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RESUMO

Esse trabalho tem o intuito de apresentar resultados da pesquisa que teve por
objetivo investigar, na perspectiva da História das Disciplinas Escolares, qual a
representação que os professores das séries iniciais do ensino fundamental, da rede
municipal de Colombo, possuem sobre o ensino de Matemática e a utilização da
Resolução de Problemas em suas aulas, no período compreendido de 1997 a 2012.
Para tanto são abordadas definições de alguns autores sobre a metodologia de
Resolução de Problemas, quais suas características em cada contexto histórico da
Educação Matemática no Brasil, desde que o movimento teve inicio. Neste sentido
foram utilizados as considerações teóricas de Onuchic (1999), Dante (2010), Polya
(1978), Pozzo (1998). A pesquisa foi realizada sob o referencial metodológico da
História Cultural. Portanto foram tomados como fontes para a pesquisa diversos
objetos culturais e as práticas neles ensejadas, tais como: documentos escolares,
documentos oficiais e depoimentos orais de professores que atuaram e atuam no
ensino fundamental daquela rede.Para embasar esta análise foram considerados os
conceitos de História Cultural (BURKE, 2005), Operação Historiográfica (CERTEAU,
1982), de Disciplina Escolar (CHERVEL, 1990), de Apropriação (CHARTIER, 1990)
e de Cultura Escolar (JULIA, 2001). Para esta pesquisa foram considerados os
depoimentos orais de quinze professoras de três escola municipais situadas em
Colombo (PR), na região metropolitana de Curitiba. Os resultados indicam haver
representações (CHARTIER, 1990) sobre a Metodologia de Resolução de
Problemas, segundo a existência de entendimento que as situam apenas como
problema matemático. Se assim a compreendem, lidam com ela desse modo. Ao
mesmo tempo parece haver desconhecimento de uma compreensão teórica
consistente sobre a mesma, o que explicaria uma espécie de reducionismo sobre a
referida representação.
Palavras-chave: Metodologia de Resolução de Problemas. História das Disciplinas
Escolares. Ensino Fundamental. História Cultural.

ABSTRACT
This scientific work has the intention to presents research´s results which have the
aim to investigate, through the perspective of the History of School Subjects, what is
the representation that teachers from elementary education, of municipal schools
from Colombo, have about Mathemathics Teaching and the use of Problem Solving
in their classes, in the period between 1997 to 2012. Therefore it´s deliberate
concepts of some authors about the metodology of Problem Solving, their features in
each historic context of Mathematical Education in Brazil, since its beaginning. In
this sense, there were used the theoretical ponderations of Onuchic (1999), Dante
(2010), Polya (1978), Pozzo (1998).The research was done under the
methodological framework of Cultural History. Therefore, many cultural objects and
their lived pratices, there were taken as sources for research, such as school
documents, official documents and testimonies from teachers who acted and who are
acting in elementary school in that network. To support this analysis, there were
considered the theoretical concepts of Cultural History (BURKE, 2005), Operation
Historiographique (CERTEAU, 1982), School Subjects (CHERVEL, 1990),
Appropriation (CHARTIER, 1990), and School Culture (JULIA, 2001). In this research
there were considered testemonies of fifteen teachers from three municipal schools
of Colombo (PR), in the metropolitan area of Curitiba. The results point out that there
are representations (CHARTIER 1990), about the problem solving methodology
according to the understanding which put it only as a mathematical problem. Since
they understanding the methodology like that, they deal with it in this way. At the
same time, it seems to be lack of a theoretical understanding, which would explain a
kind of reductionism on that representation.
Key words: Methodology of Problem Solving. History of school subjects. Elementary
education. Cultural History.
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INTRODUÇÃO

Historicamente a Matemática é vista como uma das disciplinas mais
importante no currículo escolar. Mas também sabemos que, nessa ótica a
Matemática tem sido considerada uma das vilãs, ou seja, uma das grandes
responsáveis pelas reprovações e pela evasão escolar. Tida como desmotivadora
no que diz respeito a relacionar os conhecimentos matemáticos com o dia-a-dia dos
alunos, a matemática amedronta, assusta.
Considerando os problemas vivenciados na educação brasileira, em particular
àqueles relacionados à aprendizagem, não só no ensino de Matemática, mas
também no de variadas disciplinas, se assim se pode dizer, supõe-se ser importante
a retomada de alguns deles vinculadas à história do ensino de matemática, como
disciplina escolar. Ensinar Matemática pode ser caracterizada como “entediante” e
de difícil compreensão para os alunos se feita nos modos convencionais. Não há
dúvida de que o ensino da Matemática ainda se faz sem referência ao que os alunos
já sabem, ao mundo vivido, dando preferência à transmissão de regras, fórmulas e
operações aritméticas, muitas vezes sem significado com o mundo real de crianças
e adolescentes. É possível dizer também que muitas vezes nem os professores
encontram sentido no que ensinam e às vezes têm dificuldade de ensinar certos
conteúdos, justamente pelo modo como aprenderam.
Segundo Nunes (2011, p.25)
(...) na escola a Matemática é uma ciência, ensinada em um momento
definido por alguém de maior competência. Na vida, a Matemática é
parte da atividade de um sujeito que compra, vende que mede e
encomenda peças de madeira, que constrói paredes, que faz jogos na
esquina.

Assim, ainda se constitui como desafio pedagógico significar para os alunos
muitos dos conhecimentos matemáticos. Em especial aqueles direcionados às
séries iniciais do Ensino Fundamental. “(...) O ensino da Matemática deveria ser,
sem dúvidas, a área mais diretamente beneficiada pelo conhecimento da
Matemática da vida cotidiana.” (NUNES, 2011, p. 37).
Durante minha vivência pedagógica de 16 anos de docência com alunos do
ensino Fundamental I e II, Médio e Formação de Docentes (antigo magistério),
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percebe-se que a educação escolar tem passado por mudanças que não podem ser
ignoradas. Considerando os avanços científicos em que se assentam as concepções
pedagógicas contemporâneas e que embora o ensino da Matemática

de modo

particular e por muito tempo tenha sido caracterizado pelo trabalho repetitivo e de
memorização de algoritmos e métodos de resolução de exercícios de maneira
mecânica, também tem passado por modificações. Entretanto, elas não parecem
suficientes para demover muitas das dificuldades de professores e alunos no
ensino/aprendizagem da mesma.
A sociedade em que vivemos demanda do aluno uma formação em que a
Matemática tenha vinculação entre teoria e prática, exigindo muito mais do que a
simples memorização de símbolos e técnicas de exercícios. Uma das práticas que
pode auxiliar o professor em relação à transmissão e construção do saber
matemático de forma significativa é o uso da metodologia de Resolução de
Problemas. Não seria demais dizer que muito dos modos conservadores de ensinar
matemática ainda permanecem na escola. Eles têm marcado uma cultura escolar
que resiste. Na acepção de Viñao Frago (2001) que “permanece e dura”. Esse autor
se refere a essa cultura, como um dado de tradição escolar por meio de certas
práticas, que permanecem no tempo, resistindo às mudanças.
Fazer o trabalho de interação entre os alunos, utilizando os conhecimentos
matemáticos, para resolver situações problemas, tudo indica parece ser é um
desafio para os professores. Para isso é importa que o professor compreenda as
necessidades de seus alunos frente a certos conceitos e determinadas técnicas e,
fundamentalmente como elas se constituem historicamente.
Assim, segundo Valente (2003), a Matemática passou por mudanças desde
os tempos do Colégio da Companhia de Jesus até a sua consolidação como
disciplina escolar, que tem como referência a figura de Gabaglia1. Desse modo, a
Matemática se consolidou como disciplina escolar no inicio do século XX com as
transformações ocorridas nos livros didáticos, propostas pelo professor Gabaglia,
que substituíram velhos compêndios, onde traziam a organização dos conteúdos de
ensino das matemáticas (aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, etc.)
_______________
1

Professor Roger Gabaglia, professor de Matemática no Colégio Pedro II em 1885, responsável pela
substituição dos velhos compêndios de matemática por novos livros didáticos conhecido pela sigla
FIC. (VALENTE, 2003, p.232)
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Na época dos Colégios da Companhia de Jesus, a Matemática era voltada
para os cursos militares. Para esse ensino eram utilizados livros didáticos,
chamados de compêndios, de autoria de José Fernandes Pinto Alpoin, militar
português. Tais compêndios eram constituídos de conteúdos necessários ao uso
imediato dos Artilheiros e Lançadores de bombas.
A Colônia tinha necessidade, sim dos conhecimentos matemáticos; eram
eles fundamentais para a instrumentação dos futuros engenheiros e
militares encarregados das obras e do domínio da arte da guerra. Em última
instância, da matemática dependia a proteção e preservação dos domínios
portugueses. (VALENTE, 2003, p.219)

Até a criação dos cursos jurídicos, a Matemática permaneceu como um saber
das escolas militares. Com a vinda da família real ao Brasil houve a necessidade de
abertura dos cursos de engenharia, medicina e advocacia, e a Matemática fazia
parte da formação como “elemento ao bem pensar, ao raciocínio preciso e claro”.
(VALENTE, 2003, p.228).
Segundo o mesmo autor, em 1929 no Colégio Pedro II os programas de
aritmética, álgebra e geometria são integrados num único programa sob o titulo
único de Matemática, tendo como base o livro didático de Euclides Roxo.
O novo didático de Matemática, escrito por Roxo, tinha, assim, a finalidade
de objetivar a proposta de modernização do ensino no Brasil. A intenção
principal era da reestruturação da sequência de conteúdos a ensinar,
visando a fusão de vários ramos (aritmética, álgebra, geometria) até então
separados. (VALENTE, 2003, p. 243)

O

ensino

da

Matemática

sofreu

mudanças,

passando pelo

ensino

caracterizado pela memorização e mecanização, conhecido também como “ensino
tradicional”, requerendo dos alunos a capacidade de decorar, de demonstração de
teoremas e a prática de resolução de enormes listas de exercícios. Posteriormente o
intuitivo, houve a tentativa de torná-lo científico por meio das lições de coisas.
Posteriormente, na década de 1960, no Brasil iniciou-se o desencadeamento do
Movimento da Matemática Moderna2, que segundo Waldrigues (2010) “configurou-se
como uma grande reforma nos conteúdos e na metodologia da Matemática escolar
da escola primária e do curso ginasial.” Com o movimento foram inseridos conteúdos
como, estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, topologias, com o intuito de que
_______________
2

A contribuição em pesquisas sobre o Movimento da Matemática Moderna é vasta, entre elas
podemos citar: FERREIRA (2006), SILVA (2006), FRANÇA (2007) e NOVAES (2012).
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as pessoas fossem preparadas para acompanhar e lidar com a tecnologia que
estava emergindo. Apesar do grande impacto que o movimento teve no Brasil, ele
fracassou.
Assim, nos anos 60 e 70 os currículos de Matemática passaram por uma
reformulação acentuada, como reflexo do Movimento Internacional da Matemática
Moderna. Na atualidade buscando valorizar os aspectos sociais, antropológicos,
linguísticos e cognitivos no ensino da Matemática, como resposta aos fracos
resultados da aprendizagem tem-se feito diversos estudos para contribuir na
melhoria da qualidade do ensino dessa disciplina.
Atualmente encontramos inúmeros fatores que podem explicar esses
resultados insuficientes, tais como: professores que ainda seguem a maneira
tradicional de ensinar Matemática, planejamento se muito critério o ensino de
conteúdos ancorados sem relações dos conceitos matemáticos com o cotidiano do
aluno, resultante em grande parte da má formação docente, etc. Nesse sentido, Vitti
(1999, p.19) afirma:
O fracasso do ensino de matemática e as dificuldades que os alunos
apresentam em relação a essa disciplina não é um fato novo, pois
vários educadores já elencaram elementos que contribuem para que o
ensino da matemática seja assinalado mais por fracassos do que por
sucessos.

Nunes (2011) fala que a solução para o fracasso escolar não está em
encontrar os culpados, mas buscar formas eficientes de ensino e aprendizagem em
nossas escolas. O professor melhora seu trabalho quando utiliza o conhecimento
matemático a partir do cotidiano de seus alunos. No dia-a-dia o erro não vale apenas
nota, custa muito, inclusive perda de dinheiro. As crianças utilizam a matemática oral
no seu cotidiano que responde aos problemas diários, na relação destes com as
operações aritméticas.
Nos últimos anos muitas pesquisas foram realizadas, tendo como objetivo a
analise sobre a prática pedagógica do professor em relação à transmissão e a
construção do saber matemático. Entre os inúmeros estudos podemos citar: Bicudo
(1999), Krulik e e Reys (1997), Onuchic e Allevato (2005) e Dante (2009).
Destaca-se nestes estudos o uso da Resolução de Problemas como
Metodologia do ensino aprendizagem, auxiliando o professor a criar condições para
tornar o ensino mais significativo para os alunos. Assim, entendemos ser preciso
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mudar a cultura da escola no sentido de atribuir significado aquilo que os alunos
aprendem em termos de conteúdos matemáticos.
Na atual conjuntura, o aluno necessita de uma formação em que a
Matemática tenha significados, relacionados ao seu uso diário, distante da
memorização, repetição e técnicas de resolução de exercícios. Onuchic (1999,
p.203) diz que:
A tendência é caracterizar o trabalho docente considerando os
estudantes como participantes ativos, os problemas como
instrumentos precisos e bem definidos e a atividade na resolução de
problemas como uma coordenação complexa simultânea de vários
níveis de atividades.

