino da ciência fundamental, expres-

são então usada pelos defensores do positivismo, revela sinais conservadores no sentido de manter o tom acadêmico, calcado nos rituais e discursos

do pensamento absolutista e referendado pelas armas militares. Essas raízes estavam ancoradas pelo pensamento positivista e visava conservar ou

manter as estruturas dos poderes político e econômico, então vigentes. O
lugar do qual as práticas e os discursos eram expressos estavam claramente

vinculados aos valores da visão monárquica e absolutista. Por outro lado,
trata-se de um caso de convergência absoluta do sistema de verdades admi-

tidas no plano interno da ordem de conhecimento em questão, que durante
muitas décadas exerceu sua hegemonia no modo de conceber não somente
as matemáticas como as ciências de modo geral.
Escola Central de 1858
Na visão de Licínio Athanasio Cardoso, ao descrever a história do en-

sino das matemáticas nas instituições militares do século XIX, o ano de 1858,
com a criação da Escola Central, houve sérias modificações no que diz respeito
à formação militar, bem como ao estudo da então chamada ciência fundamental. Essas mudanças atingiram a formação dos marinheiros, pois a Academia
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de Marinha, recebeu a denominação de Escola da Marinha, preservando a
existência de um curso matemático, considerado de nível mais elementar do
que aquele ministrado na formação inicial da Escola Militar.

No mesmo contexto foi criada a Escola Central, que “passou a ser mi-

nistrado o então chamado Curso Matemático da Escola Militar, ficando então

destinado a estudos diretamente relativos à arte da guerra” (Cardoso, 1888, p.
6). Em outras palavras, os alunos da Escola Militar recebiam a formação ma-

temática e científica na Escola Central, que oferecida além do curso básico de
quatro anos a formação para engenheiros civis. A respeito do tema, o referido
autor faz os seguintes destaques:

Na Escola Central começavam estudo nas aulas do curso preparatório en-

tão criado e continuava nos quatro primeiros anos do curso superior. A

única alteração real que os seus estatutos apresentam em relação ao ensino
da ciência fundamental, se refere ao cálculo das variações. O regulamento
institui o estudo desse cálculo, conjuntamente com os das probabilidades e
o das diferenças finitas, na primeira cadeira do segundo ano, após o estudo

da geometria descritiva e do cálculo diferencial integral. Eram dadas, pois,
desde o curso preparatório até o 2º ano, as noções de Cálculo Diferencial
e Integral e geometria, necessárias e suficientes para o estudo completo da
mecânica racional, feito no terceiro ano ponto na escola militar, então destinada a, como dissemos, estudos relativos a especialidade, eram ensinadas

também, em aula preparatória, os elementos da matemática. Todavia, no

estudo dos os dois anos que constitui o Curso Militar entrava a matemática
pelas suas aplicações, já na topografia, já na balística e já na arquitetura

ponto igualmente na escola central as aplicações eram feitas no curso de
engenharia civil (Cardoso, 1888, p. 6-7).

A expressão “evolução matemática no Brasil” com uma “Ordem de co-

nhecimento” levando em consideração que “o conceito de ordem de conhecimento é útil desde que reconheçamos que ele representa um tipo de estenogra-

fia intelectual, uma útil simplificação de uma realidade mais complexa” (Burke,
2016, p. 52), observamos que ela ao longo do tempo foi mudando, ainda que o
ritmo de mudança tenha sido lento.
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Doutoramento em Ciências Matemáticas
É necessário considerar como um evento relevante na história da Escola
Central, a criação do doutoramento em ciências matemáticas, em 1848, ademais
de um marco a “disseminação do conhecimento” não só do pensamento filosófico
de Augusto Comte, mas também das ciências matemáticas no Brasil. Aqui
utilizou-se o termo “disseminação do conhecimento” conforme Burke (2016),
esse termo pode ser descrito em alguns casos como no campo da tecnologia
como “transferência”. Outros estudiosos preferem a usar do “circulação” de
conhecimento. No entanto, cabe observar que sejam por “transferência” ou
“circulação” a nomenclatura utilizada, se faz necessário ter a consciência que
o conhecimento recebido não será igual ao conhecimento emitido, isso ocorre
por causa dos mal-entendidos. Por fim Burke (2016, p. 114) deixa claro que
“apesar da relevância das novas formas de comunicação, o meio mais eficaz
de disseminação continua sendo o mais antigo, ou seja, o encontro entre as
pessoas”. Neste caso particular, estamos entendendo, que as defesas de teses
nesse período, aberta a toda comunidade, eram uma forma de disseminação do
conhecimento matemático ali proposto, e ainda, todos os contatos anteriores
e posteriores cujo a discussão gerava em torno do conhecimento proposto na
tese estavam de certa forma ligados a disseminação do saber.
De acordo com a pesquisa realizada por Silva (1999), em 1851, Joaquim Manso Sayão defendeu sua tese de doutoramento, intitulada “Sobre os
princípios fundamentais dos corpos flutuantes mergulhados em dois meios
resistentes e sobre a estabilidade na construção naval”. Quatro anos depois,
Augusto Dias Carneiros também defendeu sua tese de doutoramento com o
título: “Equações gerais de propagação do calor nos corpos sólidos supondo
variável a condutibilidade com a direção e posição”.
Em 1862 é defendido por Hipólito Axé Felipe a tese intitulada “Demonstrar quais são os princípios da análise reduzindo-as ao menor número possível.” Seis anos após, Aristides Galvão de Almeida defendeu seu
trabalho que estava ligado ao estudo da Mecânica e no ano seguinte José
Martins da Silva com um tema abordando conceitos Físicos, e em 1877 o
“Movimento dos corpos celestes em torno de seu próprio centro de gravidade da terra da lua e dos anéis de Saturno.”
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Conforme Silva (1999), esses primeiros doutoramentos não foram sig-

nificativos ao movimento positivista de Comte no Brasil, pois, eles se reduziam
praticamente a citações do nome do idealizador desta filosofia, ou simplesmente

anunciava a obra que disseminava a filosofia positivista, ou seja, neste momento,
não representavam uma disseminação ampla do pensamento positivista. Desta-

ca-se que “no período de 1851 a 1877 foram escritas 24 teses, mas somente 25%
desse material fazem alguma alusão ao nome de Comte” (Silva, 1999, p.217).

Diante do exposto, esta análise aponta para o que Burke (2016, p. 117)

denomina como “teste de conhecimento”, e enfatiza que testar o conhecimento

adquirido por uma determinada pessoa é um problema. Em suas palavras “pedir
que eles exibam seus conhecimentos em público é uma solução óbvia, dada de
diversas formas: participação em debates, realização de palestras ou resposta a

uma série de perguntas” (Burke, 2016, p. 117-118) aqui em particular observa-se

que essas 24 teses defendidas na Escola Central, em solenidade pública, entre os
anos de 1851 e 1877, se configura como um “teste de conhecimento” de um lado
há a “autoridade” nas palavras de Burke (2016, p. 32) “são autoridades, no sentido

de quem detêm o poder para autorizar ou rejeitar conhecimentos, declarar ideias

como ortodoxas ou heterodoxas, [...] e de fato definir o que se considera como
conhecimento ou ciência em um determinado tempo e espaço”. Assim, a Escola
Central, neste tempo, era uma autoridade capaz de referendar a validade ou não
uma tese, e por fim, conferir ou não o título de Doutor a quem defendeu.

Neste momento um personagem que merece um destaque nesta escrita

é o professor Antônio Ferrão Muniz de Aragão (1813-1887). Pois, conforme
a autora, tendo como base sua primeira obra didática, publicada em 1858, pela
typographia Pedrosa, intitulada “Elementos de Matemática” é tida como primeiro livro texto de Matemática que a filosofia positivista de Augusto Comte

é amplamente manifestada. Trata-se que no início da obra, ou seja, na introdução, o autor destina 40 páginas para referida exposição. Destaca-se ainda no

prefácio do livro a seguinte escrita quanto ao objetivo da obra: “O meu objetivo

é apresentar a matemática sob um ponto de vista filosófico será levado em con-

sideração especialmente o método sem, contudo, descuidar-se dos importantes
princípios” (Aragão, 1858, p. 14 apud Silva 1999, p. 219).
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Notavelmente, tem-se uma escolha feita por Antônio Ferrão Muniz de

Aragão ao escrever a obra “Elementos de Matemática” expondo, naquele mo-

mento, seu “Estilo de Pensamento” (Burke, 2016, p. 46), conforme Silva (1999)
esta obra é tida como primeiro livro texto de matemática em que é disseminada

amplamente a filosofia de Comte. É importante observar que o referido autor

Aragão, estudado pela professora Circe, faz um discurso de valorização da filo-

sofia de Comte, a filosofia positivista, mas na obra dele na hora de apresentar
ele retorna, de certa forma, aos autores clássicos que não estavam diretamente
ligados ao positivismo de Augusto Comte, então, há nesse aspecto certa contra-

dição no discurso filosófico do autor e naquilo que ele realmente apresenta, ao
nosso ver, uma constatação pode ser encontrada no próprio texto da professora

Circe em (Silva, 1999, p. 231) quando ela afirma o seguinte: “Aragão não adotou

a matemática que Comte apresentou na síntese subjetiva todavia ele conhecia a
recomendação em adotar um sistema de base sete”. Essa afirmação nos remete a

observar que o fato de expor seu “Estilo de Pensamento” não há uma garantia de

uma aplicação absolutamente pura, uma vez que, inúmeras instituições estarão a
seu redor e de certa forma avalizando, suas ações.

Ao considerar essas questões levantadas pela professora Circe, ao uti-

lizar uma abordagem crítica, não podemos deixar de fazer algumas compara-

ções, neste caso particular, entre o texto matemático, analisado pela referida
autora, intitulado “Elementos de Matemática”, de Aragão, e outros autores

contemporâneos dele. Nesse mesmo sentido, a professora Circe destaca dois
outros autores que também escreveram textos no mesmo contexto de Aragão

que são: Cristiano Otoni e o João Antônio Coqueiro. Com isso, a referida pes-

quisadora fornece elementos para uma sólida comparação entre as concepções
desses autores, as quais favorecem o sentido de pretendemos construir em uma

abordagem de natureza crítica, uma vez que eles foram autores bem utilizados
na época considerada, últimas décadas do século XIX.

A partir das considerações de Silva (1999), ao comparar a forma geral

do sumário dos três autores – Aragão, Coqueiro e Ottoni – percebe-se a existência de uma certa regularidade caso de colocar as aplicações na parte final

do texto. O que significa essa posição final das aplicações do ponto de vista
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metodológico? Trata-se de valorizar a precedência de um discurso filosófico

em seguida o matemático em que a aplicação é uma questão final, ou seja,
inicialmente há uma valorização do discurso precedente dos problemas reais
em que a aritmética será aplicada. Essa ação advinda dos três autores, nos leva

a observar o que Burke (2016, p.58) explicita como “Praticas” enfatizando que

“ ‘Prática’ se tornou um conceito central nos estudos do conhecimento [...]”,

dessa forma somos levados a observar essa estrutura regular praticada por eles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na continuidade desses estudos que antecedem a análise da década de

1870, no caso do Cálculo Diferencial e Integral ensinado na Escola Politécni-

ca, cumpre observar esses aspectos gerais da difusão do pensamento positivista

que é posterior a década de 1870 vai ainda ser consolidado e divulgado com
uma intensidade maior após a proclamação da república, cerca de quase duas
décadas após a criação da Politécnica. Desse modo, ao analisar as especificidades do ensino do Cálculo Diferencial Integral nessa instituição, é possível perceber que se trata de um momento de transição entre o período anterior onde

ocorrem apenas algumas difusões, alguns discursos do positivismo e o período

que virá após já nos primeiros anos republicanos. Tudo leva a crer que as décadas de 1870 e a década seguinte, ou seja, aproximadamente 20 anos é o período
em que se intensifica cada vez mais a difusão do pensamento positivista

Em que sentido se pode afirmar que o pensamento positivista estava

circulando nos cursos ministrados na Escola Politécnica? Talvez a indicação
que: “Um dos grandes protagonistas do ensino da matemática nos primeiros
anos da república foi o ministro Benjamin Constant, difusor de ideias científicas, da matemática e da inserção do Cálculo Diferencial e Integral no programa de ensino secundário” (Silva, 1999, p. 245).

O destaque feito pela autora do texto acima transcrito contribuiu para

considerar uma afirmativa importante no que diz respeito à circulação da fi-

losofia positivista no Brasil e particularmente na Escola Politécnica do Rio de

Janeiro. Entretanto, esse não é único ponto, pois, Silva (1999) pontua e nomeia
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alguns personagens importantes dessa história, descrevendo as ideias em um

capítulo denominado pela autora de “O positivismo ganha mais adeptos”, dividindo esse estudo em duas partes complementares.

Essa diferenciação proposta pela referida autora, quanto aos dois grupos

de adeptos ao positivismo, ortodoxos e heterodoxos, leva-nos a refletir sobre

aspectos que podem estar associados ao objetivo deste artigo. Nesse sentido,
nossa primeira tarefa consistiu em caracterizar o que venha a ser um pensamento positivista ortodoxo e um pensamento positivista heterodoxo. Obser-

vou-se que a ortodoxia e a heterodoxia podem revelar a existência de conflitos
internos a uma determinada comunidade de saber, no sentido definido por
Burke (2016, p. 126). No caso considerado, havia um embate entre positivis-

tas ortodoxos e heterodoxos, com implicações diretas no ensino praticado na
Escola Politécnica e em outras instituições da época considerada. Uma atitude

ortodoxa, dentro de uma ordem de conhecimento, é aquela que leva a pessoa
a seguir, fielmente, o pensamento proposto pelas suas fontes principais, sem

quase nada alterar, como se fosse uma relação de dependência intelectual. Não
seria exagero acrescentar que esse tipo de descendência intelectual resulta de
certa confusão das ciências com os saberes religiosos.

Em termos de pesquisa histórica, segue-se as lições de Bloch (2001), ao

dizer do quanto é preciso reverenciar os caminhos indicados pelos nossos mestres, mas isso, não pode ser confundido com a visão da ortodoxia. O progresso

dos saberes científicos pode ocorrer, somente quando o discípulo acompanha o
mestre até certo ponto. Esse pressuposto deve ser então projetado no contexto

da forte influência exercida pelo pensamento positivista. Por outro lado, no
caso da postura heterodoxa, temos o intelectual ou cientista concebe a possiblidade de fazer mudanças no pensamento de referência.

Destaca-se que a sistematização progressiva do ensino do Cálculo Di-

ferencial e Integral na Escola Politécnica, nas últimas décadas do século XIX,
de acordo com as fontes analisadas, é possível constatar a existência de alguns

sinais que levariam, no início do século seguinte, a constituição do campo de
atuação profissional que iria se consolidar como centro de uma rede de dis-

seminação de saberes matemáticos no Brasil. Um dos principais personagens
298

desse movimento foi o professor Otto de Alencar, que publicou um impor-

tante trabalho matemático no ano de 1896, trazendo à tona as limitações das
ideias de Augusto Comte, no que diz respeito a impossibilidade de mostrar a
continuidade da produção de novos saberes matemáticos.

De forma que uma das contribuições dos professores de matemática

na Escola Politécnica, no final do século XIX, foi terem protagonizado, ao

mesmo tempo, a criação dos campos profissionais das ciências politécnicas,
das ciências militares e do início da constituição do campo profissional
das ciências matemáticas acadêmicas no Brasil. Nesse sentido, trata-se do
espaço institucional onde ocorreu os primeiros movimentos da criação do

campo matemático, que assumiria contornos mais nítidos no início do século XX. No momento considerado, surgiram os primeiros sinais de rela-

tiva autonomia de constituição do campo de atuação dos matemáticos, um

outro espaço de atuação acadêmica, que não estaria mais vinculado à ordem
de conhecimento militar ou politécnico.
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CAPÍTULO 14
O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS CURSOS DE COMÉRCIO
APÓS A REFORMA CAPANEMA
Sérgio Candido de Gouveia Neto
Cristiane Talita Gromann de Gouveia

RESUMO: A Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141), promulgada em 28
de dezembro de 1943 (Brasil, 1943), conhecida como como Reforma Capanema fazia parte do
pacote de reformas do Ministro da Educação, Gustavo Capanema. Nesse sentido, o presente
artigo tem como questão norteadora: o que essa reforma prooês em relação ao ensino de matemática nos cursos de comércio Dessa forma, o trabalho aqui delineado tem como objetivo geral
analisar o que se prooês para o ensino de Matemática para os comércio na Reforma Capanema.
Para tal, foram utilizadas como fonte histórica as legislações e os livros-textos de matemática
(matemática, matemática financeira e outros) do período. Os documentos legislativos consultados eram constituídos principalmente por leis, decretos e portarias. Como resultado, indica-se
uma variedade de conteúdos que misturava conteúdos de matemática oriundos da cultura
técnica com a cultura geral escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Comercial. Matemática Comercial e Financeira. Livros Didáticos.

INTRODUÇÃO
Com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808,
foram tomadas diversas medidas para o estabelecimento da Corte em território brasileiro e entre elas, estava a instauração das aulas de comércio, com
estatutos semelhantes às de Portugal (Brasil, 1808). Tais aulas passaram por
diversas reformas no século XIX, as quais moldaram e definiram uma estrutura
que foi utilizada nos primeiros cursos comerciais do século seguinte. Mas foi
nas reformas do ensino comercial do início do século XX, que apareceram os
cursos específicos para formar o guarda-livros e o contador, pois, até então, essa
formação estava implícita nos cursos comerciais (Saes; Cytrynowicz, 2001).
As reformas do ensino comercial no século XX separaram a formação

desses profissionais em cursos específicos (contabilidade, economia e adminis-

tração). A primeira mudança na Legislação no século XX aconteceu em 1905,
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com a criação dos cursos gerais (formar guarda-livros) e cursos superiores (formar chefes de contabilidade de bancos e grandes empresas comerciais). Outras

duas reformas na área aconteceram em 1923 e 1926; entretanto, foi na reforma
de 1931, a conhecida Reforma Campos, que se regulamentou a profissão de
contador e se estabeleceram os cursos técnicos.