O uso da Resolução de Problemas é uma maneira de promover uma
aprendizagem significativa, desenvolvendo no aluno a habilidade de exercitar
raciocínios lógicos necessários para o alcance do conhecimento exigido na
Educação Básica. “Quando os professores ensinam Matemática através da
Resolução de Problemas, eles estão dando a seus alunos um meio poderoso e
muito importante de desenvolver sua própria compreensão.” (ONUCHIC, 1999,
p.208).
Onuchic, em “A história da Resolução de Problemas na Brasil e no Mundo”
afirma que Problemas de Matemática têm ocupado um lugar central no currículo da
Matemática Escolar desde a Antiguidade. Registros de problemas matemáticos são
encontrados na História Antiga Egípcia, Chinesa, Babilônica e Grega. São, ainda,
encontrados problemas em livros-texto de Matemática dos séculos XIX, XX e até
nos dias de hoje.
Apesar de a resolução de problemas ter uma longa História na matemática
escolar, a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através
da Resolução de Problemas, é um conceito relativamente novo em Educação
Matemática.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), em

1980 o National Council of Teachers of Mathematics — NCTM —, dos Estados
Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no documento
“Agenda para Ação”. Nele destacava-se a resolução de problemas como foco do
ensino da Matemática nos anos de 1980. Essas ideias influenciaram as reformas
que ocorreram mundialmente.
É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser
identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular,
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da Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de
aula é fundamental para que o professor construa e renove sua prática (PCN, 1997).
E uma das possibilidades apresentada nos PCNs, como recurso para a construção
da prática do professor, tornando sua aula mais atrativa e significativa, é o uso da
Resolução de Problemas.
Fazer um trabalho de interação entre os alunos utilizando os conhecimentos
matemáticos para resolver situações problemas tem sido um grande desafio para os
professores. As situações vividas pelos alunos e também pelos professores pode ser
considerada como ponto de apoio na busca da melhoria no ensino, que os estimule
em suas aulas de Matemática considerando situações desafiadoras, instigando-os a
resolver e trabalhar na perspectiva da Resolução de Problemas para desenvolver
estratégias, possibilita assim, aulas mais motivadoras, onde o aprendizado pode ser
visto de forma mais real, por isso significativa.
Desse modo, esta intenção de estudo pretende entender quais têm sido as
maiores dificuldades de professores no ensino de conteúdos matemáticos de forma
mais significativa,3 no ensino contemporâneo dessa disciplina escolar. Neste sentido
trata-se de investigar práticas docentes subsidiadas historicamente, por meio do
ensino/Aprendizagem tendo como mote a Resolução de Problemas. Este modo de
ensinar não é novo. Ele está vinculado às compreensões pedagógicas cientificistas
do século XIX, que guardadas as devidas especificidades, ainda é compreendida
como uma estratégia que em muito contribui para tornar o ensino da matemática
mais real para os alunos. Para nós também interessa compreender as
representações (CHARTIER, 1990) que os professores têm sobre a Resolução de
Problemas como estratégia de ensino/aprendizagem. Tomando como conceito de
Representação, apresentado por Chartier, o modo pelo qual a realidade é construída
e pensada, dada por diferentes grupos sociais, em diferentes lugares e momentos.
Apesar da Resolução de Problemas ser uma metodologia pedagógica
presente em diversas fontes, ainda há professores que a desconhecem. E mesmo
as instituições que possuem material adequado para o uso desta metodologia, ainda
é possível inferir sobre a rejeição por parte de certos professores, que ainda
acreditam no ensino tradicional através da simples reprodução de modelos prontos,
_______________
3

Significa falar sobre a necessidade e a importância de praticas interdisciplinares nas aulas de
matemática com possibilidades de dar sentido para os alunos, por meio da criação de conexões
entre as áreas do conhecimento e com a vida diária de todos.
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talvez por acomodação ou por falta de familiaridade com o uso de Resolução de
Problemas. Há que se considerar a existência de escassez de autores que tratam do
assunto e que, muitas vezes, utilizam linguagem específica, técnica, para
professores que não têm formação no campo da Matemática e Educação
Matemática.
Estudar matemática também é resolver problemas. Portanto, cabe aos
professores ensinar a arte de resolver problemas, utilizando-os adequadamente no
processo de ensino. A Resolução de Problemas como estratégia para o
desenvolvimento da Educação Matemática, segundo os PCNs significa que o
problema passa a ser o ponto de partida para se inserir um novo conteúdo. Assim o
aluno resolve o problema utilizando estratégias que conheceu ou desenvolvendo
outras, pelas transferências que faz entre o conteúdo conhecido e o novo que lhe é
apresentado.
Segundo Buriasco e Soares (2008, p.107) “tradicionalmente, a resolução de
problemas tem sido considerada apenas um dos capítulos a ser ensinado, e os
problemas

a

serem

resolvidos,

apenas

uma

aplicação

de

conteúdos

e

procedimentos previamente aprendidos.”
É importante lembrar que a resolução de exercícios e resolução de problemas
são metodologias diferentes. Enquanto na resolução de exercícios os estudantes
dispõem e utilizam mecanismos que os levam, de forma imediata, à solução, na
resolução de problemas, isto não ocorre de forma imediata, pois, muitas vezes é
preciso levantar hipóteses e testá-las, desta forma, uma mesma situação pode ser
um exercício para alguns e um problema para outros, dependendo dos seus
conhecimentos prévios.
Não há dúvidas de que ensinar matemática através de problemas é difícil.
Para isso é necessário que o professor compreenda as necessidades de seus
alunos frente a certos conceitos e determinadas técnicas.
Para Onuchic e Allevato (2005, p.224) a Resolução de Problemas provê
dados de avaliação contínua que podem ser usados para tomar decisões
instrucionais, ajudar os alunos a ter sucesso e informar os pais. Mas para que a
Resolução de Problemas seja realizada com caráter de avaliação contínua, o
professor precisa ampliar sua visão acerca dos conceitos matemáticos.
As situações de Resolução de Problemas são uma ótima maneira de
promover uma aprendizagem significativa, pensando matematicamente, levantando
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hipóteses e deduções, desenvolvendo no aluno a habilidade de elaborar raciocínios
lógicos.
Dante (2009, p.20) diz que “é fundamental desenvolver nele iniciativa, espírito
explorador, criatividade e independência por meio da formulação e da resolução de
problemas.” Quando o professor incentiva seus alunos a buscar a solução de um
problema torna sua aula desafiadora e mais dinâmica.
Para Polya (2006), são quatro as principais etapas na resolução de um
problema: compreender o problema; elaborar um plano; executar o plano; fazer a
verificação.
O trabalho com a matemática significativa requer do professor muito
empenho, pesquisa e colaboração entre os colegas, para que não se tornem
atividades “forçadas”, deixando de lado conteúdos matemáticos necessários na
formação dos alunos. Conhecer os pressupostos teóricos sobre a Resolução de
Problemas, associando-os à prática pedagógica contribui para o desenvolvimento
das habilidades necessárias do aluno e aptidões exigidas na Educação Básica.
Temos como premissa o entendimento de que o uso da Resolução de
Problemas pelos professores possibilita aos alunos a compreensão de conteúdos
matemáticos de forma significativa, na proporção em que a metodologia tem papel
fundamental na construção de uma aprendizagem transformadora da realidade do
aluno.
Quando iniciei minha formação pedagógica, sempre senti “facilidade” na
disciplina de Matemática, e isso foi aumentando a vontade em ser professora de
Matemática. Em 1997 iniciei meu trabalho como docente no ensino Fundamental,
séries iniciais. No mesmo ano que entrei no curso de Licenciatura em Matemática,
em 1998, comecei a trabalhar com alunos de 5ª e 6ª série em um Colégio estadual.
Mesmo com pouca experiência, percebi que os alunos, em sua grande maioria
tinham muitas dificuldades nas atividades de matemática quando era exigida
interpretação. Em 2005 decidi cursar uma especialização procurando meios que me
auxiliassem no ensino, e um dos módulos que me chamou a atenção foi o dedicado
à Resolução de Problemas. Com 16 anos de trabalho tanto na rede municipal como
na rede estadual, tenho acompanhado resultados de avaliações, como os da Prova
Brasil. Percebo que a maioria das provas exige que os alunos interpretem e
resolvam problemas, e que os resultados não tem sido satisfatórios. Por isso, tanto a
experiência docente obtida ao longo desses anos, a experiência de formação
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continuada e o acompanhamento aos resultados das avaliações do Ministério da
Educação do Brasil, instigaram-me a pesquisar sobre a resolução de problemas.
Com efeito, o objetivo principal dessa pesquisa é levantar e analisar as
representações que professores das séries iniciais do ensino fundamental, da rede
municipal de Colombo possuem sobre o ensino da Matemática vinculado à
Resolução de Problemas como metodologia de ensino, tomando como referência o
ano de 1997 quando foram implantados os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) aos dias atuais que orienta nacionalmente as Diretrizes Curriculares tanto
dos estados e municípios. Neste caso as Diretrizes Curriculares Municipais do
Município de Colombo, situado na região metropolitana de Curitiba. Trata-se de uma
abordagem histórica que pode ser considerada como recente e que tem na História
Cultural a orientação metodológica, no âmbito da História da Educação.
Considerando o objetivo acima indicado este estudo, baseia no seguinte
problema: qual (ais) a (s) representação (ões) que professores das séries iniciais do
ensino fundamental possuem sobre a o ensino de Matemática, tendo a Resolução
de Problemas como referência. Como a entendem historicamente considerando as
concepções educativas historicamente elaboradas?
Para atingir o objetivo principal da pesquisa o desdobramos em objetivos
específicos, quais sejam: a) Situar historicamente, por meio de análise as
concepções educativas de ensino aprendizagem, visando situar a metodologia
Resolução de Problemas no ensino da Matemática; b) Analisar a(s) concepção (ões)
que orientam o trabalho de professores de Ensino Fundamental das séries iniciais
no ensino de conteúdos matemáticos utilizando a Resolução de Matemática como
metodologia; c) Levantar e analisar as dificuldades que os professores das séries
iniciais encontram no uso da Resolução de Problemas como metodologia à luz das
concepções educativas historicamente situadas.
Para a realização dessa pesquisa foi tomado como referencial a História
Cultural que aborda a importância de estudos históricos que tomem como
centralidade diferentes objetos culturais e as práticas que os constituem. Preocupase também com os processos pelos quais os diferentes sujeitos atribuem
significados às suas formas de vida, entre elas a educação e sua História.
Assim, a História Cultural, tem como característica a mudança na maneira de
fazer história. Preocupa-se com o regional, o local entendendo que a realidade é
construída cultural e historicamente. Assim centra-se na análise das estruturas
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(composições internas e suas relações externas). É também chamada História vista
de “baixo”, por considerar as variações culturais e nestas as realizações dos
sujeitos. Permite ler aspectos da realidade desde seus interiores ↔ relação entre
sujeito

e

sociedade

↔

interferências,

estratégias,

expressões

simbólicas,

significados, representações. Ela traz para o crivo, as lentes do estudo científico
novos objetos. Entre eles as disciplinas escolares. Em Chartier (1990) a história
cultural é entendida, em outras palavras, como a investigação cujo objetivo é
compreender como em diferentes lugares uma dada realidade é dada a ler, ou seja,
como os diferentes sujeitos atuam socialmente, compreendem e, ao mesmo tempo
expressam seus fazeres ou realizações. Para tanto a tarefa primeira segundo esse
autor, é fazer a delimitação de categorias a partir das quais aquela realidade é
compreendida. Assim a categoria que consideramos central é resolução de
problemas como abordagem metodológica, no âmbito do ensino da disciplina
Matemática. Essa categoria é fundamental para indicar que representações
(CHARTIER, 1990), os professores de séries inicias têm sobre ela. O modo como as
pessoas percebem o social, para aquele autor produzem praticas e representações
que não são neutras. As levam a fazer escolhas com base em modos de
representação, ou seja, seu modo simbólico, ou signos, modos por meio dos quais
apreendem o real.
Vale dizer também que matemática nos anos iniciais do ensino fundamental
esta sendo compreendida no bojo da história das disciplinas escolares, na acepção
indicada por Chervel (1990). As disciplinas escolares são resultados da transformação
e adaptação da cultura que está fora da escola, fazendo mediações pedagógicas em
um campo de conhecimento específico, considerando a importância de relacionar o
ensino das disciplinas com finalidades para as quais estão determinadas e com os
resultados concretos que elas produzem e aponta a história dos conteúdos
curriculares como componente central da história das disciplinas.
Desse modo, a abordagem da história cultural pretende ser orientação
necessária à análise das fontes indicadas para estudo, confrontando com os vestígios
de resolução de problemas, encontrados em livros didáticos e nas entrevistas dos
professores, tendo em vista responderem a questão levantada nesta pesquisa.
Assim, visando aprender melhor e aprofundar o entendimento