Essa legislação de 1931 instituiu também a estrutura dos cursos do en-

sino comercial, dividindo-os em nível técnico (Secretário, Guarda-livros, Administrador-vendedor, Atuário, Perito-contador) e superior (Administração

e Finanças). Por meio da Reforma Capanema, instituída em 1943, o ensino
comercial passou a ter os cursos comerciais básicos (1º ciclo), que davam acesso
aos cursos comerciais técnicos (2º ciclo) (Comércio e Propaganda, Administração, Contabilidade, Estatística e Secretariado).

A outra reforma no Ensino Comercial deu-se em 1943. A Lei Orgânica

do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141), promulgada em 28 de dezembro de

1943 (Brasil, 1943), fazia parte do pacote de reformas do Ministro da Educação,
Gustavo Capanema. Pela reforma de 1943, os cursos de comércio foram divididos

em cursos de Formação, Continuação e Aperfeiçoamento. Por sua vez, os cursos
de formação foram divididos em Comercial Básico e Comerciais Técnicos. Estes

últimos tiveram cinco habilitações: comércio e propaganda, administração, contabilidade, estatística e secretariado. Basicamente, a legislação definiu os cursos técnicos e os cursos comerciais básicos, indicando que os cursos superiores teriam um
tratamento diferenciado, o que aconteceu pouco tempo depois.

De uma forma geral, a Reforma Capanema foi importante, princi-

palmente pela manutenção do currículo do ensino comercial por muitos
anos. Diante desse quadro, questiona-se: o que essa reforma propôs em
relação ao ensino de matemática?

Assim, o trabalho aqui delineado tem como objetivo geral analisar o

que se propôs para o ensino de Matemática na Reforma Capanema. Para
tal, foram utilizadas como fonte histórica as legislações e os livros-textos

de matemática (matemática, matemática financeira e outros) do período.
Os documentos legislativos consultados eram constituídos principalmente
por leis, decretos e portarias.
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1 A REFORMA CAPANEMA E O ENSINO DE MATEMÁTICA
Com o golpe de Estado de Getúlio Vargas, em 1937, instalou-se no país

um regime ditatorial, chamado de Estado Novo, com o apoio de setores da Igreja
Católica e dos militares (Schwartzman; Bomeny; Costa, 2000). No plano eco-

nômico, deu-se ênfase à continuidade da industrialização por substituição de
importações, criação de estatais (Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia

Vale do Rio Doce e outras), criação de Institutos (do Açúcar e do Álcool, do
Chá, do Mate e do Café) e de órgãos de coordenação (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística em 1937, Conselho Nacional do Petróleo em 1938 e outros). Dessa forma, com o avanço do sistema industrial, houve um aumento das

ocupações no setor terciário (administração, contabilidade, transportes e serviços

em gerais), o que demandava qualificações e diversificações no setor educacional.

Para atender às novas demandas nos setores industriais e comerciais,

o Governo lançou em 1943 outra reforma do Ensino Comercial. A Lei Or-

gânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141), promulgada em 28 de
dezembro de 1943 (Brasil, 1943), fazia parte do pacote de reformas do Mi-

nistro da Educação, Gustavo Capanema. Pela reforma de 1943, os cursos de
comércio foram divididos em cursos de Formação, Continuação e Aperfeiçoamento (Organograma 1). Por sua vez, os cursos de formação foram dividi-

dos em Comercial Básico e Comerciais Técnicos. Estes últimos tiveram cinco
habilitações: comércio e propaganda, administração, contabilidade, estatística

e secretariado. Basicamente, a legislação definiu os cursos técnicos e os cursos
comerciais básicos, indicando que os cursos superiores teriam um tratamento
diferenciado, o que aconteceu pouco tempo depois.
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Organograma 1 – Estrutura dos cursos no Ensino Comercial a partir do decreto de 1943

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Decreto-Lei nº 6.141 – de 28 de dezembro de 1943.

De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Comercial de 1943, o curso

comercial básico era de quatro anos e tinha como objetivo o ensino dos “elementos gerais e fundamentais do ensino comercial (Art. 4º)”. Conjecturamos

que o comercial básico se tratava de uma ampliação dos cursos auxiliares de
comércio definidos pela Reforma Campos. De maneira geral, essa ampliação

tinha sentido para a questão da articulação que se fazia entre esse curso e o curso ginasial (primeiro ciclo do ensino secundário). Capanema, na sua exposição
de motivos, assim se manifesta:

Outro ponto essencial da reforma é a articulação justa, coerente e precisa que
se estabelece entre o ensino comercial e as demais modalidades de ensino que

com ele se relacionam. É o ensino comercial, do mesmo modo que o ensino

industrial e o ensino agrícola, concebido como um ramo de ensino profis-

sional do setor de ensino de segundo grau, abrangendo dois ciclos. Assim,
definido e delineado, articula-se o ensino comercial, em primeiro lugar, com
o ensino primário, cuja preparação é considerada necessária, mas também
suficiente ao ingresso no curso de primeiro ciclo, isto é, no curso comercial
básico, dispensando-se o expediente, certamente antipedagógico, de um curso

de admissão. Articula-se ainda com o curso ginasial (primeiro ciclo do ensino

secundário) e com o curso normal de primeiro ciclo. A conclusão tanto de

um como de outro habilitará ao ingresso em qualquer dos cursos de segundo
ciclo ou cursos comerciais técnicos: o de comércio e propaganda, o de admi304

nistração, o de contabilidade, o de estatística e o de secretariado. Finalmente,
o ensino comercial se articula com o ensino superior, pelo direito que é atribu-

ído aos que concluírem qualquer dos cursos comerciais técnicos de ingressar

em curso de ensino superior relacionado com os estudos de segundo ciclo
concluídos (Capanema, 1943 apud Vieira, 1957, p. 9).

Da mesma forma, o ensino comercial técnico de segundo ciclo articu-

lava-se com os cursos secundários desse mesmo ciclo. No entanto, diferentemente dos cursos técnicos de nível médio da Reforma Campos, todos esses
cursos da Reforma Capanema tinham duração de três anos.

Tais articulações entre os diferentes cursos e níveis eram apenas para os

primeiros e segundo ciclos. A articulação entre os cursos técnicos e superiores

era permitida somente para os cursos de mesma área do curso de comércio.
Como não havia cursos superiores da mesma área, por exemplo, superior em

contabilidade, os cursos técnicos comerciais eram terminais. Somente em 1945
foi reconhecida a validade desses cursos como propedêuticos, ao se criarem os

cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis e Atuariais (Canabrava,
1985), além de se estabelecer a articulação entre esses cursos superiores, o clássico e o científico (Brasil, 1945b).

De acordo com o Decreto de 1943, o primeiro ciclo do Ensino Co-

mercial tinha um só curso de formação: o curso Comercial Básico, no qual as
disciplinas estavam distribuídas de acordo com o Quadro 1. Era a formação de
base do Técnico de Contabilidade.

Quadro 1 – Distribuição das disciplinas no Curso Comercial Básico, de acordo com o
Decreto de 1943
DISCIPLINAS DO CURSO COMERCIAL BÁSICO
1ª SÉRIE

2ª SÉRIE

Cultura Geral

Cultura Técnica

Português, Francês, Matemática, Geografia
Geral, História Geral.

Caligrafia e Desenho

Cultura Geral

Cultura Técnica

Português, Francês, Inglês, Matemática,
Geografia Geral, História Geral.

Datilografia e Estenografia
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3ª SÉRIE

4ª SÉRIE

Cultura Geral

Cultura Técnica

Português, Francês, Inglês, Matemática,
Ciências Naturais, Geografia do Brasil,
História Geral.

Datilografia e Estenografia

Cultura Geral

Cultura Técnica

Português, Francês, Inglês, Matemática,
Ciências Naturais, História do Brasil.

Escrituração Mercantil, Prática de Escritório.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Decreto nº 14.373 – de 28 de dezembro de 1943.

Os programas de Matemática do Curso Comercial Básico foram ex-

pedidos por meio da Portaria nº 468, de 07 de agosto de 1946. De acordo
com ela, os tópicos de Matemática estavam distribuídos ao longo dos anos de
acordo com o Quadro 2.

Quadro 2 – Programas de Matemática do Curso Comercial Básico de acordo com a Portaria nº
468 de 07 de agosto de 1946
PROGRAMAS DE MATEMÁTICA DO CURSO COMERCIAL BÁSICO
1ª SÉRIE – Parte Única: Aritmética Prática
Unidade I: NOÇÕES PRELIMINARES – 1. Noção de número inteiro; grandeza; unidade; medida – 2. Numeração falada e escrita – 3. Numeração romana – 4. Moeda: cruzeiro e
sua subdivisão, símbolos.
Unidade II: OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS – 1. Adição – 2. Subtração – 3. Multiplicação – 4. Símbolo das Potências – 5. Divisão – 6. Cálculo mental e cálculo abreviado.
Unidade III: MÚLTIPLOS E DIVISORES – 1. Divisibilidade – 2. Números primos;
decomposição em fatores primos – 3. Maior divisor comum – 4. Menor múltiplo comum.
Unidade IV: FRAÇÕES ORDINÁRIAS – 1. Fração de grandeza: noção de fração – 2.
Comparação, simplificação, redução ao mesmo denominador – 3. Operações fundamentais
– 4. Problemas sobre frações.
Unidade V: FRAÇÕES DECIMAIS – 1. Noção de número decimal e de fração decimal –
2. Operações fundamentais – 3. Conversão de frações ordinárias em decimais e vice-versa.
Unidade VI: POTÊNCIAS E RAÍZES – 1. Definições – 2. Operações com Potências –
3. Quadrado da soma de dois números – 4. Potências das frações – 5. Regra prática para
extração da raiz quadrada – 6. Uso das tábuas para obtenção do quadrado, do cubo, da raiz
quadrada e da raiz cúbica dos números inteiros e decimais.
2ª SÉRIE – 1ª Parte: Geometria Intuitiva
Unidade I: NOÇÕES FUNDAMENTAIS – 1. Sólidos geométricos, superfície, linha,
ponto – 2. Plano, reta, semirreta, segmento – 3. Ângulos – 4. Posições relativas de retas e
planos, paralelas, perpendiculares e oblíquas.
Unidade II: FIGURAS GEOMÉTRICAS – 1. Polígonos, triângulos e quadriláteros – 2.
Círculo – 3. Poliedros e corpos redondos.
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2ª SÉRIE – 2ª Parte: Aritmética Prática
Unidade I: SISTEMA MÉTRICO – 1. Diferentes espécies de grandeza; medição direta e
indireta – 2. Grandezas elementares; unidades fundamentais; noção de grandeza composta – 3. Unidades legais de comprimento; múltiplos e submúltiplos – 4. Áreas; área de uma
figura plana; unidades legais; múltiplos e submúltiplos; fórmulas das áreas das principais
figuras planas – 5. Volumes; noção de volume; unidades legais; múltiplos e submúltiplos;
fórmulas dos principais sólidos – 6. Unidades legais de ângulo, tempo, massa, velocidade e
densidade; múltiplos e submúltiplos – 7. Problemas.
Unidade II: NÚMEROS COMPLEXOS – 1. Noção de número complexo 2. Unidades de
ângulo e tempo – 3. Sistema inglês de pesos e medidas; convenções para unidades legais
brasileiras – 4. Moeda inglesa – 5. Operações com os números complexos.
Unidade III: RAZÕES E PROPORÇÕES – 1. Razão de duas grandezas – 2. Proporções.
Propriedades e aplicações – 3. Médias – 4. Grandezas proporcionais.
Unidade IV: PROBLEMAS SOBRE GRANDEZAS PROPORCIONAIS – 1. Divisão
proporcional – 2. Regra de três – 3. Porcentagem – 4. Juros simples.
3ª Série – Parte Prática
Unidade I: NÚMEROS RELATIVOS – 1. Noções concretas – 2. Operações
Unidade II: EXPRESSÕES ALGÉBRICAS – 1. Classificação e valor numérico das
expressões algébricas – 2. Monômios e polinômios – 3. Ordenação e redução de termos
semelhantes.
Unidade III: OPERAÇÕES ALGÉBRICAS – 1. Adição, subtração e multiplicação de
polinômios,
– 2. Potência inteira de um monômio; produtos notáveis – 3. Divisão por monômio – 4.
Casos simples de fatoração. Aplicações.
Unidade IV: FRAÇÕES ALGÉBRICAS – 1. Definição; propriedades – 2. Frações racionais; simplificação, redução ao mesmo denominador, operações fundamentais.
Unidade V: EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU – 1. Equação, identidade; equações
equivalentes – 2. Resolução e discussão de uma equação com uma incógnita – 3. Resolução
e discussão de um sistema de duas equações com duas incógnitas – 3. Resolução gráfica de
um sistema de duas equações com duas incógnitas; interpretação gráfica da discussão.
Unidade VI: REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS – 1. Coordenadas cartesianas no plano
– 2. Representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas – 3. Resolução gráfica de um sistema de duas equações com duas incógnitas; interpretação gráfica
da discussão.
Unidade VII: DESIGUALDADES DO PRIMEIRO GRAU – 1. Resolução de desigualdades do primeiro grau com uma incógnita – 2. Sistemas de desigualdades com uma ou
duas incógnitas.
Unidade VIII: NÚMEROS IRRACIONAIS – 1. Grandezas incomensuráveis; noção de
número irracional – 2. Raiz n-ésima de um número; radicais; valor aritmético de um radical
– 3. Cálculo aritmético dos radicais – 4. Frações irracionais; casos simples de racionalização
dos denominadores.
Unidade IX: EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU – 1. Resolução – 2. Discussão;
existência das raízes no campo real – 3. Relações entre as raízes e os coeficientes; aplicações
simples – 4. Composição da equação do segundo grau – 5. Resolução de sistemas simples
do segundo grau – 6. Problemas do segundo grau.
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4ª Série – Primeira Parte: Aritmética Comercial
Unidade I: REVISÃO – 1. Proporções – 2. Números proporcionais – 3. Divisão em partes
proporcionais. Regra de sociedade – 4. Percentagem.
Unidade II: OPERAÇÕES SOBRE MERCADORIAS – 1. Preço de custo e venda – 2.
Lucro e prejuízo – 3. Problemas de determinação de custo, venda, lucro, taxa de percentagem – 4. Abatimentos sucessivos.
4ª Série – Segunda Parte: Geometria Dedutiva
Unidade I: CONCEITO DE GEOMETRIA DEDUTIVA – 1. Proposições, definições,
teoremas – 2. Noções primárias, postulados – 3. Hipóteses, tese, demonstração – 4. Métodos de demonstração.
Unidade II: ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – 1. Definições – 2. Propriedades dos
ângulos – 3. Aplicações; medida dos ângulos, unidade. Sistemas de medida – 4. Definições
sobre triângulos – 5. Propriedades do triângulo isóscele – 6, Igualdade de triângulos – 7,
Aplicações.
Unidade III: PERPENDICULARES E OBLÍQUAS – 1. Definições – 2. Teoremas – 3.
Aplicações, lugares geométricos, igualdade de triângulos retângulos – 4. Simetria axial e
central.
Unidade IV: PARALELAS – 1. Definições – 2. Teoremas – 3. Aplicações aos ângulos e
triângulos.
Unidade V: POLÍGONOS – 1. Decomposição em triângulos – 2. Soma dos ângulos internos e externos – 3. Diagonais – 4. Estudo especial dos quadriláteros.
Unidade VI: CÍRCULO – 1. Determinação do círculo – 2. O ponto em relação ao círculo,
distância de um ponto a uma circunferência – 3. A reta em relação ao círculo, tangentes e
secantes; propriedades das tangentes, dos diâmetros e das cordas – 4. O ângulo em relação
ao círculo, correspondência entre arcos e ângulos – 5. Posições relativas de duas circunferências.
Unidade VII: LINHAS PROPORCIONAIS. SEMELHANÇA – 1. Segmentos determinados sobre transversais por um feixe de paralelas – 2. Linhas proporcionais no triângulo;
propriedades das bissetrizes de um triângulo – 3. Divisão harmônica – 4. Semelhança de
triângulos, semelhança de polígonos – 5. Aplicações, construções geométricas.
Unidade VIII: RELAÇÕES MÉTRICAS – 1. Definições – 2. Relações métricas no triângulo retângulo – 3. Relações métricas nos triângulos obliquângulos – 4. Cálculo da altura
de um triângulo – 5. Relações métricas no círculo – 6. Divisão em média e extrema razão
– 7. Construções geométricas.
Unidade IX: POLÍGONOS REGULARES CONVEXOS – 1. Definições – 2. Propriedades – 3. Construção e cálculo do lado do quadrado, do hexágono regular, do triângulo equilátero e do decágono regular – 4. Cálculo dos apótemas dos mesmos polígonos – 5. Lado
do polígono de 2n lados em função do de n lados – 6. Semelhança dos polígonos regulares.
Unidade X: MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA – 1. Definições – 2. Razão da circunferência para o diâmetro, cálculo de π – 3. Expressões do comprimento da circunferência e
de um arco, o radiano.
Unidade XI: ÁREAS PLANAS – 1. Definições – 2. Medição das áreas das principais
figuras planas – 3. Relações métricas entre áreas – 4. Teorema de Pitágoras.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Portaria nº 468 de 7 de agosto de 1946 do Ministério
da Educação.
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De acordo com esse programa, os elementos de cultura mercantil fi-

caram distribuídos na primeira série (moedas), segunda série (regra de três,
porcentagem e juros simples) e quarta série, sendo que nesta, foi observada

a maior concentração dos conteúdos de cultura mercantil. Na terceira série
tratou apenas de álgebra e sem relações com a cultura mercantil (Quadro 2).

Apesar do detalhamento do programa, podemos questionar o que

abordavam as obras de referência para esse nível de ensino. No levantamento

realizado, catalogamos quatro coleções, a saber: a) Carlos Calioli e Nicolau
D’Ambrosio; b) Algacyr Munhoz Maeder; c) Lucas Rodrigues Junot e; d) Ary

Quintella Sobre esses autores, precisamos estabelecer as suas relações com o
ensino comercial (Figura 1).

Figura 1 – Capa dos livros de Matemática para o Curso Comercial Básico

Fonte: Acervo pessoal dos autores.
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Algumas informações sobre Carlos Calioli foram encontradas na tese

de doutorado de Dalcin (2008). De acordo com a autora, Calioli foi professor
de Matemática no Liceu Coração de Jesus, na cidade de São Paulo. Ministrou

aulas nos cursos ginasial e comercial, permanecendo na Instituição no período
de 1919 a 1941. No contrato de trabalho de Carlos Calioli, há indicação de que

ele teria falecido em 06 de Junho de 1955, não tendo sido possível, no entanto,
confirmar tal informação.

Já Nicolau D’Ambrosio (1905-1977), Bacharel em Ciências e Letras, for-

mou-se em Direito no ano de 1932, não chegando a exercer a profissão. Também

foi professor no Liceu Coração de Jesus. Para Dalcin (2008), o professor Nicolau
exerceu essa profissão no Liceu durante toda sua carreira, entretanto o período não

fica claro. De qualquer forma, a carteira de trabalho de Nicolau apresentado por
essa autora mostra ter ele ficado no Liceu até 27 de fevereiro de 1964.

Os livros de Carlos Calioli e Nicolau D’Ambrosio para o ensino comer-

cial básico consistem de três títulos (Figura 1). Do primeiro livro “Matemática
para o primeiro e segundo ano do curso comercial básico”, encontrou-se a 4ª edição
de 1962; já do segundo livro “Matemática – Álgebra para o terceiro e quarto anos

do Ginásio Comercial”, foi encontrada a 5ª edição de 1963 e, por fim, do último
livro, “Matemática – Aritmética e Geometria para o quarto ano do curso comercial
básico”, foi encontrada a 4ª edição, de 1956. De acordo com Miorim (2006), es-

ses livros integram uma coleção de obras didáticas publicadas pela Companhia
Editora Nacional, denominada de Coleção Dom Bosco, dirigida aos cursos
propedêuticos e às escolas de comércio.

Na segunda página do livro “Matemática para o primeiro e segundo

ano do curso comercial básico”, colocam a informação de que estavam de acordo com o programa do ensino comercial: “De acordo com o programa em

vigor, de 7 de agosto de 1946, e de uso autorizado pelo Ministério da Educação e Cultura, registrado na Comissão Nacional do Livro Didático sob

nº 1337”. Logo abaixo, tem-se: “Dessa obra se publicaram separadamente,
de 1939 a 1960, 28 edições do volume para o 1º ano e 20 daquele para o 2º
ano, numa tiragem global de 250.000 exemplares”.
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Essas informações, entretanto, são contraditórias, pois, ao que tudo in-

dica, a 1ª edição desse livro foi publicada em 1939, portanto, antes da Refor-

ma Capanema e, acima, há indicações de que seguia o programa em vigor de

acordo com o decreto de 1946. Além disso, como o livro era para o 1º e 2º ano
juntos, o número de edições deveria ser o mesmo. De toda forma, a tiragem de
250.000 exemplares indica que muitos alunos usaram esse livro.

Semelhantemente, na 5ª edição de 1963 do segundo livro “Matemá-

tica – Álgebra para o terceiro e quarto anos do Ginásio Comercial” consta que
“Desta obra se publicaram separadamente, de 1941 a 1960, 16 edições do

volume para o 3º ano e 10 para o 4º ano, numa tiragem global de 130.000
exemplares”. O subtítulo “Ginásio Comercial” pode ser em função do ano de
publicação (1963), em que a nomenclatura era outra.

Na 4ª edição de 1956 do terceiro livro “Matemática – Aritmética e Ge-

ometria para o quarto ano do curso comercial básico” não há informação sobre

o número da tiragem. Nos três livros, logo nas primeiras páginas, os autores
colocam os programas de matemática dos cursos comerciais básicos, indicando
que seguiam o estabelecido na legislação.

Há prefácio somente no livro “Matemática para o primeiro e segundo ano

do curso comercial básico”, e neste, os autores apresentam como os assuntos seriam

tratados, bem como o fato de estarem de acordo com a primeira proposta de modernização do ensino de matemática, nos moldes de Euclides Roxo, embora man-

tivessem a divisão entre as partes da Matemática (aritmética, álgebra e geometria):
Procurando atualizar o nosso livro, pensamos em introduzir, logo no início

do curso, o raciocínio tipo algébrico, É mais fácil, mais lógico, e facilitará
trabalhos posteriores.

Embora se procure, ainda, manter a divisão entre álgebra e aritmética, so-

mos favoráveis à tendência unificadora da matemática atual, e procuramos

destacar o caráter algébrico das operações com números (D’Ambrosio;
D’Ambrosio, 1967, p. 13).

No prefácio, logo abaixo, há indicações da idade dos alunos ao qual o

livro era destinado: “[...] Pretendendo ser o menos prolixo possível, podemos
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ter sacrificado o rigor da exposição. Para evitar isso teríamos que fazer um livro
inacessível aos jovens de 11 e 12 anos. [...]”.

Outro autor que escreveu para o ensino comercial básico foi Algacyr

Munhoz Maeder. Sabemos que ele foi Lente e Diretor (1928-1930) do Gym-

nasio Paranaense (atual Colégio Estadual do Paraná), Prefeito de Curitiba em
1946, Reitor da Universidade Federal do Paraná de 1971 a 1972, Membro

do Conselho Federal de Educação (Longen, 2007). Segundo Longen (2007),

Maeder foi autor de 28 livros de Matemática para as escolas brasileiras, e deles,
quatro foram destinados ao Ensino Básico Comercial (Figura 1), sendo que

estes foram publicados a partir de 1952, e foi a última coleção escrita por Maeder. Nos livros de Matemática de Maeder, somente o da 2ª série não contém

conteúdo típico do ensino comercial; nos demais, há capítulos relacionando
matemática e comércio. Em alguns pontos, quando o capítulo não trata dessa

relação, o autor coloca exemplos, exercícios resolvidos e exercícios para o aluno

com exemplos de aplicação no comércio. Apesar dessas inserções, a maior parte
do conteúdo constitui-se de cultura geral escolar ao invés de cultura técnica.

O terceiro autor de que trataremos é de Lucas Rodrigues Junot. Sobre

ele, sabemos ter nascido em Santos em 1902, e falecido naquela mesma cidade

em 1968. Estudou na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra,
onde se bacharelou em Ciências Matemáticas. Trabalhou no Observatório

Astronômico e Geográfico de São Paulo, Instituto Regional de Meteorologia,
do Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura. Foi professor de

Matemática no Liceu Pasteur, Liceu São Paulo, Liceu de Artes e Ofícios e no
Liceu Anglo-Latino (Gouveia Neto, 2015).

Foram encontrados apenas dois livros de Lucas Rodrigues Junot para

o ensino comercial básico: o da primeira e o da quarta série. Do livro “Mate-

mática para o curso comercial básico – Primeira série”, encontrou-se a 3ª edição
de 1954; do livro “Matemática para o curso comercial básico – Quarta série” foi

encontrada a edição de 1956. Ambos foram publicados pela Editora do Brasil
S/A na coleção didática do Brasil – Série Comercial, volumes 9 e 12, respectivamente para as 1ªs e 4ªs séries. Nas páginas iniciais dos livros há indicação dos
programas de acordo com a Portaria Ministerial nº 468, de 1946.
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No livro “Matemática para o curso comercial básico – Primeira série” há

dois prefácios, o da primeira e o da terceira edição. No prefácio referente à
primeira edição, o autor coloca ter seguido rigorosamente o programa oficial

e ter orientado os assuntos conforme as instruções metodológicas dispostas
na Legislação. Ao que parece, o livro foi destinado aos professores e não aos
alunos, conforme o prefácio:

[...] Os questionários destinam-se a auxiliar o professor, não só na confecção dos pontos para exames, como também para os trabalhos ou deveres
de casa, constituindo por si, um método de estudo para quem se inicia, na
justificação lógica dos princípios da matemática.

Admitimos que, apesar dos cuidados, tenham escapado à revisão certos erros ou falhas; porisso [sic] agradecemos qualquer sugestão ou emendas que
venham beneficiar esta obra [...] ( Junot, 1954).

Por fim, trataremos do texto de Ary Quintella. Ary Norton de Murat

Quintella nasceu em 1906 e faleceu em 1968. Formou-se em 1926 na Escola
Militar do Rio de Janeiro, foi professor da Escola Militar de Realengo até 1937

e, em seguida, professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro (Thiengo, 2001).
Ainda de acordo com Thiengo (2001), Ary Quintella foi professor do Instituto

de Educação no período de 1950 a 1960, além de organizador dos programas
de Matemática para os cursos comerciais básicos e técnicos, por convite do

Ministro da Educação. Em 1952, participou como membro da Comissão de
orientação técnico-pedagógica do ensino comercial.

Ary Quintella foi autor de diversos livros didáticos, atingindo os cursos

ginasial, clássico e científico, admissão, exame de madureza, vestibular, curso nor-

mal e curso comercial básico (Thiengo, 2001). Para esse último nível de ensino,
ao que parece, Quintella foi o autor de quatro livros: Aritmética prática (1º ano

do Curso Comercial Básico), Matemática (2º ano do Curso Comercial Básico),
Álgebra Elementar (3º ano do Curso Comercial Básico) e Geometria Plana (4º

Ano do Curso Comercial Básico). Contudo, só foi possível encontrar a segunda
edição do livro “Álgebra Elementar para o terceiro ano do Curso Comercial

Básico”, publicado em 1951, pela Companhia Editora Nacional. Nas primeiras
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páginas, encontra-se o programa de Matemática do terceiro ano do Curso Co-

mercial Básico e estava de acordo com a Portaria nº 468, de 7 de agosto de 1946.
Na capa do livro, tem-se a informação de que o material era destinado

ao terceiro ano do curso comercial básico e que estava de acordo com o programa oficial. Além disso, consta que o livro tinha 800 exercícios. A contra-

capa apresenta uma lista de obras do autor: “Matemática, 1ª série ginasial”,

“Matemática, 2ª série ginasial”, “Matemática, 3ª série ginasial”, “Matemática,

4ª série ginasial”, “Aritmética Prática, 1º ano do Curso Comercial Básico”,
“Matemática, 2º ano do Curso Comercial Básico”, “Geometria Plana, 4º ano

do Curso Comercial Básico (no prelo)”, em colaboração com o prof. Vitalino
Alves (“Questões do concurso nas Escolas Superiores”) e em colaboração com
o prof. Newton O’Reilly (“Exercícios de Aritmética, Admissão”).

Esses livros, destinados ao Ensino Comercial Básico, caracterizam-se

também por apresentar muitos capítulos com conteúdo de geometria (intuitiva

e dedutiva). Da mesma forma, a aritmética, seguindo a legislação, foi dividida
em prática e comercial, a primeira parte consistindo na formação de cultura
geral escolar, ao passo que a segunda se constitui de um conjunto de assuntos
ligados diretamente à formação técnica do aluno.

Essas coleções de livros para o curso comercial básico seguem pratica-

mente o que estabeleceu a Portaria nº 468, de 7 de agosto de 1946, em relação à organização e ao sequenciamento dos conteúdos. Cumprem, portanto, a
função referencial, conforme colocado por Choppin (2004). Para este autor, os

livros didáticos exercem quatro funções essenciais (referencial, instrumental,
ideológica – cultural e documental).

Na função referencial, o livro didático é uma fiel tradução do programa,

ao passo que, como função instrumental, põe em prática métodos de apren-

dizagem. Já na função ideológico-cultural, geralmente o livro didático é um

instrumento de reconstrução de identidade e de cultura. Mais recentemente,
de acordo com Choppin (2004), tem-se identificado a função documental, em

que o livro didático se torna um conjunto de documentos, textuais ou icônicos,
“cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do
aluno” (Choppin, 2004, p. 553).
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Como não foi possível encontrar os demais livros de Lucas Rodrigues Junot e Ary Quintella, fica a dúvida se tais materiais foram realmente publicados.
De toda forma, determinados conteúdos da matemática comercial e financeira (juros simples, porcentagens, etc.) presentes nos cursos técnicos de nível
do ensino comercial definido na Reforma Campos (Brasil, 1931) ‘migraram’ para
os cursos do ensino comercial básico da Reforma Capanema. Ao que parece, assuntos como proporções e regra de três simples que acompanham a matemática
comercial e financeira ao longo dos anos também ‘migraram’ para aqueles cursos.
Porém, se alguns assuntos passaram para os cursos comerciais básicos, o que ficou definido, então, para os cursos comerciais técnicos da
Reforma Capanema? Sobre os cursos comerciais técnicos definidos no Decreto-Lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943 (Comércio e Propaganda;
Administração; Contabilidade; Estatística e Secretariado), a estrutura curricular foi definida pelo Decreto nº 14.373, de 28 de dezembro de 1943 (Brasil,
1943). Especificamente em relação ao curso Técnico de Contabilidade, a
grade curricular era composta conforme o Quadro 3.

Quadro 3 – Distribuição das disciplinas no Curso Técnico de Contabilidade, de acordo com o
Decreto nº 14.373 de 1943
DISCIPLINAS DO CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Cultura Geral
Cultura Técnica
1ª SÉRIE Português, Francês ou Inglês, MateContabilidade Geral, Mecanografia,
mática, Física e Química.
Elementos de Economia.
Cultura Geral
Cultura Técnica
Organização e Técnica Comercial,
2ª SÉRIE Português, Francês ou Inglês, MateContabilidade Comercial, Merceologia,
mática, Biologia.
Prática Jurídica Geral e Comercial.
Cultura Geral
Cultura Técnica
Elementos de Estatística, ContabilidaPortuguês, Geografia Humana do
3ª SÉRIE
de Industrial, Contabilidade Bancária,
Brasil, História Administrativa e
Contabilidade Pública, Prática Jurídica
Econômica do Brasil.
Geral e Comercial.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Decreto nº 14.373 – de 28 de dezembro de 1943.

Os programas da disciplina de matemática da 1ª e 2ª série dos cursos

comerciais técnicos foram expedidos pela Portaria nº 469, de 7 de agosto de

1946 (Brasil, 1946b) e estavam distribuídos conforme o exposto no Quadro 4.
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Pela Portaria que definiu os programas de matemática dos cursos co-

merciais técnicos, o ensino dessa disciplina no curso deveria ter como objetivo:
“dar ao aluno um conhecimento elementar dos problemas comerciais e financeiros que ocorrem com mais frequência nos diferentes ramos de atividades a
que se destina”. Embora tivesse matemática financeira no programa, ainda de

acordo com a Portaria, ao curso não caberia especializar-se nessa matéria, pois

para tal, deveria haver um curso complementar de Análise Matemática antes,
disciplina limitada ao ensino superior e que figuraria no currículo do Curso
Superior de Ciências Contábeis e Atuariais, isto em 1945.

Quadro 4 – Programas de Matemática do Curso Comercial Técnico de acordo com a Portaria
nº 469 de 07 de agosto de 1946
PROGRAMAS DE MATEMÁTICA DO CURSO COMERCIAL TÉCNICO
1ª SÉRIE – Primeira Parte: Matemática Comercial
Unidade I: JUROS SIMPLES – 1. Noções preliminares sobre capital e juro – 2. Definição
de juros simples. Fórmula fundamental – 3. Normas financeiras para avaliação de prazos
inferiores a um ano: ano cível e ano comercial. Tabelas para a contagem de dias pelo ano
cível – 4. Juro simples exato e juros simples ordinário – 5. Taxas proporcionais e taxas equivalentes – 6. Fórmulas práticas usuais para o cálculo de juros simples. Método dos divisores
fixos. Método das partes alíquotas do tempo e da taxa. Uso das tabelas para o cálculo de
juros simples – 7. Cálculo do capital, da taxa e do tempo – 8. Prazo médio e taxa média – 9.
Juro total de vários capitais à mesma taxa. Método de Thoyer – 10. Juros em conta corrente.
Métodos direto, indireto e hamburguês.
Unidade II: DESCONTOS SIMPLES – 1. Generalidades sobre a operação de desconto
– 2. Desconto comercial ou bancário – 3. Desconto racional – 4. Taxa de juro no desconto
bancário – 5. Diferença entre os dois descontos – 6. Equivalência de capitais diferidos – 7.
Vencimento comum e vencimento médio.
Unidade III: LIGAS – 1. Noções fundamentais sobre ligas de metais preciosos – 2. Título e
toque de uma liga. Relação entre esses dois elementos – 3. Problemas direto e inverso sobre
ligas – 4. Títulos “standard” para as ligas de ouro e de prata.
Unidade IV: MOEDA – 1. Noções fundamentais. Funções da moeda. Requisitos econômicos e físicos da moeda – 2. A riqueza padrão. Definição do padrão monetário. Instituição
do sistema monetário. A moeda divisionária – 3. Fabrico da moeda. Emissão – 4. Sistemas
conversíveis e inconversíveis. Moeda papel e papel moeda – 5. Monometalismo e bimetalismo. Lei de Gresham – 6. Sistema monetário brasileiro.
Unidade V: CÂMBIO – 1. Noções preliminares – 2. Câmbio direto. Taxa cambial. Paridade.
Remessa e saque. Arbitragem – 2. Oscilação da taxa cambial. Goldpoint – 3. Câmbio
indireto. Arbitragem – 4. Ágio e deságio das moedas.
Unidade VI: TITULOS DE RENDA – 1. Apólices da dívida pública. Juros e prêmios. Resgate – 2. Valor nominal e valor real de uma apólice. Taxa real de juro. Problemas práticos
– 3. Compra e venda de apólices. Operações de bolsa. Corretagens.
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1ª SÉRIE – Primeira Parte: Complementos de Matemática
Unidade I: PROGRESSÕES – 1. Progressões aritméticas. Definição. Fórmula do termo
geral. Aplicações. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Aplicações – 2. Progressões geométricas. Definição. Fórmula do termo geral. Aplicações. Soma dos termos de
uma progressão geométrica. Limite dessa soma numa progressão ilimitada e decrescente.
Aplicações.
Unidade II: LOGARITMOS – 1. Noções elementares sobre a função exponencial – 2. Definições de logaritmo. A função logarítmica – 3. Propriedade dos logaritmos – 4. Logaritmos
decimais. Operações sobre logaritmos – 5. Cálculo por logaritmos.
Unidade III: ANÁLISE COMBINATÓRIA – 1. Definições. Problemas fundamentais – 2.
Formação e número dos arranjos, das permutações e das combinações simples.
Unidade IV: BINÔMIO DE NEWTON – 1. Produto de fatores binômios que diferem
apenas pelo segundo termo – 2. Fórmula geral da potência de um binômio. Aplicações.
2ª SÉRIE – Primeira Parte: Matemática Financeira
Unidade I: JUROS COMPOSTOS – 1. Definição e cálculo do montante no fim de um ano
inteiro de períodos – 2. Estudo da interpolação linear, como método de aproximação no uso
das tabuas financeiras – 3. Taxas proporcionais e taxas equivalentes – 4. Taxa nominal e taxa
efetiva – 5. Definição do montante quando o prazo não é um número inteiro de períodos.
Convenções usuais – 6. Cálculo do capital, do tempo e da data. Unidade II: DESCONTO
COMPOSTO – 1. Definição e cálculo do valor atual no regime de capitalização composta
– 2. Confronto entre o desconto composto e os descontos simples.
Unidade III: RENDAS CERTAS – 1. Definições fundamentais – 2. Rendas periódicas de
termo constante. Rendas unitárias. Classificação – 3. Definição do cálculo do valor atual e
do montante das rendas unitárias. Uso das tábuas financeiras – 4. Cálculo do valor atual e
do montante das rendas de termo constante – 5. Cálculo do termo, do número de termos e
da taxa.
Unidade IV: EMPRÉSTIMOS INDIVISÍVEIS – 1. Noções preliminares – 2. Sistemas de
amortização – 3. Amortização por anuidades constantes. Estudo especial do sistema francês
– 4. Cálculo da anuidade. Plano de amortização – 5. Identidade entre os problemas fundamentais sobre rendas e os problemas sobre o sistema francês – 6. Cálculo do saldo devedor
e do capital amortizado após o pagamento de uma determinada anuidade – 7. Valor atual
de uma anuidade. Aplicação aos problemas sobre antecipação de anuidades – 8. Vencimento
médio das anuidades – 9. Crítica ao sistema francês – 10. Sistema americano. Cálculo da
quota de constituição do “sinking-fund”. Plano de reembolso – 11. Sistema americano a duas
taxas. Taxa efetiva.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Portaria nº 469 de 7 de agosto de 1946 do Ministério
da Educação.