das

representações sobre Resolução de Problemas no ensino/aprendizagem de
Matemática das séries iniciais, sobre a perspectiva da História Cultural, serão
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considerados os conceitos de História Cultural (BURKE, 2005), Operação
Historiográfica (CERTEAU, 1982), de Disciplina Escolar (CHERVEL, 1990), de
Apropriação (CHARTIER, 1990) e de Cultura Escolar (JULIA, 2001).
Com efeito, pretendemos tomar como referenciais de fontes para a pesquisa:
documentos escolares como Projeto Político Pedagógico, Diretrizes Curriculares,
livros didáticos, bem como documentos oficiais, quais sejam: a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino de Matemática, além de depoimentos orais por meio de realização
entrevistas com professores que atuam nas séries iniciais de ensino fundamental,
em escolas municipais no município de Colombo, nos últimos dezesseis anos. O
número de professores foi definido em cinco para cada escola tomando-se como
critério o tempo de atuação docente naquele tipo de ensino. Todas as entrevistadas
assinaram o termo de consentimento, ver respectivamente os apêndices B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P.
Em conformidade com os objetivos estabelecidos, esta pesquisa está dividida
em sessões. Na primeira buscou-se situar o ensino da Matemática no bojo da
História das Disciplinas Escolares. Investiga-se sobre a Resolução de problemas,
suas origens e aspectos, focando seu uso nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, situando sua história em Programas de Ensino de Matemática e
documentos oficiais nas décadas de 1960 até 1980.
Na segunda sessão são apresentadas as orientações que os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) apresentam para o ensino da Matemática, em
especifico sobre o uso de Resolução de Problemas como metodologia de ensino e
como ponto de partida para a apresentação de um conteúdo.
Na terceira evidenciamos a essência desta pesquisa, a qual foi estudada com
o propósito de levantar e analisar as representações que professores têm em
relação ao uso da Resolução de Problemas no ensino da Matemática.
Para realizar a pesquisa foram selecionadas três escolas publicas de Ensino
Fundamental séries iniciais, do município de Colombo, cujos critérios são: uma
escola central, uma rural e uma de periferia.
A escolha de uma escola central, uma rural e outra da periferia deu-se pelo
motivo da possibilidade de encontrar diferenças e semelhanças no trabalho docente
sobre o ensino da matemática visto que segundo Julia (2001) a Cultura Escolar está
implícita nas práticas e aspectos internos da escola e nas realizações cotidianas que
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ai se dão, descritas pelo conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar
e condutas a inculcar, que podem variar segundo as épocas.
Para fazer esta analise foram tomados como fonte de pesquisa alguns
documentos que norteiam o trabalho do professor. Atualmente o município acima
indicado possui a Diretriz Curricular Municipal para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, que é um documento revisado e publicado em 2012, derivado da
publicação de 2008, que foi um trabalho realizado entre os anos de 2006 e 2007
pela Secretaria Municipal de Educação do mesmo, juntamente com os professores
dessa rede. Esse município em sua fundação era composto em sua maioria de
imigrantes italianos. Em novembro de 1877 um grupo de imigrantes italianos,
composto de 162 colonos: 48 homens, 42 mulheres, 42 meninos e 30 meninas
chefiados pelo Padre Angelo Cavalli, saíram do Norte da Itália, região do Vêneto e
chegaram às terras do Paraná. Primeiramente, esses imigrantes se estabeleceram
em Morretes na Colônia Nova Itália e mais tarde, abandonaram as terras e subiram
a Serra do Mar, em direção a Curitiba. Em setembro de 1878, esse grupo de
italianos, um total de 40 famílias, recebeu do Governo Provincial terras demarcadas
em 80 lotes, 40 urbanos e 40 rurais, localizados a 23 Km de Curitiba, na localidade
do Butiatumirim recebendo o nome de Colônia “Alfredo Chaves”. Este nome se deu
em homenagem ao então Inspetor Geral de Terras e Colonização, Dr. Alfredo
Rodrigues Fernandes Chaves. Ainda no fim do século XIX, as terras que originariam
o Município de Colombo receberam novos contingentes de imigrantes. A mudança
oficial do nome Colônia Alfredo Chaves para Colombo, deve-se a uma medida do
Governo Provisório Republicano, pelo Decreto n.º 11 de 8 de janeiro de 1890. Este
nome foi dado em homenagem ao descobridor das Américas – Cristóvão Colombo.
Somente em 5 de fevereiro de 1890 foi instalado o Município, sendo o seu primeiro
Presidente de Intendência o Sr. Francisco de Camargo Pinto e em 1891 assumiu
João Gualberto Bittencourt.4
Segundo Ferrarini (1992), as famílias que chegaram no município, foram
instaladas num rancho, e neste local iniciou-se a instrução da Colônia Alfredo
Chaves, seguindo a legislação da Província do Paraná: “É obrigatório o ensino
primário nas cidades e nas localidades em que for exequível este sistema.”
(Instrução Pública de julho de 1877, artigo 4º)
_______________
4

Dados retirados do site da Prefeitura Municipal de Colombo em 29/10/2013.
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Nos registros encontrados por Ferrarini (1992), o autor verificou que a
primeira escola pública da colônia foi estabelecida em 1882, e a primeira professora
mulher, dona Julia Guimarães Ferreira foi nomeada em 1885 para o “cargo de
professora da cadeira promíscua de Alfredo Chaves”, instituída durante o governo
do Dr. Carlos Augusto de Carvalho. De conformidade com a política de ensino do
governo

estadual,

as

escolas

existentes

no

município

eram

mantidas,

consequentemente orientadas e inspecionadas por autoridades competentes da
Capital do Estado. (FERRARINI, 1992, p.488)

1 SITUANDO O OBJETO DE PESQUISA
1.1 A MATEMÁTICA NO BOJO DAS DISCIPLINAS ESCOLARES.
Muitos professores, quando estão explicando um determinado saber, já se
depararam com inúmeras perguntas, por parte dos alunos, do tipo: Para que serve
isso? Onde vou usar isso na minha vida? Por que essa disciplina existe?Para
compreender as particularidades de uma disciplina escolar, porque seus saberes
estão postos no currículo, qual a sua finalidade, precisamos investigar sua
construção histórica que vem impregnada de valores que influenciam a vida
humana, no processo de criação dos saberes. Segundo Chervel (1990) “a história
das disciplinas escolares pode desempenhar um papel importante não somente na
História da Educação, mas na história cultural.”
A História Cultural procura compreender as interferências das relações que
são estabelecidas entre os sujeitos e o meio, trazendo significados e representações
à identidade formada para aquele momento, que reflete na realidade social
possibilitando mudanças ou a permanência de certas práticas. Peter Burker(2005),
considerado um dos mais importantes representantes da Nova História Cultural, o
qual argumentou que a fusão entre a história cultural e social, acrescida da história
econômica e política, possibilita uma visão holística, que permite a compreensão
sobre a complexidade das ações humanas.
Em “A Escola dos Annales” (BURKE, 1992) podemos observar as
contribuições que os historiadores da época trouxeram para “reconstruir” uma nova
maneira de se contar a história, com novas concepções na abordagem da história
sobre o individuo, política e sociedade, abrangendo o campo social e econômico,
exercendo grande influência sobre a historiografia, marcada por mudanças
intelectuais. É considerada uma história plural, afinal, apresenta diversos caminhos
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para realizar investigações, em campos antes não valorizados (história de gênero,
da sexualidade, da vida privada).
Fazer uma reflexão acerca dos estudos no campo da História Cultural nos
traz contribuições no encaminhamento metodológico na pesquisa sobre a Cultura
Escolar e a História das Disciplinas Escolares. Chervel (1990) e Julia (2001) definem
uma disciplina escolar como uma combinação de diversos constituintes de
dimensões variadas (conteúdos, exercícios, motivação, corpo docente, etc.). Uma
disciplina escolar é formada através de um conjunto de conhecimentos, que ao
longo do tempo sofrem alterações ou não, conforme existam mudanças do público
que impõe as variações dos conteúdos a serem ensinados. Para compreender estas
mudanças é necessário investigar além da superficialidade dos acontecimentos
históricos, pois essas mudanças são dados que vem de culturas diversas que
influenciam os contextos escolares.
Assim como a História vem carregada de idealizações, consequentemente a
cultura escolar e as disciplinas escolares podem receber essa influência. Bourdieu
(1989) mostra que as ideologias sempre contribuem para algo, onde o consenso
social faz parte de uma estrutura, que são produzidos com um propósito, exercendo
um poder invisível de presunção que constrói uma realidade social causando uma
falsa ideia de liberdade, condicionada às relações de poder econômico e cultural.
Portanto, o historiador necessita interpretar os dados sobre os objetos que
coleta em sua pesquisa, relacionando-os no contexto de sua época, pois cada
acontecimento tem uma razão de ser. Analisar a constituição de uma disciplina
escolar como produto de uma determinada cultura, implica em buscar o maior
número possível de informações nas fontes coletadas. Essas fontes podem ser
constituídas de: cadernos de alunos, exercícios, planos de ensino, provas, manuais
didáticos, diários de classe, relatórios, livros didáticos, observando como, quando e
por quem eles foram usados, tentando extrair destes registros quais eram os
conjuntos de normas e práticas que contemplavam os conhecimentos que se
julgavam serem necessários para aquela época e aquela sociedade.
Chartier diz que:
O pensar é específico da compreensão histórica, e considerar coerente, plausíveis,
explicativas, as relações intuitivas entre os índices, as séries e os enunciados que a
operação historiográfica constrói. E acerca da representação referencial da realidade
que representam, e acima de tudo, cabe aos historiadores serem vigilantes atentos a
todos os vestígios que possam ferir a memória. (CHARTIER, 1990, p.12)
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Nesse sentido, ao pesquisar sobre Saberes Escolares, podemos dizer que
certos conteúdos estão no currículo como algo posto, com finalidades específicas
para a necessidade de sua época, que procura a contextualidade e interesses
daquela sociedade. O que nos remete dizer que a Cultura Escolar pode ou não estar
relacionada às demais culturas (religiosa, política e popular) de cada período de sua
história. Os Saberes Escolares são produtos de uma determinada cultura, que
carregam em si uma marca política, como integrantes da cultura escola, que são
datados e determinados através de certos interesses. Assim Julia (2001) descreve
A cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos;
normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização).

De fato a instituição escolar se relaciona com os demais ramos da sociedade,
sofrendo influências e também influenciando sócio e culturalmente cada espaço.
Necessitamos compreender o contexto em que ela está inserida para percebê-la
como um meio por excelência na aquisição de conhecimentos carregados de uma
gama cultural pertinente a sua época e seu momento.
Perante tantas mudanças e reformas educativas que acompanhamos, não
podemos perder de vistas as normas e finalidades que regem a escola, avaliando o
papel do trabalho do educador, analisando os saberes ensinados e as práticas
escolares que os ensejaram. Para Chervel (1990) as disciplinas escolares são
resultados da transformação e adaptação da cultura que está fora da escola,
fazendo mediações pedagógicas em campos de conhecimento específicos.
Segundo Viñao (2001) as reformas educativas às vezes só “arranham” a
Cultura Escolar, pois existem elementos que permanecem e elementos que se
renovam, e muitas vezes as mudanças encontram resistências. Geralmente estas
mudanças e reformas vêm carregadas de interesses políticos, daí podemos ver as
disciplinas escolares como campo de poder social e acadêmico, de um poder de
disputas, que mesclam individualidades, ações e estratégias.
Assim como toda disciplina escolar a Matemática é antes disso, uma ciência
construída no âmbito de uma história cultural, como um fenômeno social, resultado
das necessidades sociais. Mostrar o caminho percorrido pela humanidade,
percebendo as transformações que ocorreram e continuam a ocorrer, contribuindo
na observação das alterações da sociedade e da própria personalidade do homem.
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Sadovski (2007), diz que a Matemática é um produto cultural e social.
Cultural, porque a cada momento suas produções são impregnadas de concepções
da sociedade da qual emergem e porque condicionam aquilo que a comunidade
matemática concebe como possível e relevante.(...)A matemática é também um
produto social, porque resulta da interação entre pessoas que reconhecem como
membros de uma mesma comunidade. As respostas dadas por alguns novos
problemas que outros visualizam, e as demonstrações produzidas são validades
segundo as regras aceitas na comunidade matemática em certo momento. Essas
regras se transformam em função dos conhecimentos e das ferramentas
disponíveis, o que leva a pensar que a própria ideia de rigor matemático muda com
o tempo. (SADOVSKI, 2007, p.22)