O Decreto de 1943 estabeleceu a grade curricular do curso Técnico de
Contabilidade, dividindo as disciplinas em Cultura Geral e Cultura Técnica.
Pelos documentos legislativos consultados, esta distribuição permaneceu até
1972, quando foi estabelecido o mínimo a ser exigido nas diversas habilitações
profissionais dos cursos técnicos de 2º grau, instituídos pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação de 1971 (Brasil, 1971).
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Ao contrário do ensino comercial básico, os conteúdos do ensino co-

mercial técnico possuem muito mais elementos da cultura mercantil do que

de cultura geral escolar. Além disso, grande parte dos assuntos são uma con-

tinuação, em nível mais elaborado, dos tópicos abordados e tratados no curso
comercial básico, tais como juros simples e moedas.

Em nosso levantamento, catalogamos quatro coleções de livros-texto

de Matemática que pretendiam atender especificamente esses cursos comerciais técnicos. Basicamente, temos as coleções de: a) Thales Mello Carvalho, b)

Nicolau D’Ambrosio e Ubiratan D’Ambrosio; c) José dos Santos Moreira, e a
de d) José Martiniano de Azevedo Netto e Luiz de Freitas Bueno (Figura 2).

Sobre Thales Mello Carvalho, este nasceu em 1916 e faleceu em 1961,

foi Catedrático de Metodologia do Cálculo do Instituto de Educação do Distrito Federal. Livre-docente de Matemática Financeira da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas. Professor de Matemática Geral e Financeira do

Curso de Aperfeiçoamento da Caixa Econômica do Rio de Janeiro e do Curso
de Extensão do Instituto de Resseguros do Brasil. Posteriormente, foi Cate-

drático da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do
Brasil e do Instituto de Educação do Distrito Federal. Era formado em Engenharia Civil e em Geografia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro.

Os seus livros para os cursos comerciais técnicos foram publicados pela

Companhia Editora Nacional e tiveram vida longa. Em 1968, foi lançada uma
edição pela Campanha Nacional de Material de Ensino, sob o título “Mate-

mática” e subtítulo “para os colégios comerciais”, outra em 1971, pela Fundação
Nacional de Material Escolar (FENAME), com título “Matemática Comer-

cial e Financeira” e subtítulo “Complementos de Matemática”, com revisão e

atualização do Prof. Pedro Eziel Cylleno, com edições em 1975, 1977, 1980 e,
finalmente em 1985, sendo que esta edição de 1985 foi publicada pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).
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Figura 2 – Capa dos livros de Matemática para os Cursos Comerciais Técnicos

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

A segunda coleção de livros para os cursos comerciais técnicos lançados

após a reforma foi a de Nicolau D’Ambrosio e Ubiratan D’Ambrosio. Em

relação ao primeiro já falamos no item anterior. Sobre o segundo, nasceu em
1932, filho de Nicolau D’ Ambrosio, formou-se em Matemática pela USP no
ano de 1954 e, juntamente com seu pai, escreveu o livro “Introdução ao Cálcu-

lo”, publicado em 1976 (Dalcin, 2008). Duarte e Borges (2014) nos informa
que o livro “Matemática Financeira” de Nicolau e Ubiratan D’Ambrosio foi

publicado em 1957. Neste trabalho, foi localizada a edição de 1958, que tem o
título “Matemática Comercial e Financeira para o primeiro e segundo ano dos cur-

sos Comerciais – Técnicos” e a 15ª edição de 1967 que tem o título “Matemática
Comercial e Financeira para os cursos Colegiais de Comércio”, ambos publicados
pela Companhia Editora Nacional.

No prefácio da obra de 1958, os autores dão indícios de que se basearam

nas suas notas de aula para elaborar o texto:
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Não pretendemos escrever um livro; apenas imprimir as nossas lições, pro-

porcionando, assim, aos alunos a possibilidade de acompanhar as nossas
explicações, ouvindo-as em aula e lendo-as nas horas de folga.

Representa isto o prolongamento de longo convívio com os estudantes.

Procuramos tornar este trabalho o mais didático possível. A nossa preocupa-

ção foi esclarecer e não demonstrar cultura (D’Ambrosio; D’Ambrosio, 1958).

Contudo, os autores indicam que se basearam também na Legislação

para elaborar o livro:

[...] Lembramo-nos das recomendações lidas nas “Instruções Metodológicas”, emanadas da Portaria Ministerial nº 469, de 7 de agosto de 1946

e publicada em 12 do mesmo mês e ano: “...não constitui um curso espe-

cializado de Matemática Financeira...” E a afirmação contida nas referidas
Instruções:

“O programa proposto tem por objetivo dar ao aluno um conhecimento
elementar e básico das principais operações financeiras a longo prazo”.
O programa é distribuído em dois anos:
1º ANO. Consta de duas partes:

I) Estudo elementar das principais operações a curto prazo, [sic] que ocorrem na prática comercial;

II) Uma parte complementar que servirá de base ao estudo elementar das
operações a longo prazo a ser feito na série seguinte.

2º ANO. Operações financeiras a longo prazos [...] [sic] (D’Ambrosio;
D’Ambrosio, 1958).

Sobre José dos Santos Moreira, consta no livro “Matemática Comercial

e Financeira” que foi professor das Escolas Técnicas de Comércio “Brasilux” e

“Carlos de Carvalho”. Foi, ainda, autor de outro livro “Elementos de Estatís-

tica”, publicado pela Editora Atlas, sendo a 1ª edição de 1966, prefaciado por
Dráuzio Leme Padilha. No prefácio, Padilha apresenta o destino do livro:

[...] A exemplo de seus “Elementos de Estatística” valiosa obra didática já

em vias de terceira edição, este compêndio apresenta para os alunos das

primeiras séries dos cursos comerciais técnicos, de maneira simples e clara,
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um conteúdo bem dosado, bem ordenador e bem adequado às necessidades

o ensino matemático nesse nível. [...] (Padilha, 1966 apud Moreira, 1966,
grifos nossos).

Em relação a José Martiniano de Azevedo Netto e Luiz de Freitas Bue-

no, temos poucas informações. Na contracapa do livro “Formulário de Matemá-

tica e Financeira – Cálculos Estatísticos”, consta terem sido Professores da Es-

cola Técnica de Comércio de São Paulo. Para este trabalho, encontrou-se a 2ª

edição de 1951, publicado pela Editora “Edições Melhoramentos” (Figura 2).
Em uma resenha publicada na Revista Brasileira de Economia, Thales Mello
Carvalho indica que o livro “Formulário de Matemática e Financeira – Cálculos
Estatísticos” foi publicado em 1948 (CARVALHO, 1948).

A apresentação do livro (prefácio) foi feita por Clodomiro Furquim de

Almeida, professor de Matemática Financeira e Atuarial da Universidade de
São Paulo. Furquim apresenta o destino do livro:

Os professores José Martiniano de Azevedo Netto e Luiz de Freitas Bueno

apresentam o livro Formulário de Matemática e Financeira – Cálculos Estatísticos, destinados aos Estudantes dos Cursos Técnicos de Comércio. [...]

Trata-se de um óptimo [sic] manual para uso não só dos estudantes a que
se destina, mas também para uso dos estudantes das Faculdades de Ciên-

cias Econômicas e Administrativas e para todos aqueles que na vida prática
precisam recorrer a Cálculos Comerciais e Financeiros, pois, além de for-

mulários contém as tabelas indispensáveis a esses cálculos com exemplos
práticos de seu uso. [...]

Os autores oferecem ao público um trabalho original, na sua estrutura, interessante e de grande utilidade a todos os cidadãos (Almeida, 1951 apud
Azevedo; Bueno, 1951).

Destaca-se nesta apresentação que o livro foi destinado aos alunos dos

cursos técnicos de comércio, mas também aos alunos do ensino superior.

O que estes livros têm em comum? Inicialmente, foram os primeiros

livros publicados após a Reforma Capanema e destinados ao Ensino Técnico
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Comercial. Depois, praticamente todos seguem o que estabelece a Portaria nº

469 de 7 de agosto de 1946 que estabeleceu os Programas de Matemática do
Curso Comercial Técnico, com pequenas diferenças entre eles. Cumpre, assim como os livros do Ensino Comercial Básico, a função referencial, segundo
Choppin (2004). Em terceiro lugar, tiveram vida longa, foram publicados até

fins da década de 1980, servindo como base para os cursos técnicos de segundo
grau, estabelecidos por meio da LDB de 1971.

Assim, o que se propôs em termos de Matemática para os cursos téc-

nicos de contabilidade estabelecidos pela Reforma Capanema, foi mistura de
cultura técnica (mercantil) com cultura geral escolar, em um nível mais avançado do que os cursos comerciais básicos, instituídos pela mesma Reforma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, a Aula de Comércio foi criada com a transferência da Corte

de D. João VI, para o Brasil em 1809. Da mesma forma que em Portugal, em

terras brasileiras formavam-se os comerciantes, os guarda-livros, além dos funcionários públicos para atender a corte portuguesa.

A segunda Reforma da Aula de Comércio foi em 1846. No projeto cons-

tava elementos de aritmética da cultura mercantil (juros simples e compostos,
descontos, etc.), e mais, álgebra e geometria. Desta forma, os cursos de comér-

cio passaram a ter no currículo: aritmética comercial, álgebra (até equações do
segundo grau) e geometria (plana e espacial). A geometria espacial abrangia o

cálculo de volumes, também chamado de estereometria, aplicada principalmente
a quantidades de vinhos, azeites, etc. que os comerciantes negociavam.

Esse currículo estabelecido em 1846 permaneceu praticamente o mes-

mo, até a Reforma Campos em 1931, apesar das diversas reformas no ensino

comercial, por exemplo, a de 1856, ou mesmo a de 1926. Na Reforma Campos,
a álgebra e a geometria tiveram um menor espaço no currículo dos cursos téc-

nicos de comércio. Em 1943, já na Reforma Capanema, álgebra e geometria,
passaram para o ensino comercial básico, sendo que a aritmética comercial
permaneceu nos cursos técnicos, de nível médio.
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O currículo do curso de ensino comercial da Reforma Capanema fun-

cionou até 1971, quando a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção estabeleceu os cursos técnicos, em específico, os técnicos em contabilidade.
Mas, isto já é outra história que deixamos para novas pesquisas...
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CAPÍTULO 15
APRENDIZAGEM MÓVEL E O ENSINO DE GEOMETRIA:
UMA PROPOSTA UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA
Hemerson Milani Mendes
Eduardo Vasconcelos Gaião
Liliane da Silva Coelho Jacon

RESUMO: Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pelo surto epidêmico do Coronavírus
(Covid-19), que acarretou na análise de hábitos cotidianos e nos modelos educacionais de ensino até então utilizados. Neste cenário, os dispositivos móveis ganharam destaque no âmbito
escolar por possibilitar a comunicação e realização de atividades estudantis à distância. Esta
pesquisa apresenta um aplicativo mobile (App) com o propósito de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de Geometria Espacial utilizando projeção de objetos tridimensionais com
emprego da Realidade Aumentada (RA) e de animações gráficas 3D. O desenvolvimento do
software foi realizado de forma colaborativa entre um acadêmico de Computação e um mestrando em Educação Matemática, com o intermédio de uma professora da Pós-Graduação, visando
atender aspectos pedagógicos e técnicos, bem como a teoria pertinente à área de Geometria
Espacial. No aplicativo apresentado, foram elaboradas atividades envolvendo objetos da construção civil e da locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, tendo como proposta de
aplicação para o 2º ano do ensino médio. Pretende-se que esta pesquisa desperte reflexões para
futuras investigações, e que outros aprendizes possam correlacionar conteúdos geométricos do
aplicativo construção civil com os objetos espaciais presentes no ambiente urbano.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática. Ensino de Geometria. Aprendizagem móvel.
Projeção em 3D. Realidade Aumentada.

INTRODUÇÃO
No âmbito científico ocorrem várias discussões sobre os modelos de

ensino e as bases anteriores aos moldes atuais. Com o surgimento da pandemia
ocasionada pelo Coronavírus, os anos de 2020 e 2021 foram marcados pelas

inúmeras adversidades em escala mundial, sobretudo no aspecto educacional.
Como resultado deste acontecimento, a academia científica em conjunto com
pesquisadores, educadores e alunos passaram a aprimorar as estratégias de en329

sino a distância, uma vez que estas evitam aglomerações de pessoas, sendo uma
forma de evitar o contágio, nesse sentido, a utilização de dispositivos móveis na
educação já é uma realidade no ambiente escolar.

Os dispositivos móveis vêm ganhando espaço no âmbito educacional,

como recurso de aprendizagem móvel (m-learning). Aprender com mobilidade

(enquanto se está em movimento). Neste contexto, os alunos não precisam ficar
limitados a um espaço fixo de aprendizagem, pois os dispositivos móveis possibilitam o acesso à internet e, com isso, tem-se o surgimento de um modelo de en-

sino a distância aliado às redes de comunicação sem fio (wi-fi) e dados móveis.
O emprego dos dispositivos móveis na educação possibilita o uso

de recursos avançados da computação gráfica, que permite a visualização
tridimensional de objetos gráficos. A visualização é parte do processo de

ensino-aprendizagem, e produção matemática dos alunos, por isso tem va-

lor pedagógico e pode ser realizada com ou sem o uso das mídias. Neste
trabalho, o foco é a mídia informática, cuja “linearidade de raciocínios seja
desafiada por modos de pensar, baseados na simulação, na experimentação

e em uma ‘nova linguagem’ que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação instantânea” (Borba, 2001, p. 138).

Borba, Malheiros e Amaral (2021) afirmam que um software gráfico

modifica significativamente a forma como o conhecimento é produzido em
ambientes educacionais, e em especial na Educação Matemática, possibi-

litando que alunos elaborem conjecturas de um modo diferenciado (Borba
et al., 2021, p. 93). O aluno pode realizar experimentações com o uso de
tecnologias (mídia informática).

No tocante ao ensino de matemática, a adversidade enfrentada por edu-

cadores está empenhada em buscar maneiras de relacionar os fundamentos

teóricos e a visualização de objetos nos livros didáticos de Geometria, em que
a representação ocorre em 2D, e para o ensino e compreensão dos elementos
da Geometria Espacial se torna imprescindíveis projeções em 3D, levando a
contextualização com a prática vivenciada no dia a dia do ambiente educacio-

nal. É notável que nos ambientes urbanos são perceptíveis formas geométricas
nas construções civis, meios automobilísticos, monumentos históricos dentre
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outros, assim sendo, a problemática dessa pesquisa surge em virtude das difi-

culdades que os alunos enfrentam em correlacionar conceitos geométricos e
formas presentes nos centros urbanos.

O Brasil possui diversidade geográfica e cultural, e cada região possui

uma variedade de formas geométricas, especialmente no estado de Rondônia,
localizado na região Norte do país, no qual existem monumentos históricos que

contribuíram de forma significativa para o progresso regional, e que ainda po-

dem auxiliar neste processo do ensino de Geometria Espacial, a exemplo dos
objetos da locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré1 em Porto Velho.

Nessa direção, a presente pesquisa possui o objetivo de apresentar um

aplicativo móvel que foi construído utilizando recursos da Realidade Aumentada (RA) e animações gráficas tridimensionais (3D) para auxiliar o processo

de ensino- aprendizagem em Geometria Espacial. A construção do aplicativo
“GeoRondo” envolveu pesquisadores da Educação Matemática e da Computação, de forma colaborativa e interdisciplinar. Kirner (2011) ressalta que “a

Realidade Aumentada pode ser definida como o enriquecimento do mundo

real com informações virtuais geradas por computador em tempo real e devidamente posicionadas no espaço 3D, percebidas através de dispositivos tecnológicos” (Kirner, 2011, p. 16).

No aplicativo (app), que deve ser proposto aos alunos do ensino médio,

além da parte teórica aportada em Dolce e Pompeo (2010), destacamos a ela-

boração de atividades para que sejam realizadas de forma remota, envolvendo
estudo de objetos espaciais da construção civil e de monumentos históricos de

Rondônia. A relevância desse trabalho se justifica pela necessidade em pesqui1

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) é um monumento grandioso, cujo patrimônio simboliza um período estratégico da História do Brasil. Sua construção resultou
na integração da Região Norte à economia do país e fortaleceu a incorporação do Acre ao
território brasileiro em pleno ciclo de expansão da economia da borracha. Outro resultado relevante foi a criação de Porto Velho, hoje capital de Rondônia, construída para dar
suporte à obra da Ferrovia. A construção da EFMM foi finalizada pela empresa americana Mamoré Railway Co, do empresário Percival Faquhar. A Ferrovia foi inaugurada em
1912 com 366 km de trilhos ligando Porto Velho a Guajará-Mirim na fronteira com a
Bolívia. (Disponível em: https://g1.globo.com/ro/rondonia/especial-publicitario/confea/
noticia/2019/10/21/a-estrada-de-ferro-madeira-mamore-aproximou-o-pais-da-regiao
norte.ghtml. Acesso em 02 de fevereiro de 2021).
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sar métodos e metodologias de ensino a fim de criar alternativas para alunos,
docentes e gestores, possibilitando a continuidade de suas atividades educacionais, principalmente nesse período de distanciamento social.

1 O ENSINO DE GEOMETRIA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL

Podemos destacar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

aborda as orientações curriculares do ensino médio para a matemática e ainda

distribuem seus conteúdos em quatro blocos: Números e Operações, Funções,
Geometria, Análise de dados e Probabilidade. O conteúdo relacionado à Geometria está no bloco três, que aponta:

[...] O estudo da Geometria deve possibilitar aos estudantes o desenvol-

vimento da capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano [...].
Também é um estudo em que os estudantes podem ter uma oportunidade
especial, com certeza não a única, de apreciar a faceta da Matemática que
trata de teoremas e argumentações dedutivas. Esse estudo apresenta dois
aspectos – a Geometria que leva a trigonometria e a Geometria para o cálculo de comprimentos, áreas e volumes (Brasil, 2006, p. 75-78).

Barbosa (2003) expõe a necessidade do homem em compreender e des-

crever o seu meio (ambiente físico e mental), com o surgimento das imagens
representadas por meio de seus desenhos. Estas imagens foram lentamente

conceitualizadas até adquirirem um significado matemático e, juntamente com
conceitos e relações geométricas formaram a Geometria Euclidiana. Durante
séculos, a Geometria foi ensinada na sua forma dedutiva. Ainda assim, a Ge-

ometria formava a base das Ciências Exatas, da Engenharia, da Arquitetura e
do desenvolvimento tecnológico.

Por meio de indicadores e mecanismos da educação brasileira, nota-

-se na disciplina de Matemática nas escolas públicas, em relação ao bloco

dos conteúdos pertinentes à geometria, o crescimento da defasagem no
processo de ensino-aprendizagem a cada ano, que acarreta em inúmeros
fatores. Assim, Pavanello (1993) destaca:
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A liberdade que essa Lei (movimento da Matemática Moderna) concedia

as escolas quanto à decisão sobre os programas das diferentes disciplinas
possibilitou que muitos professores de matemática, sentindo-se inseguros

para trabalhar com geometria, deixassem de inclui-la em sua programação.
Por outro lado, mesmo dentre aqueles que continuaram a ensiná-la, muitos

reservaram o final do ano letivo para a sua abordagem em sala de aula –
talvez numa tentativa, ainda que inconsciente, de utilizar a falta de tempo
como desculpa pela não realização do trabalho programado com o tópico
em questão (Pavanello, 1993, p. 7).

Pavanello (1989) ressalta ainda que os motivos que teriam levado os

matemáticos a não enfatizarem o ensino de Geometria nos diferentes graus,
se concentram em torno questões relacionadas ao rigor e visualização. Mesmo

com cursos e capacitações ofertadas pelo sistema educacional aos professores
de matemática, os mesmos findam e não concluem a aplicação da parte prática
da geometria. Nessa perspectiva, Lorenzato (1995) evidencia que:

A Geometria está por toda parte, mas é preciso conseguir enxergá-la mesmo não querendo, lida-se no cotidiano com as ideias de paralelismo, per-

pendicularismo, semelhança, proporcionalidade, medição (comprimento,
área, volume), simetria: seja pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, na
profissão, na comunicação oral, cotidianamente se está envolvido com a Geometria (Lorenzato, 1995, p. 5).

Dessa forma, a prática pedagógica em relação ao ensino de matemática não

pode ser pautada somente na abordagem tradicional, ou seja, no quadro branco e

em livros. No caso específico do ensino de Geometria, os objetos geométricos geralmente são projetados em formato bidimensional, devido aos recursos didáticos

utilizados (livros e quadro branco). Ao associar a matemática escolar com a realidade, além de motivar os discentes, podem mudar a sua visão dos conteúdos e ajudá-los na compreensão de forma contextualizada. Segundo Giancaterino (2009):

A aprendizagem da Matemática deve abordar a educação do ser humano
em função da realidade em que o indivíduo está inserido e das perspectivas

futuras, relacionadas ao contexto e ao uso da matemática, só assim ela terá
333

alguma razão de ser para os alunos, mas, para tanto, é importante, e até
mesmo indispensável e urgente, detectar que formas de educação ainda em

vigor necessitam de revitalização, porque os educandos merecem um ensino
crítico e participativo (Giancaterino, 2009, p. 14).

Portanto, é válido para compreensão da presença da Geometria na

construção civil, pois o ramo da construção civil nos permite conviver com

diferentes pessoas e com os mais variados graus de conhecimentos. Assim,
conjectura-se que possuir noções básicas de cálculos, medidas de áreas e volumes, compreender as formas para empregá-las nas obras seja indispensável.

2 DISPOSITIVOS MÓVEIS E A UTILIZAÇÃO DE PROJEÇÕES
TRIDIMENSIONAIS NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Na esfera educacional, é importante a reflexão no tocante sobre a inserção e uso das tecnologias digitais (TD) para práticas pedagógicas e no ensino
de conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, em especial, na área de matemática. D’Ambrosio (2012) elucida que:
[...] será essencial para a escola estimular a aquisição, a organização, a geração e a difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e nas expecta-

tivas da sociedade. Isso será impossível de atingir sem ampla utilização de
tecnologia na educação. Informática e comunicações dominarão a tecnologia educativa do futuro (D´Ambrosio, 2012, p. 74).

Nessa concepção, é nítido que apenas a realização da inserção das tec-

nologias digitais no ambiente escolar, não se torna resposta aos percalços do
ensino-aprendizagem, no entanto, Borba et al. (2015, p. 12), destaca que “os

coletivos formados por professores, estudantes, softwares, internet e telefones
celulares podem gerar novas opções educacionais […]”. De acordo com as diretrizes propostas ao ensino médio:

[…] no uso de tecnologia para o aprendizado da Matemática, a escolha de

um programa torna-se um fator que determina a qualidade do aprendizado.
E com a utilização de programas que oferecem recursos para a exploração
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de conceitos e ideias matemáticas que está se fazendo um interessante uso
de tecnologia para o ensino de Matemática[...] (Brasil, 2006, p. 89-90).

No que se refere aos dispositivos móveis, vale ressaltar que estão agre-

gando diversas funcionalidades que anteriormente eram possíveis somente em
computadores de mesa (desktops). Este segmento de utilização de aplicativos

segue em crescente expansão quanto ao uso e aplicações, sejam elas educacio-

nais ou nos mais diversos ramos de atividades na sociedade contemporânea.
Assim,, essa incorporação no ambiente educacional, acarreta uma modalidade
de ensino denominada mobile learning (m-learning).

Em razão disso, as academias em conjunto de seus pesquisadores

buscam compreender a inserção das tecnologias móveis no contexto edu-

cativo e destacam a necessidade de metodologias de ensino-aprendizagem
pertinentes à essa nova realidade. Dessarte, Saccol (2010) sublinha a importância do m-learning ao afirmar:

Processos de aprendizagem apoiados pelo uso de Tecnologias da Infor-

mação ou comunicação móveis e sem fio e que tem como característica
fundamental a mobilidade dos aprendizes, que podem estar fisicamente/
geograficamente distantes uns dos outros e também de espaços formais de

educação, tais como salas de aula, salas de formação, capacitação e treinamento ou local de trabalho (Saccol, 2010, p. 25).

Posto isso, Oliveira (2018), também enfatiza que:
As mudanças introduzidas pelas TDIC podem contribuir para o enriqueci-

mento progressivo dos ambientes e contextos de aprendizagem, convidando
o professor a ampliar e reformular suas práticas pedagógicas, para que os
alunos possam escolher novos caminhos, visto que a produção do conheci-

mento está associada à ideia de construção conjunta (Oliveira, 2018, p. 5-6).

De acordo com Lin et al. (2012), o rápido desenvolvimento para a

implantação de tecnologia móvel no âmbito escolar oferece aos alunos novas

oportunidades para aumentar o engajamento, a motivação e a aprendizagem.
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Na matemática, a tecnologia móvel pode auxiliar a visualização dos objetos.
Ela está associada à habilidade de interpretar e entender as informações figurais. A visualização é considerada, ainda, como um “processo de formação de
imagens (mentalmente, com lápis e papel, ou com outras tecnologias) usada
com intuito de obter um melhor entendimento matemático e estimular o processo de descoberta matemática” (Borba et al., 2021, p. 80). No contexto da
Educação Matemática, a visualização é parte dos processos de ensino-aprendizagem na produção matemática dos alunos.
Um recurso que pode ser utilizado em aplicativos é a Realidade Aumentada (RA), a mesma tem sido utilizada no ensino de matemática, e na
maioria dos casos para a visualização de formas geométricas, gráficos 3D e jogos interativos. A Realidade Aumentada se encaixa em qualquer lugar entre as
extremidades da Reality Virtuality Continuum conforme ilustrado na Figura 1
(entre o completamente real e o completamente virtual), definida por Milgram
e Kishino (1994 apud Garcia; Ortega; Zednik, 2017, p. 49). Do lado esquerdo
observa-se o ambiente real (mundo real) e, do lado direito tem-se o ambiente
completamente virtual (denominada realidade virtual).
Figura 1 – Reality Virtuality Continuum

Fonte: Milgram e Kishino (1994 apud Garcia; Ortega; Zednik, 2017, p. 49).

A realidade mista (mixed reality) é o que se encontra entre esses dois
extremos. Nesse intervalo tem-se a Realidade Aumentada (RA), a qual são
adicionados elementos virtuais à realidade, e a Virtualidade Aumentada, em
que se adiciona elementos reais ao mundo virtual. Para ser caracterizado como
ambiente de Realidade Aumentada, observa-se: a) combinação de elementos
reais e virtuais; b) é interativo em tempo real e c) visualização tridimensional
(Garcia, Ortega, Zednik, 2017, p. 49)
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Nesse sentido, Braga e Nunes (2021) enfatizam as inúmeras van-

tagens da Realidade Aumentada (RA) para a educação, e em especial, no
ensino de matemática, pois os benefícios advindos auxiliam particularmente no ensino de Geometria. Dessa forma, uma das principais dificuldades

apresentadas na literatura, se resume ao fato de os livros serem em 2D, o
que dificulta ao aluno a sensação tridimensional de imersão e profundidade, enquanto na Realidade Aumentada (RA) é possível se fazer um estudo
mais aprofundado das figuras em três dimensões.

Lemos e Carvalho (2010) apresentaram a aplicação de um software im-

plementado utilizando técnicas da Realidade Aumentada (RA) para apoio ao
ensino da relação de Euler. O propósito desse software se pautou como objeto
de aprendizagem, proporcionando ao aluno, por meio da visualização e manipulação de objetos, uma melhor percepção da relação descoberta por Leonhard

Paul Euler, e ainda foi empregado para associar o número de vértices, faces,
arestas dentre as características nos poliedros de Platão.

Por outro lado, o estudo de Macedo et al. (2016) apresenta o aplica-

tivo AppiRAmide construído para o estudo de Geometria espacial por meio
de Realidade Aumentada (RA) usando dispositivos móveis (desenvolvimento de aplicativo sobre pirâmides). Estes autores conduziram um experimento
em uma aula sobre esse assunto para uma turma de ensino médio, aplicaram

questionários e levantaram observações das impressões dos alunos envolvidos

na pesquisa. A análise dos resultados obtidos mostrou o reconhecimento do
AppiRAmide como uma ferramenta eficiente na visualização tridimensional
interativa, e na aprendizagem de Geometria espacial.

Podemos perceber que as possibilidades proporcionadas pela Reali-

dade Aumentada (RA) contemplam um leque de aplicações e ferramentas
que podem contribuir para uma melhor prática docente, ampliando as alternativas no tocante à prática educativa, uma vez que são disponibilizadas

múltiplas formas de simbologia da informação e comunicação, distintas
maneiras de interação, viabilidade de armazenamento e multifuncionalidade na elaboração e desenvolvimento de materiais.
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3 METODOLOGIA
Para produção desse trabalho, aportamos nos pressupostos da pesquisa

de revisão bibliográfica, a qual conforme Lakatos e Marconi (2009, p. 185)

destacam o objetivo é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que

foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]”. Então, a investi-

gação dispôs-se de referenciais teóricos como Borba (2015), Dolce e Pompeo
(2010), Kirner (2011), Lorenzato (1995), Pavanello (1989), dentre outros.

Salienta-se que a elaboração do aplicativo mobile (App), sucedeu-se pela

cooperação entre os autores dessa pesquisa como anteriormente mencionado,
cuja implementação buscou atender aspectos pedagógicos para o ensino de

Geometria Espacial. Todavia, destacamos que o intercâmbio entre os pesquisadores exigiu negociação mútua para que eles se envolvessem no diálogo colaborativo para permuta de conhecimentos.

Esclarecemos ainda, que para o desenvolvimento do software, se fez

necessários que os pesquisadores da computação aprimorassem os conhe-

cimentos acerca das áreas computacionais, além de aperfeiçoar técnicas de
programação e linguagem relacionadas ao framework ReactNative, JavaScript, da biblioteca/plataforma ViroReact, e também produzir animações

em 3D (Blender) ao articular esse conhecimento com as sugestões pedagógicas do pesquisador da Educação Matemática.

O uso do aplicativo está fundamentado na aplicabilidade de forma re-

mota, que pode ser combinada com vídeo aulas (assíncronas ou síncronas),
além de possibilitar também a utilização de forma presencial. A interface (vi-

sor) de tamanho limitado dos dispositivos móveis, seja ele smartphone (de 3,5
a 6,2 polegadas2) ou tablet (de 7 a 10 polegadas3), exige um planejamento cri-

terioso por parte dos professores e projetistas envolvidos para seu manuseio,
a fim de facilitar e auxiliar o processo de ensino-aprendizagem das atividades
matemáticas. Nesse sentido, o emprego de videoaulas junto com o aplicativo

que utiliza a Realidade Aumentada (RA) e animações tridimensionais busca
2
3

https://infograficos.gazetadopovo.com.br/tecnologia/compare-tamanhos-de-celular/
https://www.zoom.com.br/tablet-ipad/deumzoom/qual-tamanho-de-tela-ideal-para-um-tablet
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proporcionar uma junção pertinente à prática pedagógica ao ensino de Geometria Espacial.

3.1 DESCRIÇÃO DO APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
O software intitulado “GeoRondo” possui uma interface de estruturação

baseada na organização dos itens descritos a seguir:
•

Teoria: Esse tópico aborda as figuras e ilustrações geométricas, com as
características embasadas na obra de Dolce e Pompeo (2010). Além das
figuras (imagens) com o texto explicativo, também há representações dos

objetos 3D com emprego da Realidade Aumentada (RA). Essa parte foi
•

denominada de “GeoRondo-Teoria”;

Exercícios: Apresenta atividades elaboradas para que o aluno possa resol-

vê-las utilizando recursos de animação gráfica tridimensional. O professor

decide o momento adequado para disponibilizar estas atividades, de acordo
com o seu planejamento pedagógico (plano de aula). Estas atividades envolvem animações gráficas tridimensionais. São elas: a) objetos geométricos que

compõem uma casa (construção civil) e b) objetos da locomotiva da Estrada
•

de Ferro Madeira-Mamoré (monumento histórico de Rondônia);

Informações autorais (sobre): disponibiliza ao usuário informações legais e
dos envolvidos na construção do aplicativo.

Afim de contemplar os itens descritos anteriormente, a Figura 2 apre-

senta alguns dos conceitos relatados em relação à interface.
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Figura 2: Interface do app “GeoRondo” com tópicos propostos

Fonte: Os autores

Portanto, a proposta é que o aluno observe os objetos presentes no meio

social e os correlacionem com os objetos geométricos do aplicativo por meio
da sobreposição de imagens (real e virtual), como ilustrado na Figura 3, de
modo que seja visualizado o sólido em conjunto de suas especificidades.
Figura 3: Projeção do prisma e propriedades em RA

Fonte: Os autores
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As definições, propriedades, secções, superfícies ficam em evidência nos

objetos virtuais representados pelas figuras quando sobrepostas com emprego da
Realidade Aumentada RA). No aplicativo, também há opção de projeção sem

estas características, conforme ilustrado na Figura 4. Existem outras características abordadas na parte teórica do aplicativo, tais como: classificação e volume dos
seguintes objetos geométricos: prisma, pirâmide, cilindros, cone e esfera.
Figura 4: Representação virtual do cilindro junto a uma caixa d`água

Fonte: Os autores

Vale ressaltar que, as aplicações e funcionalidades da parte teórica do

aplicativo mobile desenvolvido, se tornam relevantes para compreensão e reso-

lução das atividades propostas. Uma vez que a introdução do aplicativo aborda
os elementos básicos dos sólidos geométricos, tais como secção, face, aresta e
vértice. E ainda, os conceitos de paralelismo, perpendicularidade, formação de

diedros e triedros, dentre outros tópicos aportados em Dolce e Pompeo (2010).
Na parte referente aos “Exercícios”, existem duas atividades que podem ser

disponibilizadas pelo professor de acordo com o seu planejamento didático (ou

seja, ele decide o momento adequado). Essa parte utiliza recursos de animação
gráfica tridimensional. Na primeira atividade foram formulados 7 (sete) questões

relacionadas aos objetos e formas geométricas presentes na construção civil, e para
segunda parte, foram elaboradas 6 (seis) questões, porém com a contextualização
direcionada a composição da locomotiva da ferroviária Madeira-Mamoré.
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Para a primeira etapa do tópico, a Figura 5 representa os objetos

para uma atividade relacionada a construção civil. Sendo assim, a figu-

ra mostra a projeção programada de uma pequena casa e, em seguida, a
mesma se decompõe (animação) expondo as figuras geométricas que estão

presentes na construção, e para cada decomposição (paredes, piso, telhado,
etc.) formulou-se um questionamento.