Segundo Wolki; Soares e Brand (2012), com a abertura dos primeiros cursos
de formação de professores para o ensino secundário em 1934 (Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da USP), são criados também os cursos de licenciatura
em Matemática. Os professores que lecionavam para as licenciaturas se
preocupavam apenas com o conteúdo matemático, não os vinculando às questões
pedagógicas, não eram licenciados e possuíam sobremaneira grande conhecimento
matemático, mas nenhuma formação pedagógica.
Esta concepção conteudista é vista ainda nos dias atuais, pois ainda temos
professores em cursos de licenciatura que herdaram esta forma de ensinar. Os
currículos ainda priorizam as disciplinas especificas, colocando as disciplinas
pedagógicas como se não fossem essenciais na formação docente. E ainda
podemos observar que as disciplinas de conhecimento especifico não se relacionam
com as disciplinas pedagógicas, que são ministradas com professores de
departamentos diferenciados e estes não têm muito contato, havendo ainda certa
distância entre estes professores.
As ideias do movimento da matemática tradicional que defendiam o rigor e o
formalismo dos conteúdos matemáticos mudaram com o surgimento da Escola
Nova. Nessa tendência a Matemática deveria ser ensinada com o enfoque em seus
valores utilitários, por meio da manipulação de materiais e atividades experimentais,
onde o sujeito deveria construir espontaneamente os conceitos matemáticos. Nesse
sentido, o aluno é o centro da aprendizagem e o professor apenas o orientador.
Nos anos 1960 e 1970, os currículos de Matemática passaram por uma
reformulação

acentuada,

desencadeada

pelo

movimento

internacional

de

modernização pela tecnologia, motivando a educação escolar a orientar-se por um
modelo

tecnológico industrial, no qual o professor torna-se um executor de um

planejamento. Nesse cenário a matemática enfatizava o emprego de técnicas e
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linguagens simbólicas, acreditando que a formação dos conceitos matemáticos se
davam pelo reforço, pela repetição sistemática e pela sequência das atividades
escolares. Paralelo a isso acontecia o Movimento Internacional da Matemática
Moderna evidenciando o abstrato e o formal, porém sem objetivar utilização e
relação com a vida prática. O Movimento da Matemática Moderna, que foi um marco
na história do ensino da Matemática. Trouxe algumas mudanças curriculares ao
valorizar os aspectos formais do conteúdo, atribuindo pouca importância às
aplicações e aos aspectos intuitivos, não fazendo ligações da matemática com a
vida real. O movimento não teve muito sucesso, pois havia a necessidade de se
vincular a Matemática ao dia-a-dia do aluno. Deveria desenvolver habilidades de
lidar com resoluções de problemas do cotidiano e da utilização de recursos
didáticos, como a calculadora, por exemplo. Tais fatos são abordados pelo Grupo de
Pesquisa de História da Educação Matemática (GHEMAT)5, criado no ano 2000,
com o objetivo de pesquisar sobre a história da educação matemática no Brasil,
onde duas questões orientam as investigações do grupo: A que serve praticar
historicamente a história da educação Matemática? Qual o significado da construção
de uma perspectiva histórica para a educação matemática brasileira? “As
investigações históricas que estão sendo realizadas pelo grupo vêm colocando em
xeque perspectivas que intentam subordinar o estudo das mudanças nos saberes
escolares – em particular na matemática escolar – a uma questão de transposição.”6
Nos anos 1980, buscou-se valorizar os aspectos sociais, antropológicos,
linguísticos e cognitivos no ensino da Matemática, como resposta aos fracos
resultados da aprendizagem. O National Council of Teacher of Mathematic- NCTM-,
ocorrido nos Estados Unidos, apresentou recomendações para o ensino de
Matemática no documento “Agenda para Ação”, no qual se destacava a Resolução
de Problemas como foco para o ensino da Matemática. Muitas discussões
_______________
5

Nesse sentido ver os projetos de pesquisa site:
http://www.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/projetos.htm, acessado em 14/11/2013.
6
O Grupo, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq tem como líderes os
professores Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR) e Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus
Guarulhos). Os projetos de pesquisa têm como objetivo produzir história da educação matemática no
Brasil. Ela se dá pelo ofício do historiador em sua tarefa de produção de objetos, de promoção de
operações com documentação a ser transformada em fontes de pesquisa, e submissão de seu texto
a regras de controle pela comunidade de historiadores.Assim, duas questões fundamentais orientam
as investigações do Grupo: A que serve praticar historicamente a historia da educação matemática?
Qual o significado da construção de uma perspectiva histórica para a educação matemática
brasileira? Retirado do site do GHEMAT acessado em 30/10/2013.
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colocaram a formação e o ensino de Matemática em pauta. Em 1980 uma série de
novas reformas curriculares foram surgindo, mas ainda, nas universidades
brasileiras, o modelo de ensino pautava-se nos cursos de bacharelado. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997, p.20-21),
(...) reformas que ocorreram mundialmente, a partir de então apresentam
pontos de convergência como, por exemplo:
• direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências
básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação
de estudos posteriores;
• importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do
seu conhecimento;
• ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir
dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas;
• importância de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos,
incluindo-se, já no ensino fundamental, elementos de estatística,
probabilidade e combinatória, para atender à demanda social que indica a
necessidade de abordar esses assuntos;
• necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso da
tecnologia e a acompanharem sua permanente renovação.

Nos anos de 1990, surgiu o “ensino renovado”7, visto que os piores
resultados não estavam nas tarefas de cálculo, mas naquelas que exigiam algum
raciocínio, flexibilidade e espírito critico. Nesse tipo de ensino propõe-se
procedimentos que tomem como ponto de partida uma concepção de mundo, de
sociedade, de escola e de homem que se deseja formar. Nesse período são
instituídos os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), que trazem o entendimento
sobre o papel da Matemática no sentido da formação para a cidadania. Com a
implantação dos Referenciais Curriculares para a Educação Básica e os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Matemática, vieram princípios, sintetizados neles, que
fundamentam a importância de conectar a Matemática à construção do exercício da
cidadania, enfatizando a importância da participação crítica do aluno na realização
de relações da Matemática com outras disciplinas e com os temas transversais.
Nesse sentido, o aluno deve enxergar a matemática como uma ciência que o auxilia
a enfrentar e resolver problemas, a comunicar-se matematicamente, desenvolvendo
competências e habilidades que estruturam seu raciocínio. Para isso, o professor
deve compreender essa proposta e se convencer de sua importância, senão a
mudança fica limitada.

_______________
7

O ensino Renovado da Matemática requer que sejam adotados práticas ou metodologias que
estimulem a aprendizagem (GOÉS, 2008)
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Atualmente, o sistema educacional brasileiro é regido pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96). A partir delas vieram as Diretrizes
Curriculares Municipais, no âmbito municipal, e no âmbito estadual as Diretrizes
Curriculares Estaduais. Trazem para o professor orientações sobre a disciplina
específica, com seus pressupostos teóricos, encaminhamento metodológico,
conteúdos para cada ano e a avaliação. Cabe ao professor usar essas orientações
segundo sua formação, conhecimento e realidade na qual está inserido, para o
sucesso no ensino aprendizagem de seus alunos, segundo o Projeto Político
Pedagógico da escola.
1.2 SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: ORIGENS E ALGUNS ASPECTOS.
Desde a antiguidade podemos observar que os problemas matemáticos fazem
parte dos estudos de Matemática. Um exemplo é o Teorema de Tales, que surgiu do
problema que consistia em determinar a altura de uma pirâmide8. Onuchic (1999,
p.199) diz que: “Até muito recentemente, ensinar a resolver problemas significava
apresentar situações problemas e, talvez, incluir um exemplo com uma solução
especifica.” Assim como todo o ensino, nos últimos séculos o ensino da Matemática
passou por muitas mudanças, entre elas o Movimento da Matemática Moderna.
Analisando-as podemos compreender a concepção atual de Resolução de
Problemas.
Polya, na década de 1940, foi considerado o grande incentivador da Resolução
de Problemas. Sua proposta era tornar os alunos bons solucionadores de
problemas. Segundo Polya o hábito de resolver problemas é adquirido através da
imitação e prática. Observando o que fazem outras pessoas quando resolvem os
seus, aprendemos a resolver nossos problemas. O modelo que Polya (2006)
desenvolveu para resolver problemas é utilizado por muitos educadores até os dias
de hoje. O modelo consiste em seguir quatro passos: primeiro, compreender o
_______________
8

Conta a História que Tales de Mileto, importante filósofo, astrônomo e matemático grego, usava
seus conhecimentos sobre Geometria e Proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide.
Tales observou que os raios solares que chegavam a Terra estavam na posição inclinada e eram
paralelos, tendo uma proporcionalidade entre as medidas da sombra com a altura dos objetos. Com
essa observação Tales estabeleceu que a altura da pirâmide está para o comprimento da sombra
assim como a altura da estaca está para o comprimento da sombra da estaca. O Teorema de Tales
pode ser definido da seguinte maneira: “Feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por
segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes.”.
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problema, segundo, estabelecer um plano, terceiro, executar o plano e quarto, fazer
um retrospecto.
No primeiro passo, além de compreender o problema, o aluno também deve
desejar resolve-lo. Para tanto, o professor deve escolher muito bem o problema a
ser resolvido, de modo que aguce o interesse do aluno. Ao compreender e conhecer
o problema, no segundo passo, o aluno pode estabelecer um plano pelo qual irá
resolver o que foi pedido para alcançar a meta final. No terceiro passo, é o momento
de colocar em prática o plano estabelecido, utilizando-se de conhecimentos
anteriores e também de possíveis novos conhecimentos. Por último, o retrospecto
da resolução, onde o aluno deve reconsiderar e reexaminar o resultado final e o
caminho que o levou até este. Dessa maneira consolida seu conhecimento e
aperfeiçoa sua capacidade de resolver problemas.
Historicamente o modo de ver e conceber o ensino de Matemática passou por
interferências que trazem significados e representações da identidade formada para
aquele momento, que reflete na realidade sociocultural e política, possibilitando
mudanças ou permanência de certos hábitos. Fiorentini9 (1995) descreve e identifica
seis diferentes tendências pedagógicas do ensino da Matemática, mostrando qual a
concepção de aprendizagem e suas finalidades situadas em cada época. A seguir
passamos a descrever cada uma das tendências:
1)
Tendência Formalista Clássica: Caracterizava-se pela ênfase as
ideias e formas da Matemática clássica, onde o professor era o transmissor
do conteúdo e o ensino era livresco (abordagem mecânica e pragmática da
Matemática).
2)
Tendência Empirico-Ativista:Surge como negação à escola clássica
tradicional, considera que o aprender não é importante, mas aprender a
aprender. O professor torna-se orientador e o aluno o centro da
aprendizagem. Os ambientes de ensino devem ser estimulantes e
incentivadores a realização de jogos e experimentos com materiais
manipuláveis. O conhecimento matemático é obtido por descobertas.
3)
Tendência Formalista Moderna: O ensino continua autoritário e
centrado no professor. Começa a surgir no Brasil ideias sobre o Movimento
10
da Matemática Moderna , que promove um retorno ao formalismo
matemático.
4)
Tendência Tecnicista: Surge no final de 60 a 70, junto com a
Revolução Industrial. Caracteriza-se pela ênfase as “tecnologias de ensino”,
onde a finalidade do ensino da Matemática constituía em desenvolver

_______________
9

Trazemos as contribuições de Fiorentini, para a História, do ponto de vista da Didática, que embora
não sejam objeto de apreciação neste estudo, consideramos oportuno trazer.
10
O Movimento da Matemática Moderna foi um movimento internacional do ensino de matemática
que surgiu na década de 1960 e se baseava na formalidade e no rigor dos fundamentos da teoria
dos conjuntos e da álgebra para o ensino e a aprendizagem de Matemática.).
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habilidades e atitudes computacionais, capacitando o aluno para a
resolução de exercícios e problemas-padrão.
5)
Tendência Construtiva: O conhecimento matemático é visto como
resultado da ação interativa e reflexiva do homem com o meio que vive. O
ensino é feito a partir de uma prática pedagógica que utiliza materiais
concretos, que auxiliam na construção das estruturas do pensamento
lógico-matemático e/ou na construção do conceito de número e dos
conceitos relativos às quatro operações. Essa corrente prioriza mais o
processo que o produto do conhecimento.
6)
Tendência Socioetnocultural: Em torno dos anos 70 surgem no Brasil
estudos que levam em conta os aspectos socioculturais, onde priorizam
temas socioeconômicos e políticos, deixando de lado a preocupação com o
ensino de conceitos, perdendo a visão da Matemática como uma ciência
pronta e acabada, desconectada do mundo real, passando a ser vista como
um saber prático, dinâmico e produzido histórico-culturalmente nas
diferentes práticas sociais.

A década de 1980 foi bastante promissora para a Educação Matemática 11. Nela
foram realizadas diversas ações pelo país em favor do ensino da Matemática,
provocando mudanças no trabalho do professor em sala de aula ao apontarem a
necessidade no aprimoramento das metodologias empregadas na formação do
aluno que fosse atuante na sociedade atual.
Uma das abordagens de pesquisa bastante importante na Educação Matemática
é a Resolução de Problemas. Para Stanic e Kilpatrick (1988, p.1):
A principal razão para a maior ênfase dada pelos educadores matemáticos
ao ensino da resolução de problemas é que, até este século, era assumido
que o estudo da Matemática – de qualquer Matemática não apenas daquela
que agora consideraríamos problemas – seria, de uma maneira geral, a
melhoria do pensamento das pessoas. (...) Por isso, desde pelo menos
Platão, temos a ideia que, estudando Matemática, melhoramos a
capacidade de pensar, raciocinar, resolver problemas com que nos
confrontamos nos mundo real.

Definir o que é realmente um problema é algo bastante complexo. Talvez pela
falta de clareza na definição, se apresentem as grandes dificuldades de se trabalhar
com a Resolução de Problemas como metodologia. Dante (2009, p.11) diz que: “o
que é um problema para alguns pode não ser para outro.”
Lester (1993, p.18) diz que: “um problema é uma situação que um individuo ou
um grupo quer ou precisa resolver e para o qual não dispõe de um caminho rápido e
_______________
11

Educação Matemática é uma teoria do conhecimento interdisciplinar, socialmente elaborada, tem
ligações com as disciplinas da Matemática, a Psicologia, a Comunicação, a Antropologia, a
Sociologia, a Filosofia, a Historia, a Artes, as Ciências da Cognição. Segundo alguns educadores
matemáticos, a Educação Matemática como área de investigação constitui-se em um importante
campo a ser explorado para a efetivação de um sistema educacional democrático é o mais antigo
da nossa história. (Brun, 2012, p.3)
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direto que o leve a solução.” Pozzo (1998, p.17) difere dos demais e diz que: “não é
possível determinar, em geral, se uma tarefa é um exercício ou um problema, isto
não depende somente da experiência e dos conhecimentos.” Dante (2009, p.24)
diferenciou exercícios de problemas, e fez a seguinte classificação:
1)Exercícios de reconhecimento, onde o aluno reconhece, identifica ou
lembra de um conceito;
2)Exercícios de algoritmos, onde o aluno treina a habilidade em executar
um algoritmo;
3)Problemas-padrão, onde o aluno recorda e fixa fatos (algoritmos)
anteriormente aprendidos, sem exigir estratégias;
4)Problemas-processo ou heurístico exigem do aluno um tempo para
pensar e arquitetar um plano de ação que pode levá-lo à solução;
5)Problemas de aplicação exigem do aluno pesquisa e levantamento de
dados, que retratam situações reais do dia a dia;
6)Problemas de quebra-cabeça envolvem e desafiam os alunos, sua
solução quase sempre depende de sorte ou truque para a solução.