Figura 5: Projeção realizada com animação gráfica

Fonte: Os autores

Esta atividade inicia-se com a animação 3D da decomposição dos ele-

mentos geométricos da casa. Em seguida, é disponibilizado um questionário

para o aluno preencher e enviar, posteriormente, ao professor. Nesse sentido,
a Figura 6, mostra em exemplo questões relacionadas às figuras desenvolvidas
para o aplicativo. O aplicativo gera valores diferentes para as medidas ilus-

tradas (raio e altura), de forma que os estudantes recebem questionários com
valores distintos entre si, evitando-se assim resultados idênticos entre eles.
Figura 6: Ilustração da Caixa d’água e dimensões

Fonte: Os autores
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Questões sugeridas na Figura 6:
a) Calcule a quantidade de metros cúbicos que o recipiente possui.

b) Em cada cabem 1000 litros de água, determine a capacidade dessa caixa
d’água.

Explanando as questões da segunda atividade contendo exercícios (Fi-

gura 7), a mesma está compreendida nas formas e objetos geométricos que
compõe um dos maiores marcos históricos do estado de Rondônia, a Ferrovia Madeira-Mamoré. Nesse sentido, as atividades estão pautadas em formas
como cilindros, cones, esferas, primas entre outros.

Figura 7: Animação inicial da atividade proposta com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Fonte: Os autores

Na segunda atividade proposta, foram planejadas 6 (seis) questões, rela-

cionadas aos objetos da Geometria Espacial representados da comitiva da fer-

rovia, conforme as Figuras 8 e 9, em que as questões desta atividade envolvem
basicamente cálculos de área e volume dos objetos decompostos.
Figura 8: Vagão motorista com animação em 3D

Fonte: Os autores
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Figura 9: Vagão com cubo de suporte

Fonte: Os autores

Assim, podemos ver que diante das propostas abordadas ao longo dessa

pesquisa, há relevância da utilização das tecnologias móveis no âmbito do ensino de matemática como recurso no processo de aprendizagem, e ainda como

auxílio na construção de conhecimentos e significados matemáticos, possibi-

litando o diálogo entre conceitos e ideias. Vale lembrar ainda, que o uso dos
dispositivos móveis possibilita a realização de atividades investigativas, desen-

volvendo assim a condição de prover insights e o cooperativismo entre aluno
e professor, viabilizando para ambos a construção de um pensamento crítico.

4 DISCUSSÕES SOBRE A RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES E RESTRIÇÕES TECNOLÓGICAS

Os dispositivos móveis podem ser usados como catalisadores de uma

mudança no paradigma educacional, que promovam a aprendizagem ao invés

do ensino, colocando o controle do processo de aprendizagem nas mãos do

estudante. De acordo com Silva (2015), os recursos destacados auxiliam o pro-

fessor a entender que a educação não é somente a transferência da informação,
mas um processo de construção do conhecimento do aluno, como produto do
seu próprio engajamento intelectual ou do dele como um todo. Ao relacionar o
ensino de matemática e tecnologias, Borba et al. (2015) destaca:

A noção de experimentação com tecnologias pode ser inicialmente entendida como o uso de tecnologias informáticas no estudo de conceitos ou

na exploração de problemas matemáticos. Contudo, existem especificidades
344

com relação à forma de uso dessas tecnologias nessas perspectivas. Busca-se

explorar as potencialidades diferenciadas oferecidas por uma nova tecnologia (Borba et al., 2015, p. 50-51).

Em relação a construção do aplicativo, surgiram questionamentos e dis-

cussões sobre a interface do dispositivo móvel, em especial, sobre restrições

tecnológicas impostas aos educandos para apresentar suas soluções às questões
matemáticas solicitadas. Existem cálculos e fórmulas de difícil digitação nos

teclados de dispositivos móveis e o registro delas é uma forma de entender passos e etapas das resoluções, conforme enfatizado pelo professor de matemática

envolvido. Dessa forma, foi proposto que o aprendiz receba um formulário (via

aplicativo) composto pelas questões e ilustrações destacadas no tópico anterior.
O aluno será orientado a solucionar cada exercício com seu próprio ma-

terial utilizado em sala de aula presencial, tais como caderno, lápis e borracha.
Portanto, espera-se que o discente resolva as questões e registre com uma fotografia cada resolução, correspondendo a uma foto distinta que deve ser ane-

xada ao formulário, logo após o enunciado da questão. Essas imagens destacam

a importância pedagógica da resolução do problema por parte do educando,
ou seja, não basta obter o resultado (valor) final, o processo descritivo da ela-

boração até a solução também deve ser avaliado. Assim, o aluno terá liberdade
para expressar o seu pensamento lógico matemático, sem se preocupar com a
interface tecnológica (digitação no teclado). Após responder todas as questões

(ou seja, anexar todas as fotos com as suas soluções), o mesmo deverá enviar o

formulário devidamente respondido para o professor, por e-mail ou qualquer
outra plataforma acordada durante o processo.

A participação de pessoas de grupos distintos de estudos, tais como o da ciên-

cia da Computação, visou ampliar e entender os limites e as sugestões no amadureci-

mento do desenvolvimento do aplicativo para a Educação Matemática. Vivenciar a
interdisciplinaridade, foi uma parte importante desse processo de participar de forma
consciente na construção do aplicativo “GeoRondo” e não apenas ao utilizá-lo.

Para conseguir utilizar este aplicativo existem alguns requisitos, dentre

eles, possuir um smartphone que permita a execução do software mobile ARCore,
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este que propociona o suporte ao aparelho para projeções em 3D, vale lembrar
que essa solução não se encontra disponível em todos smartphones, sendo mais

encontrada em dispositivos de última geração. Outra exigência é a necessidade
de acesso à internet, uma vez que para efetuar o download do formulário de

questões, e para enviar o formulário devidamente preenchido com as fotos das
resoluções dos exercícios por e-mail ou WhatsApp ao docente, necessita que o
discente tenha disponível essa conexão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre o ensino de matemática e o m-learning pode propor-

cionar aos educadores e aprendizes um ambiente de interação, criação e co-

laboração que possibilita evidenciar discussões, selecionar e buscar respostas
para atividades abordadas na proposta disposta neste trabalho. As abordagens
pedagógicas com o uso dos dispositivos móveis para as distintas áreas, e em

especial a matemática, podem ser aplicadas para apresentar e tratar assuntos de
aritmética, álgebra e geometria, de tal modo que as estratégias enfatizadas pelo

professor possam conduzir os planejamentos pedagógicos nesses ambientes de

forma criativa, dinâmica e lúdica, deixando de lado práticas abordadas mais
frequentemente nas aulas em que o conteúdo é ministrado oralmente.

Portanto, o propósito da elaboração de um aplicativo mobile, originou-se

da necessidade de uma metodologia diferenciada e inovadora no âmbito do

processo de ensino-aprendizagem, a fim de mudar a realidade do ensino de
Geometria e, em especial, nesse período de pandemia. Esse aplicativo busca

construir meios que permitam permear teoria e prática, distanciando-se dos

métodos e hábitos tradicionais de aprendizagem, e ainda promover contex-

tualizações por meio das figuras geométricas que compõem os monumentos
históricos de Rondônia e da construção civil.

Em tempos de pandemia, as políticas públicas precisam garantir o

acesso e a incorporação da tecnologia móvel em conjunto a conexão com

a internet, para possibilitar aos discentes em situação de vulnerabilidade,
o alcance das informações e dados necessários ao desenvolvimento educa346

cional. A temática proposta aqui, não conta com muitas publicações, espera-se que as informações elucidadas neste trabalho despertem reflexões e

moções para pesquisas futuras no âmbito da Realidade Aumentada (RA),
uma vez que os dispositivos móveis possuem grande potencial educativo e
sua inserção efetiva deve ser considerada, já que possibilitam a socialização
e execução de aulas e atividades de maneira remota.
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CAPÍTULO 16
ANÁLISE DOS DIÁLOGOS E DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOBRE O EMPREGO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS ENTRE FORMADORES DE PROFESSORES
Liliane da Silva Coelho Jacon
Irene Cristina de Mello

RESUMO: Nesta pesquisa, duas educadoras (uma delas formadora de professores de ciência
Química e a outra, professora pesquisadora de informática e educação) realizaram encontros
para discutir, refletir e dialogar sobre a incorporação de dispositivos móveis no ensino de química, o que implicou em interação dialógica entre sujeitos com heterogeneidade de linguagens
(tecnológica, educacional e de conhecimentos específicos). Decorrente destes diálogos foram
realizadas duas atividades pedagógicas junto aos discentes do curso de licenciatura em química da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A opção metodológica fundamentou-se na
abordagem qualitativa tendo como base os pressupostos teóricos da Teoria dos Sistemas de
Atividade (Engeström; Miettinen; Punamaki, 1999). Para avaliar a evolução profissional das
formadoras envolvidas, definiu-se como ferramenta analítica o ciclo expansivo de desenvolvimento, um constructo teórico inscrito no quinto princípio da Teoria de Sistema de Atividade.
Os resultados indicaram que as atividades realizadas, decorrente destes diálogos, possibilitaram
o desenvolvimento profissional das formadoras e, também, na necessidade em compreender o
contexto social histórico cultural e a linguagem própria de cada um dos sujeitos envolvidos.
Palavras-chave: Formador de Professores, Formação de Professores, Dispositivos móveis, ensino de ciências, Teoria de Sistemas de Atividades

INTRODUÇÃO
Nos tempos atuais, existe um apelo cada vez maior para a inclusão de

dispositivos móveis em sala de aula (tablets, smartphones entre outros). Os

dispositivos móveis despontam-se como os protagonistas de um recurso fa-

vorável que oportuniza o emprego emergente da aprendizagem com mobi-

lidade (m-learning). Aprender com mobilidade, amplia os espaços-tempos
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de aprendizagem em que as pessoas aproveitam os mais diferentes locais, a
qualquer horário, para desenvolver atividades que envolvam aprendizagem
(Saccol et al., 2011, p. 14).

Repensar a Educação a partir desta realidade e dos desafios impostos no

emprego pedagógico desta tecnologia, requer a compreensão da função docente diante das possibilidades oferecidas por estes dispositivos. Ou seja, não basta

ter acesso a novas tecnologias; é preciso, sobretudo, saber como utilizá-las para
propiciar a aprendizagem dos sujeitos.

Jacon (2014, p. 2) afirma que a aproximação entre professor e tecno-

logia deve ocorrer, de preferência, nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia, enfatizando que para se alterar as práticas existentes, os professores
necessitam de apoio nas áreas em que se almeja a mudança através de ações
de desenvolvimento profissional.

A formação inicial docente necessita integrar processos de reforma

educacional que resultem em verdadeira modificação das práticas dos formadores na preparação dos futuros professores, visando incorporar essa tecno-

logia móvel. E se há propostas e/ou políticas de reformulação nos programas
de formação inicial docente, isto implica na necessidade de uma maior apro-

ximação junto aos professores formadores para viabilizar que a incorporação
tecnológica seja gradualmente inserida nestes programas (licenciaturas).

Uma possibilidade para viabilizar esta “aproximação” se dá através da

realização de encontros entre Formadores de Professores para discutir, refletir

e dialogar sobre a incorporação desta tecnologia no processo de ensino-apren-

dizagem; considerando que estes encontros implicam em interação dialógica
entre sujeitos que dominam diferentes linguagens (tecnológica, educacional e
de conhecimentos específicos).

Nesta pesquisa foram investigados os diálogos entre duas formadoras

(dos cursos de Licenciatura Química e de Licenciatura em Informática) para

elaborar atividades didático-pedagógicas com emprego de dispositivos móveis
no ensino de conhecimentos químicos junto aos alunos do curso de Licen-

ciatura em Química da Universidade Federal de Rondônia. O contato com o
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novo exigiu ações de negociação nestes diálogos, visando possibilitar a transformação e o surgimento de uma prática docente diferenciada.

As ações e atividades decorrentes destes diálogos são analisadas sob

pressupostos da Teoria de Sistema de Atividade (Engeström; Miettinen; Punamaki, 1999). Ao reconhecer os princípios da TSA não só como uma possibilidade teórica, mas também metodológica; ela foi utilizada para a análise
do SA do processo de construção de atividades pedagógicas para o ensino de

conhecimentos químicos com emprego dos dispositivos móveis. Nesta pesquisa é apresentado e discutido este SA.

1 OS PRESSUPOSTOS DA TEORIA DOS SISTEMAS DE ATIVIDADES

A investigação foi fundamentada na abordagem teórica da Teoria dos

Sistemas de Atividades (TSA), que foram desdobradas a partir das ideias de Vygostsky e de Leontiev. A teoria histórico-cultural da atividade foi desenvolvida

inicialmente por Leontiev, Rubinstein e Luria e é considerada uma continuidade
da escola histórico-cultural iniciada por Vygotsky. Segundo esta teoria, ativida-

des são “processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo,
como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que

estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (Leontiev, 2001, p.
68). Portanto, a TSA é uma evolução desta teoria e é dividida em três gerações.

A mediação é um conceito fundamental da Teoria da Atividade e a pri-

meira geração é baseada na concepção vygotskiana representada pelo triangulo
equilátero – em que nos vértices tem-se o sujeito, o objeto e artefatos mediacionais (ferramentas e signos/linguagens).

Engeström (1999) expandiu esta representação original triangular, pois

seu propósito era “possibilitar um exame dos sistemas de atividade no nível macro do coletivo e da comunidade, em preferência a um nível micro de concentração no agente individual operando com ferramentas” (Daniels, 2003, p. 118).

Na segunda geração, busca-se representar os elementos coletivos pela

adição dos elementos comunidade, regras e divisão do trabalho. O triangu352

lo mediacional expandido da 2ª. geração é ilustrado na Figura 1. Camillo e

Mattos (2014) citam o exemplo da atividade de caça realizada por um grupo

humano primitivo, para exemplificar que “enquanto na atividade animal existe

uma fusão entre motivo (o que leva a fazer) e objeto (para o que se dirige), na

atividade humana a divisão social do trabalho dá sentido às ações individuais e
proporciona a separação entre objeto e motivo” (p. 132).

Figura 1 – Esquema representativo dos elementos de um Sistema de Atividade

Fonte: a partir de Daniels (2003)

A 3ª. geração (TSA) emergiu da critica dos estudiosos decorrente da insen-

sibilidade à diversidade cultural e dos diálogos entre diferentes tradições e campos
disciplinares. Engestrom et al. (1999) destaca que é preciso compreender os diálogos, as múltiplas perspectivas entre diferentes tradições (Daniels, 2003, p. 118).

Engeström recorreu a ideias de dialogicalidade e multivocalidade a fim de

expandir a estrutura da 2ªgeração e, ao elaborar a 3ªgeração desta teoria, sua in-

tenção foi “desenvolver ferramentas conceituais para compreender os diálogos, as
múltiplas perspectivas e redes dos sistemas de atividade interativa” (p. 121).

A construção de objetos mediada por artefatos [...] é um processo cola-

borativo e dialógico, em que diferentes perspectivas [...] e vozes [...] se
encontram, colidem e fundem. As diferentes perspectivas estão enrai-

zadas em diferentes comunidades e práticas, que continuam a coexistir
no mesmíssimo sistema de atividade coletivo (Engeström, 1999, p. 382
apud Daniels, 2003, p. 120)
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Para Engeström et al. (1999), a atividade é “alcançada pela negociação,

pela orquestração e pela luta constante entre diferentes metas e perspectivas de

seus participantes” (p. 119). Segundo ele, sua pesquisa é baseada na intervenção
desenvolvimental, e tem uma relação dialética, dialógica com a atividade, ao

enfocar as contradições como causativas e as perturbações como indicadoras
de potencial (Daniels, 2003, p. 123).

Importante observar que o modelo teórico de Engeström é o fato de os

Sistemas de Atividades interagirem e formarem redes, não sendo possível estu-

dá-los isoladamente. Ele se interessou pelo processo de transformação social e,
em razão disto, leva em conta a natureza conflituosa da prática social; analisan-

do a “instabilidade (tensões internas) e a contradição como a força motriz da

mudança e do desenvolvimento” para concluir que não é apenas o sujeito, mas
o ambiente, que é modificado pela atividade mediada (Daniels, 2003, p. 120).

A Teoria do Sistema de Atividade (TSA) pode ser resumida em cinco

princípios, segundo Daniels (2003, p. 123-125): No primeiro princípio assume-se que a unidade primária de análise é todo um sistema de atividade cole-

tivo, mediado por artefato e orientado a objeto, visto em suas relações de rede
com outros sistemas de atividade. É preciso compreender que ações individu-

ais ou grupais voltadas para um objetivo compõem unidades independentes,
mas subordinadas ao analisar-se a rede, o sistema de atividade inteiro.