Qualquer que seja a escolha do professor, ele deve lembrar, que cada tipo de
situação, seja uma das formas dos problemas citados acima ou um exercício, tem o
seu valor e seu objetivo no ensino da Matemática. Acreditamos que o trabalho com
Resolução de Problemas em sala de aula para o ensino de Matemática deve
envolver o aluno, sempre que possível, em situações que contextualizem a vida real,
motivando-o e desafiando-o a refletir sobre as tomadas de decisões na busca da
melhor solução, desenvolvendo o espírito criativo, o raciocínio lógico e o modo de
pensar matemático. Se o aluno for posto em contato com situações novas, quando
adulto poderá ter autonomia para agir com inteligência e maturidade para enfrentar
problemas da vida diária.
Segundo Diniz (2001, p.88) seguindo as Tendências Pedagógicas na
Educação Matemática, a Resolução de Problemas passou pelas seguintes
concepções:
a)Resolução de Problemas como meta do ensino de Matemática: no qual a
Resolução de Problemas seria a principal razão de estudar Matemática,
ensina-se sobre Resolução de Problemas.
b)Resolução de Problemas como processo do ensino de Matemática: no
qual a Resolução de Problemas seria a aplicação de processos adquiridos
isoladamente para enfrentar uma situação nova, que os métodos,
procedimentos e estratégias utilizados são importantes, ensina-se para a
Resolução de Problemas.
c)Resolução de Problemas como habilidade básica a ser desenvolvida pelo
ensino de Matemática: para ser um conhecimento mínimo para atuar em
nossa sociedade, onde as especificidades do conteúdo, os tipos de
problemas e os métodos de resolução é que são importantes, ensina-se
através da resolução de Problemas.
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Analisando as concepções apresentadas por Diniz, acreditamos que na
pratica de Resolução de Problemas, é necessário que o professor faça um
planejamento cuidadoso das atividades e do encaminhamento dos questionamentos,
a fim de criar um ambiente de produção e reprodução do saber. As aulas devem ser
dinâmicas, envolvendo contextos socioculturais diferentes, para que os alunos
tenham

participação

ativa

e

possam

desenvolver

habilidades

cognitivas,

favorecendo a reflexão, por meio de formulação de hipóteses e, consequentemente,
investigação e exploração de novos conceitos.
Para conceber a possibilidade de ensinar Matemática através da Resolução
de Problemas como meta, processo ou habilidade básica, o professor deve se
desapegar da concepção de Resolução de Problemas como aplicação de conteúdo,
como exercício de final de capitulo do conteúdo trabalhado. Acreditamos que a
Resolução de Problemas pode ser considerada uma prática inovadora se utilizada,
como se indica nos PCNs, como ponto de partida para se ensinar Matemática.
Após participar de diversas capacitações oferecidas pelas Secretarias
Municipal e Estadual de Educação, de ter realizado a especialização em Educação
Matemática e tendo a vivência de sala de aula, bem como perante os resultados das
diversas avaliações que são feitas nas escolas pelo Ministério da Educação, e que
não têm alcançado resultados satisfatórios, observei que o ensino de matemática
poderia ser investigado na perspectiva da resolução de problemas.

1.3 O LIVRO DIDÁTICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Um dos principais objetivos do ensino da Matemática é auxiliar os alunos a
resolver problemas, tanto escolares como na vida cotidiana. Resolver problemas faz
parte da natureza humana, e cabe ao professor de Matemática orientar seus alunos,
nessa perspectiva.
A importância da Resolução de Problemas no ensino da Matemática é
destacada em orientações e documentos oficiais, como as que estão nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) para o ensino fundamental das
séries iniciais, que no momento se configura como o último documento em nível
nacional, que norteia a organização pedagógica educacional. Acreditamos que o que
orienta o trabalho pedagógico do professor dos anos iniciais hoje são os PCNs, os
livros didáticos e, desde 2008 no município de Colombo, a Diretriz Municipal de
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Educação – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. Os PCNs (1997) orientam que o
trabalho pedagógico com situações problemas deve ser ponto de partida na
formação dos conceitos, antes da apresentação em linguagem matemática em sala
de aula. O maior objetivo em trabalhar com Resolução de Problemas é propiciar ao
educando entender uma situação problema como um processo, dando ênfase ao
raciocínio desenvolvido e não na resposta encontrada.
Fazendo um adendo neste momento, não podemos esquecer a importância
de tratar sobre o livro didático no ensino aprendizagem, sabe-se que o livro didático
ocupa lugar de destaque no processo de ensino-aprendizagem, e este material deve
favorecer a relação entre o ensino da prática com a teoria, possibilitando o aluno na
aquisição de um pensamento crítico e criativo, conectando conceitos científicos com
conceitos do cotidiano, recriando conceitos do senso comum. Segundo Munakata
(2012, p.58), o livro didático pode ser enunciado como “o livro produzido para fins
educacionais, visando principalmente ao público escolar.”
Os livros didáticos são escolhidos através do Plano Nacional do Livro
Didático, e estão presentes em, praticamente, todas as escolas, influenciando os
aspectos pedagógicos, planejamentos e quase sempre são a única fonte de
pesquisa para professores e coordenadores pedagógicos.
Vale lembrar que as editoras produzem os livros didáticos de acordo com os
critérios pré estabelecidos pelos currículos propostos no sistema educacional, logo
podemos dizer que os livros didáticos são mercadorias que também atendem os
padrões ideológicos do Estado. No Brasil, o livro didático passou a ser avaliado em
1996, por especialistas, para só então poder fazer parte da lista de possíveis
escolhas.
Segundo os PCNs (1997) o livro didático é um material que influencia
fortemente o ensino brasileiro. “É preciso que os professores estejam atentos à
qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos
objetivos educacionais propostos.” (PCNs, 1997, p.104, v.1) Sabemos, no entanto,
que na prática do professor exige-se, para enriquecer suas aulas, o uso de diversas
técnicas e com isso outras ferramentas que não seja unicamente o livro didático.
O livro didático tem concorrido para contribuir na vinculação de visões de
mundo em diferentes épocas e com diferentes funções ideológicas. A história do
livro didático está muito ligada as transformações sociais, políticas e econômicas
nas quais o país vive no momento em que surgem, o que não é diferente no Brasil.
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O livro didático é um material que possui história, carregado de significados culturais
de cada época e espaço, resultado da transformação e adaptação da cultura que
está fora da escola, fazendo mediações pedagógicas com o campo de
conhecimento específico.
Segundo Choppin (2004, p.553), ”os livros didáticos exercem quatro funções
essenciais, que podem variar consideravelmente segundo o ambiente sociocultural,
a época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização.”
Segundo o autor essas funções são: Função referencial: a qual segue fielmente a
programação curricular; Função instrumental: que põe em prática métodos de
aprendizagem, propondo atividades e exercícios para a memorização dos
conhecimentos; Função ideológica e cultural: instrumento essência na construção de
uma identidade na transmissão da cultura, da língua e de valores das classes
dirigentes; Função documental: fornece um conjunto de documentos, textuais ou
icômicos, que pode desenvolver o espírito critico do aluno.
Para Munakata (2012),
Do ponto de vista editorial, um bom livro não é apenas aquele que contenha
um bom conteúdos, “sério”, mas o que seja bem feito – bem feito não
apenas em relação à exatidão das informações ou da ortografia, mas
também no que respeita à coerência do estilo da normatização.
(MUNAKATA, 2012, p.56)

Nas escolas podemos observar que o livro didático ainda é um instrumento
bastante utilizado nas aulas, visto que muitas vezes, principalmente na escola
pública, levando em consideração as condições sócio-cultural da clientela da
mesma, às vezes, não possui contato com outros tipos de materiais.
O livro, indispensável na materialização de conhecimentos, elemento
simbólico da passagem da leitura ao leitor, foi se universalizando para todo
o (atual) ensino fundamental. Socorrendo populações de baixa renda ou
não, ele é um material didático sine qua mon para o acompanhamento dos
estudos e para propiciar maior segurança aos alunos. Ele não resume em si
o conjunto de materiais didáticos, mas ele é indispensável na ação de apoio
aos alunos. (CURY, 2009, p. 121)

Com todas as mudanças que o ensino tem passado, pode-se dizer que o
livro didático, como material ideológico cultural, não precisa necessariamente ser
abolido das salas de aula, afinal ele possui suas finalidades, ampliando o
conhecimento através de seu conteúdo especifico. Mas o professor deve ter
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consciência na utilização deste material, não como simples transmissor de
informações, porém acrescentando outras formas de atividades e materiais.
O documento atual que norteia a educação do município em questão, a
Diretriz Curricular Municipal de Educação do município de Colombo, ao tratar sobre
o trabalho com situações problemas no Encaminhamento Metodológico, indica sobre
jogos e material concreto para as relações de comparação e operações, tanto no
cálculo escrito como no mental. Assim temos:
O uso de situações problemas neste aspecto é fundamental, pois quando se
fala em situações problema na área de conhecimento da matemática, falase em situações que envolvem números e operações, raciocínio lógico,
análise de dados, desafios, sequência lógica, geometria e cálculo.
(COLOMBO, 2008, p.43).

1.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SEU ENFOQUE EM LIVROS DIDÁTICOS E
EM PROGRAMAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA DAS SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO PRIMÁRIO (1960-1980)
Considerando as necessidades que a sociedade brasileira tem sentido quanto
a formação de cidadãos atuantes, a educação escolar tem seu papel no sentido de
contemplar estas exigências. Ao lado disso temos o entendimento de que o
processo ensino-aprendizagem está relacionado a muitos fatores, tais como as
políticas públicas, a história, práticas pedagógicas, com as condições objetivas dos
alunos e professores.
Nesse estudo vamos analisar o ensino da Matemática por meio do uso de
Resolução de Problemas, no bojo das mudanças ocorridas nas décadas de 1960,
1970 e 1980, sabendo que nessas décadas o Sistema Educacional Brasileiro sofre
profundas mudanças e é regido pelas Leis nº 4024 de 1961 e nº 5692 de 1971.
Vamos refletir sobre a influência que estas leis tiveram no ensino da Matemática,
relacionando-as ao uso de livros didáticos, utilizados nas décadas referidas.
1.4.1 A Resolução de Problemas em livros didáticos e em documentos da
década de 1960
Segundo Mestriner (2008), na década de 1960 o Brasil estava intensificando o
processo de industrialização e de urbanização, e a educação precisava adequar-se
ao desenvolvimento econômico pelo qual o país estava passando, para tornar-se
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elemento chave no desenvolvimento nacional. Foram criados nessa época, cursos
de Licenciatura curta12, para atender a demanda de falta de professores para a
formação de alunos nos cursos profissionalizantes.
Assim, o ensino da Matemática modifica-se historicamente, passando por
influências culturais e políticas. Segundo Fiorentini (1995), na década de 1960,
pode-se considerar que estava vigente a Tendência Formalista Moderna onde o
ensino continua autoritário e centrado no professor13. Nessa época começam a surgir
no Brasil ideias sobre o Movimento da Matemática Moderna, que promovem um
retorno ao formalismo matemático.
O ensino, de um modo geral, continua sendo acentuadamente autoritário e
centrado no professor que expõe/demonstra rigorosamente tudo no quadronegro. O aluno, salvo algumas poucas experiências alternativas, continua
sendo considerado passivo, tendo que reproduzir a linguagem e os
raciocínios lógico-estruturais ditados pelo professor.(FIORENTINI, 1995)

Como documento orientador do Estado do Paraná, na gestão de Ney Braga,
temos o decreto nº 10290 de 13/12/1962 que vem atender as exigências da LDB
4024 de 1961, ampliando o período de escolaridade do curso primário com o
objetivo de acelerar através da educação, o desenvolvimento social e econômico do
Estado14. Estas mudanças ocorrem logo após Ney Braga ter assumido o governo do
Estado.
No que diz respeito ao ensino da Matemática, o programa de ensino traz
como um dos objetivos: “dotar as crianças de conhecimentos e habilidades que lhes
possibilitem aplicar, com rapidez, exatidão e segurança, a matemática como
instrumentos na solução dos problemas da vida prática.” (Decreto nº 10290, p.27)
A orientação era de que o professor utilizasse situações reais para
desenvolver os conhecimentos matemáticos utilizáveis na resolução de problemas.
Em 1963 a Secretaria de Educação e Cultura distribui para os professores o Manual
do Professor Primário do Paraná, que trazia sugestões e atividades. Para a
_______________
12

Criada com a Reforma Universitária Brasileira entre 1968 e 1971, atendendo as exigências políticas
da época, sendo uma formação generalista e rápida para suprir a carência de professores no país
naquele momento.
13
As Tendências Pedagógicas na Educação Matemática já foram detalhadas anteriormente no Cap.
1 item 1.2
14
“Dissemos, anteriormente, que adotamos os princípios segundo os quais a educação deve ser
prestada como serviço público, dentro de um planejamento bem elaborado, e é ela também
investimento ou aplicação produtiva de capital, pelo que se deve ter um cuidado todo especial com
os custos da educação, a fim de que se consiga plena utilização dos recursos aplicados.” (
PARANÁ, apresentação à Assembléia em 1º de maio de 1962, p.)
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Resolução de Problemas, o Manual orienta que o professor deve seguir etapas para
alcançar os objetivos desejados, acreditando-se que depois de passar por estas
etapas a criança estaria apta a resolver um problema proposto. As etapas são as
seguintes:
1º Treino de raciocínio. Onde o professor deve apresentar situações
problemas criadas em classe, e a criança deve responder oralmente
registrando somente o resultado.
2º Registro do cálculo da situação apresentada pelo professor.
3º A criança registra o cálculo por escrito, dá ou completa a resposta.
4º A criança deve indicar por escrito a operação utilizada. (PARANÁ, 1963,
p. 98)

Tudo indica que estes passos trazem influências dos estudos de Polya, que
teve uma interpretação muito limitada de suas propostas. Segundo D’Ambrosio
(2008),” transmitiam aos alunos uma visão da resolução de problemas como um
procedimento seguindo passos determinados.”
No Manual do Professor Primário do Estado do Paraná (1963) também havia os
tipos de problemas que poderiam ser utilizados. Esses problemas classificados do
seguinte modo, exemplificados nas figuras 1 e 2:
a) Sem números, com comparações:
b)Incompleto, onde a criança elabora a pergunta.
b) São apresentados somente os dados e a criança elabora o problema.
c) A criança coloca apenas o sinal da operação e a professora
apresenta o enunciado.
d) Objetivados, em o enunciado do problema é apresentado com
desenhos com a quantidade dos objetos, no lugar do número. (PARANÁ,
1963, p.99)

FIGURA 1: Exemplos de problemas no Manual do Professor.
FONTE: PARANÁ, Manual do Professor Primário do Paraná, 1963.
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FIGURA 2: Exemplos de problemas no Manual do Professor.
FONTE: PARANÁ, Manual do Professor Primário do Paraná, 1963.

Para que a criança tivesse mais interesse em resolver os problemas, o
Manual orienta para que o professor apresente problemas que devem fazer parte do
cotidiano dela. O professor deveria habituar as crianças a revisar e verificar os
resultados, refazendo as operações.
Da mesma forma o Manual Pedagógico da Escola Moderna de 1968, também
orientava para que o professor ao trabalhar com Resolução de Problemas utilizandose de recursos, para que a aprendizagem se desse de maneira menos rotineira que
o uso somente do quadro de giz, e que existiam maneiras diversas de explicar
problemas para os alunos, variando os procedimentos. As maneiras descritas por
este documento foram: a) Dramatização; b) Com material da Caixinha de Cálculo; c)
No Flanelógrafo; d) Com Desenhos; e) Problema Mudo.
Abaixo alguns exemplos, nas figuras 3 e 4, para demonstrar a forma como
estes problemas eram trabalhados.
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FIGURA 3: Exemplos de Problemas com Desenhos
FONTE: SÃO PAULO, Manual Pedagógico para a Escola Moderna, 1968

FIGURA 4: Exemplos de Problemas Mudo.
FONTE: SÃO PAULO, Manual Pedagógico para a Escola Moderna, 1968.
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Durante a pesquisa, conseguimos um livro, para análise, com o título
Exercícios de Matemática Moderna, 1ª série primário, que não foi possível identificar
o ano da edição, mas que devido á legislação em vigor, acreditamos que pela
denominação primário na capa (Figura 5), seja da década de 1960.15 E também o
identificador que faz ser possível reconhecer esse livro como sendo dessa década
pode ser a sentença utilizando quadradinhos, linguagem simbólica, introduzida pelo
Movimento da Matemática Moderna que se propaga no Brasil a partir dessa década.
A seguir temos exemplos de como a Resolução de Problemas era trabalhada ao
longo do ano na 1ª série primária.

FIGURA 5: Capa do Livro.
FONTE: TOLEDO, Maria do Carmo A. Exercícios de Matemática Moderna, ano
desconhecido.

_______________
15

Com a Lei 5692/71 o Ensino Primário passou a ser denominado com 1º grau.
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FIGURA 6: Exemplos de Problemas no livro Exercícios de Matemática Moderna
FONTE: TOLEDO, Maria do Carmo A. Exercícios de Matemática Moderna, ano
desconhecido.

A figura acima mostra os primeiros problemas que aparecem no livro. Vemos
que os problemas são apresentados com desenhos e já com a operação necessária
para a resolução. Acreditamos que por ser o primeiro contato que o aluno tem com
problemas, a forma como ele resolve seja mais simples, para depois as dificuldades
começarem a aparecer gradativamente.
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FIGURA7: Exemplos de Problemas no livro Exercícios de Matemática Moderna
FONTE:TOLEDO, Maria do Carmo A. Exercícios de Matemática Moderna, ano desconhecido.

Na figura 7, observamos que o livro aumenta a dificuldade na resolução,
retirando algumas informações que anteriormente deixou para “ajudar” os alunos.

FIGURA 8: Exemplos de Problemas no livro Exercícios de Matemática Moderna
FONTE: TOLEDO, Maria do Carmo A. Exercícios de Matemática Moderna, ano
desconhecido.
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Nas figuras 8 e 9, percebemos que os problemas já não estão mais com a
operação indicada.

FIGURA 9: Exemplos de Problemas no livro Exercícios de Matemática Moderna
FONTE: TOLEDO, Maria do Carmo A. Exercícios de Matemática Moderna, ano
desconhecido.

Logo, o trabalho do aluno, fica um pouco mais complexo, pois ele deve
interpretar a situação e decidir se deve utilizar a operação da adição ou da subtração
(operações trabalhadas até o momento, no livro indicado).
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FIGURA 10: Exemplos de Problemas no livro Exercícios de Matemática Moderna
FONTE: TOLEDO, Maria do Carmo A. Exercícios de Matemática Moderna, ano
desconhecido.

Na figura acima, que são situações que estão quase no final do livro,
percebemos que foi utilizado um tema gerador, no caso o leite, em que o aluno deve
resolver vários problemas, utilizando as quatro operações. Aqui não é indicada que
operação ele deve utilizar, sendo necessária a interpretação. No sentido do tema
gerador, a orientação metodológica se apóia na Escola Nova.

1.4.2Resolução de Problemas em livros didáticos e em documentos da década
de 1970

Na década de 1970 o Movimento da Matemática Moderna ainda era
predominante. A visão formalista da matemática, privilegiando aspectos dedutivos,
dentro de um rigor matemático, na construção de conceitos utilizando noções da
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teoria de conjuntos e a precisão e exatidão do uso da linguagem, era apresentada
nos programas de Matemática, como uma disciplina perfeita e acabada.
Em 11 de agosto de 1971, foi publicada a Lei nº 5692, prescrevendo uma
reforma no ensino de 1º e 2º grau. Unificou as quatro séries do primário e as quatro
séries do ginásio formando o 1º grau, transformando em um único bloco, tornando o
ensino de oito anos obrigatório. Nessa época o Brasil estava sob a égide do Regime
Militar.
Ogliari (2011, p15) diz:
sob o modelo de produção capitalista de internacionalização do capital,
também foram influenciadas pela ascensão da concepção tecnocrática de
educação, revelando a hegemonia do monopolismo sobre as visões
educacionais. Inserida na lógica do pensamento dominante, expresso por
intelectuais tecnocratas, a educação pode ser apreendida em duas facetas:
a de ser um direito social do cidadão e a de ser propiciadora de um fator do
capital, enquanto melhoria da qualificação de mão de obra. O embate
estava centrado entre uma concepção mais liberal, denominada humanista,
e uma concepção mais funcional (empresa-educação), a tecnicista.

Nesse contexto a tendência tecnicista é a tendência pedagógica que
corresponde a exigência do sistema de produção capitalista daquele momento.
Como já dito anteriormente, a aprendizagem do aluno era baseada na fixação de
conceitos ou de modelos, através de atividades mecânicas. Segundo Mestriner
(2008, p.50),
Através de atividades mecânicas inseridas em uma proposta educacional
rígida, o uso excessivo de técnicas de resolução de problemas em
detrimento da compreensão fez surgir a falsa ideia de que aprender não era
algo natural do ser humano, mas que dependia dos especialistas e das
técnicas empregadas.

Com a criação das licenciaturas curtas, os professores recebiam uma
formação rápida que visava atender uma necessidade do mercado de trabalho em
expansão. Por isso se levava em conta o mínimo da suposta qualificação necessária
ao exercício da atividade docente.
Segundo Mestriner( 2008 apud HAMBURGER, 1983, p.107 ) no Relatório
Setorial Caderno de Educação de 1974
(...) educar é simplesmente formar mão-de-obra, portanto a formação do
professor deve ser de baixo custo, ele deverá trabalhar com turmas
grandes, saber manipular livros didáticos e outros recursos.
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Para atender esta proposta, o professor não teria a necessidade de dominar
conteúdos aprofundados, bastava receber o livro didático da editora e lê-lo, este era
descartável e com respostas prontas.
No estado do Paraná em 1977, a Equipe de Currículo do Departamento de
Ensino de 1º grau publicou a Revista Currículo de nº 24 intitulada “Elementos para o
Planejamento Curricular na 1ª Série do Ensino do 1º Grau”, em seguida foram
publicados para a 2ª, 3ª e 4ª séries também.
A proposição deste esquema de trabalho foi resultante, basicamente, da
necessidade de se estabelecer critérios de referencia que facultassem a
avaliação do produto do Sistema Escolar (o aluno). Esses critérios
expressam-se no documento sob a forma de objetivos. ( Paraná,Secretaria
de Estado da Educação, ano 4 – nº 35, julho de 1978, p.7)

A Revista Currículo (1978) traz que o objetivo de se estudar Matemática é
o desenvolvimento do pensamento lógico, o espírito de investigação, além
de fornecer instrumentos básicos para a participação na vida em sociedade,
dotando os alunos de conhecimentos utilizáveis na resolução de problemas
na vida diária. ( Paraná,Secretaria de Estado da Educação, ano 4 – nº 35,
julho de 1978, p.296)

Também orienta para que todo o ensino de Matemática fosse iniciado com o
uso de material concreto, passando para o material semi-concreto, depois semiabstrato, para depois chegar à abstração (símbolos matemáticos), conforme os
alunos se apropriassem do conceito trabalhado. Aqui pode-se observar o influência
da Teoria de Piaget16.
Em relação aos conteúdos, a Revista Currículo, ainda traz o trabalho com
Conjuntos. Também contém orientações de trabalho com as operações (soma,
subtração, multiplicação e divisão), sendo que seguem-se de orientações
metodológicas, com os objetivos que devem ser atingidos. No final de cada uma das
operações, o aluno deve saber resolver problemas que envolvam a operação
estudada.
A orientação que este documento traz para se trabalhar com problemas
segue três passos: 1)De início trabalhar com problemas de forma oral e
_______________
16

Jean Piaget, psicólogo e biólogo suiço, desenvolveu sua teoria a respeito do desenvolvimento da
inteligência, intitulada Epistemologia Genética, descrevendo que o conhecimento surge a partir da
construção do sujeito interagindo com seu meio, e que a capacidade do conhecimento passa por
fases ( sensório motor de 0 a 2 anos; pré operatório, de 2 a 7 anos; operações concretas, de 7 a 11
ou 12 ano; operações formais de 11 ou 12 anos em diante.)
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concretamente; 2)Trabalhar com problemas escritos e com o auxilio de desenhos;
3)Trabalhar com problemas escritos e utilizando símbolos matemáticos.
Para o trabalho com operações as orientações iniciam com o uso de
conjuntos para explicar conceitos e logo passa-se a utilizar o Sistema de Numeração
Decimal, frisando o valor posicional dos algarismos. Após apresenta-se uma lista
com passos para realizar as operações passando pelas “dificuldades” que os alunos
podem apresentar. Por último é indicado uma lista com sugestões de tipos de
problemas.
Também encontra-se nas orientações com o trabalho de Números Racionais,
Sistemas de Medidas e Números Decimais o uso de situações problemas que
envolvam situações diárias.
Para a década de 1970 foram analisados dois livros didáticos que foram
utilizados e ainda servem como apoio para as aulas de Matemática. O primeiro com
o título “Os números também falam” de autoria de Therezinha P. Maestrelli,que teve
como colaboração especializada Benedito Castrucci, para a 4ª série, editado em
1975, traz em seu primeiro capítulo o trabalho com conjuntos e subconjuntos, num
total de 10 páginas de exercícios, com o tema referido.Logo após trabalha com
conceito de número e numeral, sistemas de numeração, operações, número
racional, unidades de medidas e geometria.
O livro, para apresentar alguns conceitos (Sistema de Numeração, Número
Racional, fração de um número e Medidas) utilizou alguma situação ilustrada. Mas
logo após a situação, a grande maioria dos exercícios utilizados é de fixação, no
total podemos contar vinte e sete exercícios em forma de situação problema, como
se pode observar nos exemplos a seguir, figuras 11, 12 e 13 respectivamente.
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FIGURA 11: Apresentação de um conteúdo (Fração de um número)
FONTE: MESTRELLI, Therezinha P.Os números também falam, 4º livro de Matemática 1º
grau. São Paulo:FTD, 1975.