O segundo princípio invoca a multivocalidade. As múltiplas vozes em

uma comunidade com divisão de trabalhos distintos criam posições/pontos de

vista/interesses diferentes, exigindo ações de tradução e negociação entre seus
participantes. A historicidade é o terceiro princípio: Engeström argumenta

que a prática produtiva existe em sua forma dominante presente, mas também

em suas formas “historicamente mais avançadas e anteriores, já ultrapassadas”.
Acrescenta que esta noção histórica na atividade de aprendizagem tem a ver
com o fato de que “seu objeto é a prática produtiva social, ou o mundo-da-vida-social, em sua plena diversidade e complexidade” (Daniels, 2003, p. 123)

As contradições como fontes de mudança e desenvolvimento compõe

o quarto princípio. As tensões e perturbações ocorrem quando um sistema de

atividade adota, por exemplo, um novo elemento de fora (uma nova tecnologia,
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um novo objeto), causando contradições em que algum elemento antigo (por

exemplo as regras ou a divisão do trabalho) colide com o novo.
O quinto princípio “proclama a possibilidade de transformações expansivas nos sistemas de atividade”. Daniels (2003, p. 122) menciona que Cole e
Engeström “postulam um ciclo expansivo, que representa uma relação cíclica
entre interiorização e exteriorização na atividade, que está em constante mudança”. Engeström (1999) vê a “interiorização como relacionada à reprodução da cultura, e a exteriorização como produção de novos artefatos culturais”
(p.125). Para ele, a “instabilidade (tensões internas) e a contradição são como a
força motriz da mudança e desenvolvimento” (Nery, 2014, p. 64).
2 CAMINHOS PERCORRIDOS NA PESQUISA
Fundamentada nestas ideias e ao fazer uma reflexão acerca dos conceitos instituídos na Teoria de Sistema da Atividade de Engeström (1999),
utilizou-se desta como estratégia metodológica para analisar o processo de
encontros para discutir e construir atividades pedagógicas com emprego dos
dispositivos móveis no ensino de conhecimentos químicos.
Segundo os pressupostos teóricos da Teoria da atividade, o sujeito
aprende em atividade, esta mediada por artefatos. Os artefatos mediacionais
neste estudo foram: os diálogos com heterogeneidade de linguagens entre as
professoras (química, informática e educacional); o emprego dos dispositivos
móveis no ensino de conhecimentos químicos; e dos novos conceitos/conhecimentos decorrente das leituras de artigos científicos sobre mobilidade e incorporação desta tecnologia na Educação.

Já a Teoria dos Sistemas de Atividade (TSA) postula mais três ele-

mentos que influenciam a atividade do sujeito: a comunidade que ele está

inserido, a divisão do trabalho e as regras a que ele está submetido nessa comunidade (vide Figura 2). A comunidade corresponde a todo grupo

acadêmico participante do estudo e, também, aqueles que indiretamente
estão interligados ao SA, ou seja, os demais docentes dos departamentos

de Química e Informática, do grupo interdisciplinar EDUCIENCIA da
universidade, diretores de núcleo, orientador de doutorado, etc.
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A principal regra para construir as atividades foram utilizar os conceitos

de mobilidade (m-learning), ou seja, em como ampliar os espaços-tempos da
sala de aula de forma que os discentes (professores em formação inicial) aproveitassem os mais diferentes locais, a qualquer horário, para realizar seus estu-

dos de conhecimentos químicos ( Jacon et al., 2014a, 2014b). Outra regra foi
buscar desenvolver atividades com uso de recursos hipermidiáticos, ou seja, em

que as ideias e os pensamentos pudessem ser expressos em formatos/mídias

distintas, tais como texto, imagem, animação, música, voz, ilustrações através
de montagens de conexões em rede (links). ( Jacon et al., 2013).

O objeto da atividade que possibilita reflexões sobre a prática docente e

a produção/construção de atividades mediadas por dispositivos móveis para o

ensino de Química, num trabalho conjunto entre as formadoras, é uma atividade em particular. É preciso argumentar que a elaboração destas atividades é

uma produção de material de aula e que “o professor lida com o ensino, ou seja,
o trabalho do professor é a produção de material de aula, pois se entende que
o ensino se concretiza na aprendizagem” (Nery, 2014, p. 119).

A realização de atividades pedagógicas junto aos discentes do curso de

Licenciatura e, posteriormente, a elaboração conjunta de artigos científicos e
de um aplicativo móvel são os resultados das reflexões e compreendem um con-

junto de ações e operações que foram realizados em uma perspectiva dialogada.
A divisão de trabalhos pode ser resumida entre nas seguintes ações:

Leitura de artigos científicos; manuseio para descobrir modos de interação
com os dispositivos móveis (tablet e smartphone); levantamento das caracte-

rísticas de hardware e de software (aplicativos); escolha de assunto/tema de

química e de estratégia a ser adotada na atividade pedagógica; levantamento
de aplicativos da área Química; elaboração de artigos científicos e avaliação
da prática de ensino utilizando dispositivos móveis com professores em formação inicial de Química. A única ação/operação que ficou exclusivamente

sob a responsabilidade da formadora de informática foi o desenvolvimento

do aplicativo (programação), embora as ideias para construção do aplicativo
tenha sido realizados de forma compartilhada.
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Figura 2 – Esquema representativo do SA para construção de atividades pedagógicas com o
emprego dos dispositivos móveis

Fonte: autora a partir de Engeström (1999)

As duas formadoras desenvolveram funções psicológicas superiores à

vista dos pressupostos da TSA, embora este SA não possa ser estudado se-

paradamente. Ele só pode ser entendido sob a compreensão dos outros SA
constituintes, descritos a seguir.

De acordo com o primeiro princípio da TSA, são inúmeros os SA que

constituem os processos complexos de atividade humana. Neste estudo, deve
ser considerado o sistema de atividade coletivo, que é realizado por ações individuais e grupais da comunidade acadêmica no curso de Licenciatura em Quí-

mica. Também há de ser considerado, nesta rede, outros tantos SA possíveis
constituintes, tais como: as atividades do grupo interdisciplinar de ensino de
Ciências (EDUCIENCIA) as atividades dos discentes do curso de licenciatura em química, as atividades da formadora de Informática enquanto douto-

randa em Educação em Ciências e professora do departamento de Ciência da
Computação, as atividades da Formadora de Professores do curso de Licenciatura em Química enquanto doutoranda em Educação e professora respon357

sável pelas disciplinas de Estágio Supervisionado e responsável pelo projeto

pedagógico do curso entre outros. Há ainda outros importantes vínculos entre
as SA por meio de divisão de trabalho e das regras de funcionamento de cada

delas a fim de compreender também a comunidade e a cultura acadêmica da
universidade, o projeto pedagógico e a matriz curricular do curso, as regras
acadêmicas, os horários, etc.

Ao analisar o SA do processo de construção de atividades pedagógicas,

identifica-se o segundo princípio: a multivocalidade. Nele, se pode observar
as múltiplas vozes que povoam o SA analisado: os interesses da formadora

de Informática, os pontos de vista divergentes e congruentes da Formadora
de Professores de Química, as opiniões dos discentes do curso de licenciatura

durante a aplicação das atividades de m-learning, as sugestões do grupo inter-

disciplinar de Ciências da Universidade (EDUCIENCIA), as sugestões da
orientação de doutorado.

Na análise da multivocalidade, é preciso destacar o artefato mediacional

dos diálogos com heterogeneidade de linguagens envolvidas. As construções

enunciativas de cada educadora estão relacionadas à formação de uma área
de conhecimento específica que compartilham gêneros discursivos particulares

para mediar suas atividades de trabalho. Nos encontros, se exigiu construções
enunciativas constituídas sob o princípio da pluralidade e heterogeneidade das
linguagens envolvidas. São elas:

Química: esta linguagem é constitutiva do pensamento químico, que se

configura como capacidade de interpretar, explicar e prever fenômenos químicos que rodeiam e afetam a humanidade (Schnetzler, 2002, p. 16).

Linguagem da Informática: Os atos de informar, comunicar, acessar,

produzir, manipular e armazenar informações na contemporaneidade exige,
de seus cidadãos, a utilização de um gênero discursivo específico, denominado

linguagem hipermidiática. Nesta sociedade, em crescente transformação devi-

do ao uso de tecnologias digitais, as percepções do sujeito da sua realidade, são
expressas em vários formatos: texto, áudio, imagem, animação, vídeo. A natu-

reza hipermidiática destes artefatos permite ao sujeito expressar suas ideias e
pensamentos como uma montagem de conexões em rede.
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Linguagem Educacional: O gênero discursivo dos educadores reflete o pe-

ríodo de formação do profissional. Provavelmente aqueles cuja formação foi nas

décadas de 70 a 80 refletem um discurso tecnicista (Pereira et al., 2006, p. 16;
Richit, 2010, p. 40); aqueles formados nas décadas de 80 a 90 demonstram um

discurso compromissado com a transformação da realidade social (Pereira et al.,
2006, p. 27; Richit, 2010, p. 40) e, finalmente, aqueles formados após a década de

90 em diante, tendem para um gênero discursivo que ressalta a importância do

professor reflexivo, daquele que pensa-na-ação (Richit, 2010, p. 41; Garrido, 2006,
p. 619). Cabe ressaltar que, devido ao fato das interlocutoras serem doutorandas
em Educação, ambas privilegiam modelos de formação nos quais os professores
são valorizados como sujeitos criativos e produtores sobre a prática docente.

O terceiro princípio, da historicidade, o SA circunscrito só pode ser enten-

dido no período de constituição e de transformação em âmbito geral da contem-

poraneidade. É perceptível que não há como fugir de uma realidade de uso das

tecnologias móveis no cotidiano e, inevitavelmente, na Educação. As tecnologias
digitais e, em especial, os dispositivos móveis, trazem um potencial de transforma-

ção nas formas de se construir o conhecimento e, consequentemente, de ensinar e
aprender. O uso dos dispositivos móveis contribuem para o (re)pensar da prática

pedagógica. O professor precisa estabelecer conexões e integração entre seus saberes e os dos alunos e, também, que na formação de professores a utilização de tecnologias é muito importante para estimulação de outras formas de fazer docente.

As tensões e contradições como fontes de mudança e desenvolvimento

compõem o quarto princípio. O emprego dos dispositivos móveis no ensino de

conhecimentos químicos ocasionou vários momentos de tensões decorrente da

incorporação deste novo “artefato”, exigindo estudo, negociação e modificação
de práticas educativas com esta inovação tecnológica junto aos discentes do
curso de licenciatura química.

A modalidade m-learning não pode ser tratada apenas como uma questão de

mudança metodológica, mas implica na compreensão da história e, consequentemente,
na formação das professoras envolvidas nesta pesquisa. Ambas eram (na época

deste estudo) doutorandas em Educação, cuja formação e atuação profissional como
professoras universitárias, foram e são baseadas na modalidade presencial. Isto implica
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que, ao propor o emprego da mobilidade no processo de ensino-aprendizagem, resulta

em grandes mudanças em suas práxis pedagógicas. Foram elaboradas e executadas

duas atividades de m-learning junto aos discentes (professores em formação
inicial) do curso de licenciatura.

O quinto princípio considera as transformações expansivas, ou seja,

aquelas que são fruto das tensões propiciando um ciclo de expansão e desenvolvimento. O ciclo expansivo de desenvolvimento da Formadora de Química é

considerado vital nesta pesquisa, uma vez que ela se defrontou com tensões, que

por sua vez, geraram conflitos, que ao serem solucionados proporcionaram seu

desenvolvimento. Momentos em que discordou da pesquisadora em informática
na utilização de recursos (software, aplicativos, estratégias); ao perceber a dificuldade de digitação na entrada de fórmulas químicas no teclado virtual; na possível

substituição do caderno de capa dura (utilizado pelos discentes nas aulas de estágio nas escolas) por tablets para registrar momentos considerados importantes
para reflexão (foto/vídeo/textos); a falta de dispositivos móveis para realização
das atividades; a falta de rede sem fio (wi fi) na universidade; entre outros.

Engeström (1999, p. 33) considera que o ciclo de desenvolvimento de

processo com os movimentos de internalização e externalização nos SA. Engeström (1999) discute o processo de interiorização- exteriorização em todos

os níveis da atividade. O ciclo expansivo da formadora de Química resultou

em produção de artefatos que indicam o seu desenvolvimento intrapessoal.
Para melhor compreensão da sua evolução, ele foi dividido em três ciclos: par-

ticipação nos encontros, elaboração e aplicação das atividades pedagógicas e

elaboração de artigos científicos. A participação nos encontros foi importante,
pois exigiu uma apropriação reflexiva de ferramentas culturais existentes para
solucionar as contradições internas. Na medida em que o ciclo avançou, a externalização passou a dominar propiciando a realização das atividades peda-

gógicas com os discentes do curso de licenciatura e também a elaboração dos
artigos científicos publicados ( Jacon et al., 2013, 2014a, 2014b). Ao elaborar

atividades e artigos científicos, a formadora de Química realizou o movimento
do abstrato ao concreto, ou seja, concretizou/materializou uma totalidade de
conhecimentos que construiu por meio da participação nos encontros.
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CONSIDERAÇÕES
A Teoria de Sistema de Atividade possibilitou uma análise detalhada do

processo de evolução e desenvolvimento na elaboração de atividades pedagógicas com o uso de dispositivos móveis e, em especial, do ciclo expansivo de desenvolvimento da formadora de professores de química durante este percurso.

Nestes diálogos, ficou evidente que não se trata apenas de incorpo-

rar artefatos tecnológicos contemporâneos no ensino de conhecimentos
químicos. Trata-se, isto sim, de prover os professores e, em especial, os
formadores de professores, para transformar sua prática docente com a incorporação pedagógica da tecnologia móvel.

Em suma, para alterar as práticas existentes, os professores necessitaram

de apoio nas áreas em que se almeja a mudança através de ações de desenvolvimento profissional que apoiem as referidas atividades. E este apoio compreende a arte de dialogar, refletir, discutir com profissionais que dominam diferen-

tes linguagens. Os cenários de aprendizagem pedagógica são relevantes para os
professores e devem descrever de que modo os dispositivos móveis podem ser

usados para apoiar um grande número de estratégias de aprendizagem, apesar
do estágio embrionário em que se encontram as práticas e a formação envolvendo a incorporação deste artefato tecnológico digital na Educação.
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CAPÍTULO 17
UMA PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO COMBINATÓRIA DOS NÚMEROS DE CATALAN
Marcia Aparecida Garcia Teixeira
Irene Magalhães Craveiro
Enoque da Silva Reis

RESUMO: O objetivo deste capítulo é apresentar uma proposta de interpretação combinatória dos Números de Catalan usando os conceitos de caminhos reticulados. Essa sequência
tem características combinatórias e aparece em diversos problemas de contagem. Diante disso,
neste trabalho tem-se uma breve abordagem histórica dos Números de Catalan seguida de sua
definição por meio de uma relação de recorrência, e por fim, dentre tantas aplicações, seguem
os caminhos reticulados. Como resultado nota-se que é possível oferecer uma abordagem com
construções geométricas e interpretações combinatórias dos Números de Catalan.
PALAVRAS-CHAVES: Números de Catalan. Caminhos reticulados. Recorrências.
Combinatória.

1 NÚMEROS DE CATALAN
Os números de Catalan é uma sequência que se apresenta em diver-

sas áreas da matemática, entre essas estão a Geometria, Álgebra, Análise

Complexas e Combinatória, sendo esta última a que nos interessa e será

fonte do nosso estudo. Nesse capítulo, apresentamos um breve histórico

sobre a origem dessa sequência e em seguida destacamos a recorrência para

os números de Catalan usando método recursivo, e algumas propriedades,
e por fim segue uma interpretação para estes números.
1.1 Um breve histórico
Eugene Catalan (1814-1894) nasceu em Bruges, na Bélgica e teve uma

infância tranquila, aos 10 anos tornou-se aprendiz de joalheiro, mas desistiu
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da arte por não ter habilidade. Tempos mais tarde sua família mudou-se para
Paris e seu pai começou a trabalhar como arquiteto e levava seu filho Eugene
para o trabalho. Essa experiência influenciou sua vida acadêmica e o início dos

estudos na Escola École Polytechnique. A vida acadêmica e profissional de Eu-

gene foi tumultuada por seu envolvimento político, republicano e esquerdista,
que quase acabou com o seu futuro, mas, ainda assim tornou-se um grande

especialista em teoria dos números e teoria combinatória. Em 1838 é atribuído
a Eugene Catalan o nome da sequência dos Números de Catalan, durante um

estudo das sequências bem formadas entre parênteses descobriu quase ao acaso
esta sequência (Travassos, 2017).

Entendemos que há três matemáticos que merecem uma menção espe-

cial quando se trata da descoberta e desenvolvimento do número de Catalan:
Leonard Euler, Eugene Charles Catalan e Sharabiin Myangat.

No entanto, os números de Catalan tem seu primeiro registro por volta

de 1730 com alguns modelos geométricos com proposição de Ming An-Tu
(1692-1763), um matemático da Mongólia que escreveu o livro Quick Methods
for Accurate envolvendo os números de Catalan.

O matemático Leonard Euler (1707-1783) é considerado a primeira pes-

soa a descobrir os números de Catalan, ao conjeturar um método para a resolução do seguinte problema geométrico: “De quantas maneiras se pode decompor
um polígono convexo com n + 2 lados em n triângulos através das suas diagonais
de forma a que não existam duas que se interceptem no interior do polígono?”.

Não há provas que Euler tenha concluído ou demonstrado o resultado,

Euler sugere por carta esse problema ao matemático Johann Andres Von Seg-

ner (1704-1777) e este, por sua vez, empenha-se e determina uma relação de
recorrência para solução do problema e realiza cálculos para um n ˂ 20, mas

Segner comete alguns erros de cálculo e Euler aproveita desses erros, refaz seus
cálculos até n = 25 e apropria-se dos resultados sem mencionar a participação
de Segner. O Matemático francês Gabriel Lamé (1795-1870), inspirado pelo
trabalho de Euler, conjectura e demonstra uma prova para os resultados de

Euler, e mais tarde essa prova foi discutida em artigos publicados (1838-1839)
por Eugene Catalan. Assim, obtém a fórmula que conhecemos
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2n !
 2n   2n 
=  −

n !( n +1)!  n   n − 1 
Os números de Catalan possuem mais de 200 interpretações combina-

tórias e aparecem em cerca de 400 artigos atuais e em problemas relacionados

aos números de Catalan, e é uma fonte inesgotável de possibilidades de estudo.
Há três matemáticos que merecem uma menção especial quando se trata da

descoberta e desenvolvimento do número de Catalan: Leonhard Euler, Eugene Charles Catalan e Sharabiin Myangat.

1.2 Definição e fórmula explícita para os números de Catalan usando o conceito de recorrência

Os números de Catalan é uma sequência numérica 1, 2, 5, 14, 42, ...,

sendo que esses números são obtidos por meio de relação de recorrência linear
cuja solução envolve números binomiais.