FIGURA 12: Apresentação de um conteúdo (Fração de um número)
FONTE: MESTRELLI, Therezinha P.Os números também falam, 4º livro de Matemática 1º
grau. São Paulo:FTD, 1975.
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FIGURA 13: Exemplo das poucas situações problemas que aparecem.
FONTE: MESTRELLI, Therezinha P.Os números também falam, 4º livro de Matemática 1º
grau. São Paulo:FTD, 1975.

O outro livro analisado com o título “Matemática” dos autores José R.
Giovanni, Ornaldo Fleitas e Ronaldo Peretti, publicado em 1977, também inicia com
o estudo de conjuntos. Apesar deste livro também utilizar muitos exercícios de
fixação, traz uma lista considerável de situações problemas. Mas sempre antes
dessas situações mostra um exemplo, que acaba sendo a mesma que deve ser
usada nas situações a seguir, para encontrar a solução, o chamado “siga o modelo”,
que acreditamos deixar o aluno dependente e não precisa refletir para chegar a
solução, como mostra a figura 14.

53

FIGURA 14: Exemplos de situações problemas.
FONTE: GIOVANNI, José R; FLEITAS, Ornaldo; PERETI, Ronaldo. Matemática, 3ª série, 1º
grau. São Paulo:FTD, 1977.

Estes exemplos, apresentados acima, nos trazem aspectos importantes na
compreensão das práticas em Resolução de Problemas, trazendo, mesmo que de
modo reducionista, a relação da matemática com situações cotidianas.
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1.4.3Resolução de Problemas em livros didáticos e em documentos da década
de 1980
Nos anos de 1980, a Resolução de Problemas era destacada como o foco do
ensino da Matemática, com a proposta recomendada pelo documento “Agenda para
a Ação”17.
A década de 1980 foi de grande importância para a Educação Matemática no
Brasil, pois nessa década foram criados cursos, programas e pesquisas voltados
para o Ensino de Matemática.
No ano de 1987, no Paraná, foi criado pelo Departamento de Ensino do 1º
Grau o Ciclo Básico de Alfabetização sob o Decreto nº 2545/1988.
O Estado do Paraná, ao adotar como política pública para a educação, o
sistema de Ciclo Básico de Alfabetização – CBA nas séries iniciais – 1ª e 2ª
séries – na década de 9180, buscava respeitar a aprendizagem que o aluno
havia adquirido na 1ª série do Ensino Fundamental, ainda que esta fosse
insuficiente, e dar continuidade ao processo de aprendizagem na série
subsequente. ( PINESSO & MORI, 2008, p. 5)

Nessa época o que idealizava-se a educação pública de qualidade, uma
“educação para todos”. Muitos projetos foram discutidos nesse período, e uma das
questões bastante debatidas era a alfabetização, um dos grandes motivos para que
fosse implantado o Ciclo Básico de Albabetização.
Segundo Rossetto e Pavanello (2002, p. 10), “o Ciclo Básico foi pensado
como um meio da própria escola rever o seu trabalho, a sua forma de atuar na
comunidade e na sociedade” e, “traz como preocupação principal o tempo que a
criança necessita para alfabetizar-se.”
A implantação do Currículo Básico teve alguns enfrentamentos, pois a forma
como esta proposta foi implantada gerou descontentamentos por parte dos
professores, devido a falta de discussão, o que não facilitou a adaptação e a
compreensão dos mesmos com as teorias que a fundamentavam.
Segundo Pinesso e Mori (2008, p. 2) “com o intuito de auxiliar as escolas na
implantação da nova proposta de trabalho a Secretaria do Estado da Educação do
Paraná edita o documento Currículo Básico para as Escolas Públicas do Paraná, em
1990.”
_______________
17

A Agenda para a Ação foi um documento publicado em 1980, no National Council of Teachers of
Mathematics – NCTM – nos Estados Unidos, que traz recomendações e o porque a Resolução de
Problemas deve ser o foco da matemática escolar daquela época.
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Este documento é resultado da reestruturação curricular do pré a 8ª série, que
teve inicio em 1987. Ele está organizado em forma de textos que trazem
informações

sobre

o

desenvolvimento

do

ser

humano,

a

aquisição

de

conhecimentos na escola, seguido dos pressupostos teóricos, encaminhamentos
metodológicos, conteúdos e a avaliação para a pré-escola e alfabetização, e para as
disciplinas que compõem o currículo escolar (Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Educação Artística, Educação Física, Língua
Estrangeira Moderna e Organização Social e Política do Brasil).
Particularmente

para

a

disciplina

de

Matemática,

os

consultores,

pesquisadores na área de Educação Matemática dizem que,
a presente proposta leva consigo a esperança de que professores e alunos
desenvolvam uma concepção de matemática que permita a todos o acesso
aos conhecimentos e instrumentos matemáticos presentes em qualquer
codificação da realidade, como uma condição necessária para participarem
e interferirem na sociedade em que vivem. ( PARANÁ, 1990, p. 66)

O que pode-se analisar no documento , é que trazem as orientações para o
encaminhamento metodológico, mas não trazem atividades ou sugestões para o
trabalho com os conteúdos a serem trabalhados pelo professor em sala de aula.
Para o trabalho com as operações o documento sugere que sua abordagem “seja
feita principalmente através de situações problemas presentes na realidade e nas
experiências das crianças.” (PARANÁ, 1990, p.66)
O documento traz o seguinte trecho: “Entendemos que nessa realidade
coexistem: situações de sala de aula, atuação do professor, situações de recreio,
brincadeiras, jogos, situações de casa, etc...” (PARANÁ, 1990, p.69)
Os

encaminhamentos

metodológicos

estão

assim

apresentados:

Classificação e Seriação; Contagem; Sistema de Numeração e Operações;
Operações Fundamentais no Sistema de Numeração Decimal; Adição; Multiplicação;
Subtração; Divisão; Medidas; Geometria.
Em seguida o documento descreve os conteúdos que devem ser trabalhados
desde a Pré-escola até a 8ª série, onde a 1ª e a 2ª série aparecem como Ciclo
Básico de Alfabetização.
Para a Pré-escola e o Ciclo Básico os conteúdos estão divididos em três
eixos: Classificação, Seriação e Números; Medidas; Geometria. A partir da 3ª série
até a 8ª série, os eixos são: Números; Operações; Medidas; Geometria. Somente
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abaixo dos conteúdos da 5ª série é que aparece uma observação de que os
“problemas deverão ser trabalhados o ano todo como introdução de novos temas,
como exercícios de fixação ou questionamento de idéias. Não deverão ficar apenas
no fim de cada item.” (PARANÁ, 1990, p.69)
Os livros analisados utilizados na década de 1980 foram: A Conquista da
Matemática do autor Giovanni Freitas, ano de 1982 e Matemática Educação e
Desenvolvimento do Senso Crítico, das autoras Tania Maria F. Braga Garcia e Maria
Tereza Soares do ano de 1989. O primeiro livro citado ainda traz o trabalho com
conjuntos, logo em seguida trabalha com número e numeral, operações, sistema de
medidas e geometria. Por se tratar de um livro de 1ª série, as primeiras situações
problemas são apresentadas através de desenhos, para só mais adiante os
problemas serem “mais longos”. Ver a seguir ilustrações, figuras 15 e 16.

FIGURA 15: Exemplo de situações problemas.
FONTE: GIOVANNI, José R.; FLEITAS, Ornaldo. A Conquista da Matemática, 1ª série 1º
grau. São Paulo: FTD, 1982.
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FIGURA 16: Exemplo de situações problemas.
FONTE: GIOVANNI, José R.; FLEITAS, Ornaldo. A Conquista da Matemática, 1ª série 1º
grau. São Paulo: FTD, 1982.

No segundo livro analisado, as autoras já não abordam mais o conteúdo de
Conjuntos. Na apresentação anunciam que a organização do livro visa articular os
conteúdos entre si, dessa maneira evitando a abordagem de forma isolada. Para as
autoras esta forma de trabalhar com os conteúdos matemáticos, justifica-se pelo fato
de que “o desenvolvimento histórico do conhecimento, as noções de quantidade
(Números) e espaço (Geometria) foram sendo produzidas paralelamente”. Cada
capítulo inicia com uma situação problema ou com uma história, para depois ser
trabalhado o conteúdo, e exercícios de repetição ou desconexos de situações são
raros. Podemos dizer que este livro segue a proposta de que mais tarde é defendido
por diversos pesquisadores em Resolução de Problemas, em que se deve iniciar o
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conteúdo com uma situação problema, entre eles Dante (2009) já citado nesta
pesquisa. Vejamos a seguir exemplos ilustrativos.

FIGURA 17: Exemplo de situações problemas.
FONTE: GARCIA, Tania M. F. B.; SOARES, Maria T. S. Matemática: Educação e Desenvolvimento
do Senso Crítico. 4ª série. São Paulo: Ed. Do Brasil, 1989.
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FIGURA 18: Exemplo de situações problemas.
FONTE: GARCIA, Tania M. F. B.; SOARES, Maria T. S. Matemática: Educação e Desenvolvimento
do Senso Crítico. 4ª série. São Paulo: Ed. Do Brasil, 1989.

2 OS PCNS, O LIVRO DIDÁTICO E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO
ENSINO DE MATEMÁTICA: ALGUMAS APROXIMAÇÕES

Com a intenção de manter uma base comum nacional, em 1997 o Ministério
de Educação e Cultura (MEC) publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) de 1ª a 4ª série. Segundo Teixeira (2000), “o documento pretendia oferecer
a proposta ministerial para a construção de uma base comum nacional para que as
escolas formulem seus currículos, levando em conta suas próprias realidades, tendo
como objetivo do ensino de 1ª a 8ª série a formação para uma cidadania.”
A elaboração dos PCNs estava em consonância com a promulgação da nova
Lei de Diretrizes e Bases de 1996, com o Plano Decenal de Educação e com o que
determina a Constituição Federal de 1988, que propõe a “Educação para Todos”.
Sabe-se que é através da educação que forma-se o trabalhador, dentro da
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necessidade da sociedade, logo a educação é elemento fundamental para alcançar
o desenvolvimento da sociedade.
Não seria demais dizer que essas orientações curriculares se dão no bojo do
formato de Estado Neo-liberal18. É nessa perspectiva que esses documentos serão
entendidos pela crítica científica. Sua lógica, ou seja, a lógica dos Parâmetros
corresponderia sobremaneira as de flexibilização e desregulação próprias desse
formato de Estado. Nesse sentido, as escolas teriam, e ainda têm grandes
orientações que podem, sob o principio da flexibilização ser, suas orientações
curriculares, incorporadas ou não ao Projeto Político Pedagógico da Escola.
Segundo Zanlorense e Lima ( 2009, p.17 ),
(...)obedecendo ao que se buscava na década de 90, os anseios de
participação no mundo globalizado, almejando a produtividade para se
tornar competitivo no mercado mundial e assim cumprir os compromissos
assumidos diante dos ajustes econômicos exigidos pelos órgãos
internacionais, define-se então as propostas curriculares no contexto
nacional.

Os PCNs de 1ª a 4ª séries foram organizados em 10 volumes, sendo o de
Matemática o de volume três. No primeiro volume intitulado como: Introdução aos
Parâmetros Curriculares Nacionais, o professor encontra informações sobre o que
são e como foram elaborados, os princípios que fundamentam sua implementação
sua organização, objetivos, conteúdos, formas e critérios para a Avaliação e
orientações didáticas, justificando as opções feitas na elaboração do documento.
“Os objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais concretizam
as intenções educativas em termos de capacidades que devem ser desenvolvidas
_______________
18

Neoliberalismo é uma redefinição do liberalismo clássico, influenciado pelas teorias econômicas
neoclássicas, e é entendido como um produto do liberalismo econômico clássico. O neoliberalismo
pode ser uma corrente de pensamento e uma ideologia, ou seja uma forma de ver e julgar o mundo
social ou um movimento intelectual organizado, que realiza reuniões, conferências e congressos. Na
política, neoliberalismo é um conjunto de idéias políticas e econômicas capitalistas que defende a
não participação do estado na economia, onde deve haver total liberdade de comércio, para garantir
o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. O neoliberalismo defende a pouca
intervenção do governo no mercado de trabalho, a política de privatização de empresas estatais, a
livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, a abertura da economia para a
entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a diminuição
dos impostos e tributos excessivos e etc. O neoliberalismo é bastante criticado pois muitos acreditam
que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas e as empresas
multinacionais, que países pobres ou em processo de desenvolvimento acabam sofrendo com os
resultados de uma política neoliberal, causando o desemprego, baixos salários, aumento das
diferenças
sociais
e
dependência
do
capital
internacional.
(Retirado
do
site
http://www.significados.com.br/neoliberalismo/, acessado no dia 14/11/2013)
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pelos alunos ao longo da escolaridade.” (PCNs, v.1, 1997, p.47), levando sempre em
consideração o foco principal atrelado a educação para a cidadania.
Nas considerações finais do volume 1 dos PCNs, o texto deixa claro qual a
responsabilidade que o professor tem na educação. “É necessário que os
profissionais estejam comprometidos, disponham de tempo e de recursos.” (PCNs,
v.1, 1997, p.68) E também diz que o documento traz são sugestões e não são
regras do que se deve fazer, e que a escola com sua equipe pode adaptar de sua
maneira para melhor alcançar os objetivos de ensino.