Muitas sequências numéricas são definidas recursivamente, ou seja, por

meio de uma fórmula pela qual cada termo é obtido a partir dos que o precedem. Por exemplo, os números de Fibonacci e a sequência numérica de Catalan podem ser obtidos dessa forma. Resolver uma recorrência consiste em estabelecer uma fórmula explícita para a sequência subjacente, sem necessidade
de se utilizar os termos antecessores para se obter os sucessores.

Definição 1.1: Seja n ∈ N , denotamos pôr Cn o número de Catalan

de ordem n, cuja lei de formação é dada pela relação recorrência:

C0 = 1

n
, n ≥ 0, (1.1)

C
=
 n ∑ C j Cn − j
j =0

Faremos alguns exemplos com termos da sequência, com o objetivo de

determinar futuramente uma fórmula explícita para os números de Catalan.
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Exemplo 1.1:
C0 = 1;
C=
C0 .C=
= 1;
1.1
1
0
C2 = C0 .C1 + C1.C0 = 1.1 + 1.1 = 2;
C3 = C0 .C2 + C1.C1 + C2 .C0 = 1.2 + 1.1 + 2.1 = 5;
C4 =
C0 .C3 + C1.C2 + C2 .C1 + C3 .C0 =
1.5 + 1.2 + 2.2 + 5.1 =
14;
C5 =C0 .C4 + C1.C3 + C2 .C2 + C3 .C1 + C4 .C0 =1.14 + 1.5 + 2.2 + 5.1 + 14.1 =42;
C6 = C0 .C5 + C1.C4 + C2 .C3 + C3 .C2 + C4 .C1 + C5 .C0 = 1.42 + 1.14 + 2.5 + 5.2 + 14.1 + 42.1 = 132.
Quadro 1: Números de Catalan

Cn

,0≤

n≤6
Cn

N
0

1

1

1

1

1

2

1 +1

2

3

2 +1 +2

5

4

5+2+2+5

14

5

14 + 5 + 4 + 5 + 14

42

6

42 + 14 + 10 + 10 + 14 + 42

132

Fonte: Autor

Podemos reescrever (1.1) da seguinte forma:

C0 = 1

n
,n ≥ 0

C
=
C
C
∑
n
+
1
j
n
−
j

j =0

Para n = 0 , temos:

C=
C0=
1
+1

n

∑C C =
j =0

0

0− j

C0C=
1.1
= 1
0

Para n = 1 , temos:
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n

C2 = C1+1 = ∑ C0C0− j = C0C1 + C1C0 = 1 + 1 = 2
j =0

Então, faça k= n + 1 dessa forma para n= k − 1 e reescrevemos (1.1)

C0 = 1


=
k −1+1
Ck C=


k −1

∑ C jCk −1− j

, k ≥ 1.

j =0

Em seguida apresentamos um teorema que define os números de Cata-

lan. O teorema 1.2 descreve uma fórmula explicita para os números de Catalan.
Teorema 1.2: Seja Cn é o n-ésimo de Catalan e n∈então

Cn =

1  2n  .
. 
n +1  n 

A demonstração desse teorema é dada em (Teixeira, 2018).

Existem muitas propriedades para os números de Catalan, nos atemos

ao que originou os caminhos reticulas e mostramos a prova por meio de manipulações algébricas.

 2n   2n 
−
.
 n   n − 1

Proposição 1.1: Seja n ∈
 ,n ≥ 1 . Então=
Cn 

logo:

Demonstração: De fato, segue do teorema 1.2 que Cn =

 2n   2n  (2n )!
(2n )!
 n  −  n − 1 = 2 −
  
 ( n !) ( n − 1)!( n + 1)!

(2n)! (2n)!n
(2n)!
n(2n)!
=2−
=2−
(n !) (n + 1)!n ! (n !) (n + 1)!(n !) 2
=
368

(2n )!
1 (2n )!
1  2n 
=
=
=
  Cn n
2
2
( n !) ( n + 1) n + 1 ( n !)
n +1 n 

1  2n 
.  ,
n +1  n 

1.3 Uma abordagem combinatória para os números de Catalan: Caminhos
reticulados

Apresentamos neste ponto uma interpretação combinatória para

 N + m
 por
 m 

a identidade [1.1], e uma interpretação do coeficiente binomial 

{( a, b ) ; a, b∈ } .
x
y
Considere o plano
e o retângulo de lados inteiros N e m contidos
no primeiro quadrante, cujo em lado esteja contido o eixo x e no outro eixo y
meio de caminhos reticulados
em 2
=

Figura 1- Retângulo N

×m

Fonte: Autor

De quantas maneiras podemos passar pela origem (0,0) para o ponto

(N, m), cujo N e m são inteiros não negativos, podendo caminhar de unidade
em unidade para à direita (Leste) ou para cima (Norte). Tomamos um total de

N + m passos, exatamente N desses passos devem ir para o leste, sendo tomados
em qualquer posição. Assim do conjunto de N + m passos, podemos selecionar qualquer m deles para serem os passos para o norte. Vamos denotar por
K(N,m) = total de caminhos reticulados que partem de (0,0) e chegam no (N,m).

 N + m

 m 

Temos que K ( N .m ) = 

Exemplo 1.3.1: De quantas maneiras podemos passar da origem (0,0)

para o ponto (3,3)?
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Temos:

 3 + 3   6  6!
= 20 caminhos ( 0,0 ) a ( 3,3) .
 3=
 =

6
3!3!

  

Considere uma grade quadrada n x n, como ilustrado na figura:
Figura 2: Caminho 3 × 3

Fonte: Autor

No caso a grade 3 × 3 temos os seguintes caminhos reticulados:
Quadro 2: Caminhos reticulados grade 3 × 3

Fonte: Autor

Segue do exemplo (1.3.1), Quadro 2 todos os possíveis caminhos re-

ticulados que saem (0,0) até (3,3). Assim estabelecemos uma bijeção entre
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os caminhos que saem de (0,0) e chegam em (n,n). Com os anagramas de 2n
letras, cujas letras L se repetem n vezes e a letra N se repetem n vezes.

Temos K (n, n) = conjunto dos caminhos reticulados que saem de (0,0)

 2n 
 . E ζ( n, n ) = o conjunto
n

e terminam em (n,n). Já vimos que K ( n, n ) = 

dos anagramas de 2n letras, cujas letras L se repetem n vezes e N se repetem n
vezes. A bijeção de K ( n, n ) e L ( n, n ) é dada da seguinte forma:
Cada passo dado no caminho para o Leste, simbolizamos a letra que
compõe o anagrama por L e cada passo dado para o Norte simbolizamos com
a letra N. Como temos 2n passos, formamos um anagrama com 2n letras,
observe que o processo é reversível. Na Figura 3 ilustramos a bijeção:
Figura 3 – Bijeção

Fonte: Autor

Agora vamos considerar em K ( n, n ) os caminhos reticulados cujos pas-

sos estão abaixo da reta y = x e denotamos por ζ( n, n ) ⊂ K ( n, n ) e vamos
considerar o complementar de ζ( n, n ) em relação a K ( n, n ) .

Definição 1.3.1: Dado C ∈ K ( n, n ) , dizemos que C é um caminho vá-

lido se o anagrama A ∈ L ( n, n ) associado a C satisfizer as seguintes condições:
i. Os anagramas devem começar em L e terminar em N;

ii. A cada bloco de k letras (1 ≤ k ≤ 2n ) o número de Lʹs é maior ou

igual ao número de Nʹs.
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Caso contrário, dizemos que o caminho reticulado C é inválido.
Exemplos 1.3.2: Seja C na Figura 3, C ∈ K (3,3)
Figura 4: Bijeção -Caminho reticulado 3 × 3

Fonte: Autor

Dado o anagrama A: LNLNLN, associado a C, A começa com L e ter-

mina com N. Logo satisfaz a condição i).

Agora vamos verificar que a condição ii) da definição 1.3.1 também

ocorre. Logo para k = 1 , temos: L│NLNLN, no primeiro bloco temos 1 nú-

meros de L e zero números de N.

Para k = 2 , temos: LN│LNLN, verifique que 1 números de L e 1 nú-

meros de N.

Para k = 3 , temos: LNL│NLN, verifique que 2 números de L e 2 nú-

meros de N.

Para k = 4 , temos: LNLN│LN, verifique que 3 números de L e 1 nú-

meros de N.

Para k = 5 , temos: LNLNL│N, verifique que 4 números de L e 1 nú-

meros de N.

Portanto, C é um caminho válido.

Observe que os caminhos válidos estão associados ao C ∈ K ( n, n ) tal

que C está abaixo da reta y = x .
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Queremos provar que C ∈ K ( n, n ) , C é

ς ( n, n ) .

Caminhos válidos =

Agora definimos uma bijeção entre os caminhos inválidos e os anagra-

mas de 2n letras cuja letra L repete ˙ n −

e a letra N repete ( n + 1) vezes.

Para isso observe: Se o caminho C começa com N então C será inválido,

nesse caso, considere o bloco formado pela letra N e outro com o restante das
letras com segue no exemplo:
NLLNNL ↔

LLNNL
N │ 


 ↔ N│NNLLN

1º Bloco

2º Bloco

Ou seja, repetimos a letra do 1º bloco e trocamos as letras do 2º bloco,

concluímos que o processo é reversível.

Se C começa em L e termina com N e não satisfaz ii) da definição 1.3.1.

Por exemplo, LNLNNN. Como são 6 letras, então considere a grade 3

× 3 e descreva o anagrama LNLNNN nessa grade, por meio Norte (acima) e

Leste (direita), como a Figura 5.

Figura 5: Caminhos não valido

Fonte: Autor

Separamos o anagrama em dois blocos de letras como segue LNL-

NN │N no qual a barra divide em dois blocos em que exatamente a reta

y = x e cruza o caminho C a ser construído. Conservamos o 1º bloco e

trocamos as letras do 2º bloco.
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LNLNN │N ↔ LNLNN │L
Figura 6 – Caminho C

Fonte: Autor

Como o caminho C’ obtido de C começa em L e termina em L não

satisfaz i) e nem ii), continua sendo um caminho inválido. Além disso, cruza

a reta y = x em algum instante. Considere a primeira vez que C’ cruza a reta

y = x . O exemplo a seguir deixará claro:

Figura 7 – Caminho C

Fonte: Autor
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Ou seja, observando o caminho no momento e em que ele cruza a reta

y = x que foi no quinto passo, nesse instante forma-se dois blocos de letras:

1º bloco e 2º bloco (lendo da esquerda para direita). Conserve as letras do 1º

bloco e trocamos as letras do 2º bloco, observe que ficamos com um anagrama
de 6 letras com 4 letras Nʹs que se repetem e 2 letras Lʹs que se repetem.
Portanto, C ∈ K ( n, n ) : C é caminhosinválidos =

 2n 
(2n )!
=
.
( n − 1)!( n + 1)!  n − 1
 2n   2n 
−
.
 n   n − 1

Com isso concluímos que ζ( n, n ) = 

(2n )!
(2n )!
(2n )! (2n )!n
(2n )!
n(2n )!
−
=2 −
=2 −
=
2
( n !) ( n − 1)!( n − 1)! ( n !) ( n − 1)!n ! ( n !) ( n − 1)!( n !)2
=

(2n )!
1 (2n )!
1  2n 
=
=
=
  Cn .
2
2
( n !) ( n + 1) n + 1 ( n !)
n +1 n 

Portanto, segue do resultado:
Proposição 1.3.1: Seja n ∈
 ,n ≥ 1. O total de caminhos reticulados

que começam em (0,0) e terminam (n,n) e estão abaixo da reta y = x é igual a

Cn =

1  2n 
 .
n +1 n 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho apresentamos definições, resultados, propriedades e iden-

tidades que envolvem os números de Catalan, ressaltamos a importância do estudo dessas sequências numéricas e mostramos algumas possibilidades para o
professor utilizá-las e aplicá-las em sala de aula, adequando-se a sua realidade.
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Com os números de Catalan e caminhos reticulados espera-se que o

aluno perceba a quantidade de movimentos feitos para a direita (Leste) é o
número correspondente ao eixo x no plano cartesiano e a quantidade de mo-

vimentos feitos para cima (Norte) é o número correspondente ao eixo y no

plano, ou seja, o par ordenado (x, y) em que os caminhos reticulados terminam.
A proposta didática é oferecer uma abordagem com construções geométricas

e interpretações combinatórias que possam ser aplicadas em sala de aula do
ensino médio e com isso, melhorar e fixar os conceitos aqui apresentados.

Durante os estudos encontramos outras sequências interessantes que

podem ser investigadas e estudadas. A riqueza e diversidade das sequências
numéricas será sempre uma fonte inesgotável para aqueles que as apreciam.
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Docência e Supervisão Escolar e habilitação em Administração Escolar pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Palmas. Mestrado em Educação

pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

e Doutorado em Educação pela Universidade de São
Paulo (USP). É professora da Universidade Federal de

Mato Grosso, e professora pesquisadora do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Líder do Grupo de estudos e

pesquisas em Educação Matemática (GRUEPEM).
Atualmente é Coordenadora Geral do Programa de
Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECEM), doutorado da Rede Amazônica de
Educação em Ciências e Matemática (REAMEC).
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Moab Marques da Silva

Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto

Sensu em Educação Matemática (PPGEM) da Uni-

versidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de
Ji-Paraná. Graduado em Licenciatura em Matemática pela UNIR. Ex-bolsista do Programa Institucio-

nal de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e da

Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações

Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de
Rondônia (FAPERO). Membro do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática – GROEPEM.

Nerio Aparecido Cardoso

Graduação em Estatística – Universidade Federal do
Paraná, Especialização em Tecnologia da Informa-

ção – Universidade Federal do Paraná, Mestrado em
Engenharia Agronômica – Universidade Federal do
Paraná e Doutor pela Universidade Federal do Mato

Grosso – Rede Amazônica de Educação em Ciências e
Matemática – REAMEC. Atualmente é professor da

Universidade Federal de Rondônia do Departamento
de Matemática e Estatística. Tem experiência na área

de Probabilidade e Estatística, Mineração de Dados,
Planejamento e Experimentos, Análise Regressão e
Correlação no âmbito da Educação, Saúde e Ambiental. Bem como experiência em métodos de análises de

registros e validação de resultados de pesquisas com
abordagem quali-quantitativa.
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Priscila Miranda Engelhardt

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática-PPGEM da Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR/Ji-Paraná. Graduada em Licenciatura em Matemática pelo Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Ron-

dônia (IFRO) Campus Cacoal (2019) e graduada
em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná

(2015). Ex-bolsista do Programa Residência Peda-

gógica. Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa
em Política Educacional e Formação de Professores

em Matemática e Estatística – PEFORMATE da
UNIR. Compõe a diretoria da Sociedade Brasileira
de Educação Matemática Regional Rondônia.
Sérgio Candido de Gouveia Neto

Licenciado em Matemática – Universidade Federal
de Rondônia (2002), Mestre em Ciências (Energia

Nuclear na Agricultura) – Universidade de São Paulo (2006); Doutor em Educação Matemática – Uni-

versidade Estadual Paulista (UNESP-Rio Claro);
Pós-doutor em Educação Matemática. Professor Adjunto na Fundação Universidade Federal de Rondô-

nia – Campus de Vilhena. Tem experiência na área de
Educação Matemática, atuando principalmente nos

seguintes temas: História da Educação Matemática;
História da Matemática; Processo de Ensino-Apren-

dizagem da Matemática, Formação docente, Culturas,
Saberes, Práticas e Diversidade da Amazônia.

389

Simone Aparecida Navarro da Cruz

Docente da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) em Ji-Paraná. Licenciada em Matemática e

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educa-

ção Matemática (PPGEM) pela Universidade Federal
de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná. Especialista em Educação Matemática pelo Instituto Cuiabano de Educação. Especialista em Docência do Ensino

Superior e em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar,
pela Faculdade Panamericana de Ji-Paraná.

390

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública
de ensino superior criada em 1982. Ao longo de aproximados 40 anos, as ações de
ensino, pesquisa e extensão formaram profissionais qualificados para atuação em
todas as esferas da sociedade e do mercado de trabalho. A partir do ano 2000, com
o início da oferta de cursos de Pós-Graduação, essa ação foi sendo ampliada, sendo ofertados, atualmente, 24 mestrados e 04 doutorados, abrangendo diversas áreas
do conhecimento e priorizando pesquisas atinentes às questões ambientais, sociais,
educacionais, culturais, econômicas e geográficas da Amazônia e especialmente de
Rondônia. Como política de apoio e fortalecimento à Pós-Graduação e à pesquisa
na Universidade, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) instituiu a publicação de livros elaborados pelos programas de Pós-Graduação, como atividade de divulgação e compartilhamento dos resultados das pesquisas produzidas por
pesquisadores desta Instituição, tendo a Editora da Universidade Federa de Rondônia (EDUFRO), como unidade sistematizadora de todas as produções. Dessa forma, esta coleção, composta por 13 livros elaborados cada um por um PPG da UNIR,
apresenta temas e abordagens disciplinares e transdisciplinares, divulga os resultados das pesquisas elaboradas nessa Instituição e aproxima a UNIR das Instituições
Estaduais, Municipais e de toda a Sociedade.
Maria Madalena de Aguiar Cavalcante – Diretora de Pós-Graduação
Artur de Souza Moret – Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
O desafio da Fundação Universidade Federal de Rondônia no ensino de graduação e
de Pós-Graduação nunca foi tão grande, principalmente a partir dos recursos cada vez
menores. Nesta pandemia por covid-19, o desafio foi não parar e a Pós-Graduação da
UNIR não parou: defesas de dissertações e teses tornaram-se on-line e as produções
acadêmicas-científicas não cessaram. Estes 13 livros da Coleção Pós-Gradução são a
demonstração de que o esforço para o crescimento e a consolidação se mantém firme
e constante. O futuro da Pós-Graduação na UNIR é o resultado das ações articuladas
entre todos os atores, com maior abertura para a sociedade e para os setores públicos e
com um grande objetivo que nos motiva, o de contribuir na formação em excelência de
professores e pesquisadores nos países limítrofes. Os resultados nos colocam em papel de
destaque na Amazônia e é isso o que desejamos: ser uma Instituição pública e gratuita,
com forte apoio da sociedade para a oferta de cursos e formações que promovam o
Desenvolvimento Regional e Sustentável do Estado de Rondônia
Marcele Regina Nogueira Pereira - Reitora