2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA E OS PCNS

Segundo consta nos PCNs (1997), a Matemática desempenha papel
fundamental na construção de conhecimentos de aplicabilidade no mundo de
trabalho, mas que por outro lado tem-se tornado vilã em freqüentes resultados
negativos, mostrando ai que o ensino dessa disciplina está centrado em
procedimentos de pouco significado. Por estes motivos o documento em questão
têm por objetivo auxiliar o professor indicando nortes para “fazer Matemática” na
sala de aula tornando os conteúdos matemáticos compatíveis com as necessidades
da sociedade atual.
Dentre os princípios indicados nos PCNs, referentes aos objetivos da
Matemática destacamos os seguintes:
- a matemática é componente importante da cidadania;
- a matemática precisa estar no alcance de todos;
- a atividade matemática escolar não é “olhar para as coisas prontas e
definidas”;
- relacionar observações do mundo real com representações e relacionar
essas representações com princípios e conceitos matemáticos;
- a aprendizagem em matemática está ligada à apreensão do significado;
- a seleção e organização de conteúdos não deve ter como critério a lógica
interna da matemática;
- o conhecimento matemático é historicamente construído e está em
permanente evolução;
- uso de recursos didáticos;
- avaliação como processo de ensino aprendizagem. (Brasil, 1997, p.19,
v.3)

Exaustivamente fala-se que a Matemática tem papel fundamental na
construção da cidadania, mas se o professor não mostra as conexões possíveis
entre o conteúdo matemático e sua aplicabilidade, desse modo, estes saberes não
tem importância alguma na vida dos alunos. “Falar em formação básica para a
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cidadania significa falar da inserção das pessoas no mundo do trabalho, das
relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira.” (PCNs, v.3, 1997,
p.29) Ainda nestes documento consta que “para exercer a cidadania, é necessário
saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações estatisticamente,
etc.”
Desta maneira a Matemática associada a metodologias que contribuam para
a criatividade e para o pensamento critico, pode e deve favorecer o desenvolvimento
do raciocínio da criança visando sua capacidade de atuar de maneira ativa na
sociedade em que vive, de modo autônomo no enfrentamento de desafios.
O entendimento é de que podem ser explorados de forma integral, não só
como meros conteúdos acadêmicos, mas com conexões com outras áreas do
conhecimento. Também manter relações com temais sociais, ditos Temas
Transversais, no documento citado. Nesse entendimento há também uma
compreensão interdisciplinar.
Sabe-se que para alcançar tais objetivos no ensino dos conteúdos de
Matemática o professor utilizar-se de diversas estratégias e materiais para tornar sua
aula mais atrativa e significativa. Os PCNs destacam como recursos em sua prática
para a melhoria da prática docente, o seguinte: a Resolução de Problemas; a
História da Matemática; as Tecnologias da Informação; os Jogos.
Para a seleção de conteúdos os PCNS, subdividiram-os em blocos que estão
organizados da seguinte forma: Números e Operações; Espaço e Forma;
Tratamento da Informação.
Para o desenvolvimento da compreensão sobre o ensino aprendizagem os
objetivos do ensino da Matemática, seus conteúdos a serem trabalhados e critérios
de avaliação, os PCNs de 1ª a 4ª série vem organizados em dois ciclos, onde o 1º
ciclo corresponde às 1ª e 2ª séries, e o 2º ciclo as 3ª e 4ª séries.
Para finalizar, o documento apresenta contribuições em termo de orientações
didáticas para cada bloco de conteúdos, com o intuito de colaborar com os
professores na reflexão de como ensinar conceitos e procedimentos na construção
do conhecimento de maneira significativa.
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Blumenthal ( 2000) diz que:
As idéias básicas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais em
Matemática refletem, muito mais que uma mera mudança de conteúdos,
uma mudança de filosofia de ensino e de aprendizagem, como não poderia
deixar de ser. Apontam para a necessidade de mudanças urgentes não só
no que se ensinar, mas, principalmente, no como ensinar e avaliar e no
como organizar as situações de ensino aprendizagem.

Acreditamos que as idéias básicas contidas nos PCNs de Matemática são de
que: seja eliminado o ensino mecânico da Matemática; que a Resolução de
Problemas seja priorizada; que o conteúdo seja um meio para desenvolver as idéias
matemáticas fundamentais; que seja dado ênfase ao ensino de Geometria; que os
conteúdos não sejam vistos na ideia de pré-requisitos e seja abandonada a forma
linear de se trabalhar e seja organizado de forma espiral; que seja feita o uso de
recursos didáticos diferenciados; que o cálculo mental seja revigorado; que a
avaliação seja um processo contínuo. Para se chegar nesses objetivos o professor é
peça importante nesse processo.

2.2 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E OS PCNS
Ressalta-se que aprender matemática é “resolver problemas”. Neste sentido,
percebe-se a grande preocupação de muitos educadores em relacionar o
desenvolvimento dos conteúdos matemáticos com o uso de situações problemas.
Segundo Taques (2012, p.87), historicamente o ensino da matemática foi feito
através de situações abstratas e com simbologias. A partir de 1980 houveram
mudanças no enfoque do ensino da matemática, na busca de resultados melhores,
busca-se um novo caminho metodológico: a resolução de problemas,
situação em que o professor propõe aos alunos situações problemas, cujo
caminho resolutivo é caracterizado pela investigação e exploração de novos
conteúdos.( TAQUES, 2012, p.87)

Nessa perspectiva acredita-se que quando se trabalha adequadamente a
resolução de problemas se atinge resultados satisfatórios. Para tanto, o aluno deve
ser sujeito ativo na busca de soluções, reconhecendo e identificando conceitos
relacionados nas situações matemáticas com sua prática diária.
Segundo Berticelli (2012, p.18), “o professor tem um papel fundamental no
processo de ensino e aprendizagem e por ele ser o principal responsável pela
condução da disciplina que ministra ao professor cabe a tarefa de ensinar o
conteúdo.”
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Nos PCNs a Resolução de Problemas é vista como um recurso para “fazer
Matemática” em sala de aula. Ainda segundo o documento, tradicionalmente os
problemas são vistos como uma atividade em que o aluno deve fazer o cálculo com
os números que aparecem no enunciado, e o maior trabalho a ser feito é “adivinhar”
qual operação deve ser utilizada. Esse documento foca o ensino de matemática na
proposta da resolução de problemas, para tanto se deve seguir os seguintes
princípios:
- o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o
problema;
- o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de
forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório;
- aproximações sucessivas ao conceito em resposta a um problema, mas
constrói um campo de conceitos que tomam sentido nem campo de
problemas;
- a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em
paralelo ou como aplicação de aprendizagem, mas uma orientação para a
aprendizagem. ( Brasil, 1997, p.44, v.3)

Como já dito no capítulo anterior, a Resolução de Problemas é uma
ferramenta que auxilia o aluno na ampliação de seus conhecimentos Matemáticos e
no desenvolvimento da tomada de decisões, e da auto confiança. Ao se sentir
desafiado o aluno tende a desenvolver estratégias de resolução para busca a
solução levantando hipóteses e fazendo tentativas até chegar numa resposta
conveniente. Para que o aluno chegue a esse nível, investigatório, o professor deve
conhecer e diversificar sua prática e formas de trabalhar os conteúdos em sala de
aula.
Ao analisar os PCNs, percebe-se que a Matemática, através da Resolução de
Problemas, requer do professor segurança em suas concepções quanto ao
conteúdo e a estratégia utilizada, de modo a não “desconectar” o ensino do meio,
realidade do aluno.
Para Maranhão e Pais (2010, p.9),
... as atividades, os tipos de tarefas propostos pelos professores em sala de
aula precisam estar inseridas num contexto mais amplo, visto que o aluno
fará uma relação com o conteúdo abordado em sala com as práticas
desenvolvidas e observadas extra escola.
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2.3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM LIVROS DIDÁTICOS
Para analisar de que maneira de que maneira é trabalhada a Resolução de
problemas pós implantação dos PCNs, apreciamos quatro livros didáticos19, dois
anteriores e dois posteriores a introdução deste documento norteador do ensino.
Os dados de cada livro estão colocados no quadro abaixo:
TÍTULO
Mundo
Mágico
(curso completo)
Livro Integrado:
Língua
Portuguesa/
Matemática/
Estudos Sociais/
Ciências
e
Programas
de
Saúde
Viver e Aprender

Caracol

A
Escola
Nossa

AUTOR(ES)
Lídia Maria
de Moraes;
Mariana
Andrade;
Edna
Perugine;
Manuela
Diogo
Vallone.

NÍVEL ANO EDIÇÃO EDITORA LOCAL
Ensino 1993 3ª
Ática
São
Funda
Paulo
mental

Iracema Mori Ensino 1994 3ª
Funda
mental
Maria
Ensino 2009 2ª
Teresa
Funda
mental
Marsico;
Maria
do
Carmo T. da
Cunha;
Maria
Elisabete
Antunes;
Armando
Coelho de C.
Neto
é Fábio Vieira; Ensino 2012 1ª
Jackson
funda
Ribeiro;
mental
Karina
Pessôa

Saraiva

São
Paulo

Scipione

São
Paulo

Scipione

São
Paulo

Quadro 1- Livros didáticos analisados.

Em uma linha geral podemos caracterizar os livros analisados da seguinte
maneira:
- Mundo Mágico: Livro integrado (Língua Portuguesa, Matemática, Estudos
Sociais e Ciências e Programas de Saúde), traz o passo a passo de como resolver
_______________
19

Os livros selecionados para esta pesquisa já foram utilizados pelas escolas aqui mencionadas, e
hoje fazem parte do acervo das mesmas, para consultas das professoras, no planejamento das
aulas.
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um problema. Quanto aos conteúdos, o primeiro capítulo é sobre Conjuntos e
simbologia.
Talvez por se tratar de um livro de 1ª série, os problemas são apresentados
com desenhos e indicando a operação que deve ser utilizada. Se comparados aos
livros da década de 1990, analisados nesta pesquisa, não houve muitas mudanças.

FIGURA 19: Exemplo de situações problemas.
FONTE: MORAES, Lidia Maria de; ANDRADE, Mariana; PERUGINE, Erdna; VALLONE, Manuela
Diogo. Mundo Mágico: Curso completo, Vol. 1. São Paulo: Ática, 1993.

- Viver e Aprender: A cada conteúdo (as quatro operações) têm um espaço só
para Resolução de Problemas e especificado, a parte de exercícios e problemas.
Para resolver os problemas, o livro traz algumas dicas e contém também
perguntas bastante claras e detalhadas, para o aluno interpretar as situações. Veja
as ilustrações a seguir:
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FIGURA 20: Exemplo de situações problemas.
FONTE: MORI, Iracema. Viver e Aprender, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1994.
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FIGURA 21: Exemplo de situações problemas.
FONTE: MORI, Iracema. Viver e Aprender, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1994.

- Caracol: Livro bastante colorido, tem especificado a parte de exercícios e
problemas no final de cada conteúdo.
Este livro traz em sua maioria exercícios com situações problemas, alguns
precedidos de uma história que gera interpretações para poder ser resolvido, e
também ao final de alguns capítulos apresentam desafios. Podemos averiguar que
este

livro

apresenta

poucos

exercícios

de

repetição

e

memorização.

Correspondendo portanto, às concepções educativas que se distanciam desses
propósitos.
Nos exemplos abaixo, figuras 22 e 23, temos exemplos do uso de histórias e
desafios para a Resolução de Problemas.
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FIGURA 22: Exemplo de situações problemas.
FONTE: MARSICO, Maria Teresa; CUNHA, Maria do Carmo T. da; NETO, Armando Coelho de C.;
ANTUNES, Maria Elisabete. Caracol. São Paulo: Scipione, 2009.

FIGURA 23: Exemplo de situações problemas.
FONTE: MARSICO, Maria Teresa; CUNHA, Maria do Carmo T. da; NETO, Armando Coelho de C.;
ANTUNES, Maria Elisabete. Caracol. São Paulo: Scipione, 2009.
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- A Escola é Nossa: Livros coloridos, com histórias, mas sem conexão com o
conteúdo. As atividades, exercícios e problemas estão misturados, não vem
especificado se é um problema ou um exercício.
Ao apresentar um conteúdo, este é feito através de uma situação, e após são
feitos outros exercícios e problemas do mesmo tema. Veja a seguir, nas figuras 24 e
25.

FIGURA 24: Exemplo de situações problemas.
FONTE: VIEIRA, Fábio; RIBEIRO, Jackson; PESSÔA, Karina. A Escola é Nossa. São Paulo:
Scipione, 2012.
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FIGURA 25: Exemplo de situações problemas.
FONTE: VIEIRA, Fábio; RIBEIRO, Jackson; PESSÔA, Karina. A Escola é Nossa. São Paulo:
Scipione, 2012.

Vemos que no decorrer dos anos, o livro didático vem se ajustando para
poder atender as orientações que os PCNs trazem para o ensino, em especial o
ensino da Matemática.
Ao analisar os livros didáticos, aqui apresentados, podemos observar que a
maneira como a Resolução de Problemas é abordada, tem-se relacionado com o
momento histórico em que o ensino da Matemática é vivenciada.
Segundo Chervel (1990) para que o professor compreenda a finalidade de
sua disciplina de docência, ele precisa conhecer a história dessa disciplina,
constatando o seu papel histórico exercido na escola e na cultura escolar. E
portanto, é necessário associar o que é apresentado nos livros didáticos e as
práticas desses professores, que será apresentado no capítulo seguinte.
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3 CIRCUNSTÂNCIAS E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA ORALIDADE

Neste capítulo são apontadas as características da instituição lócus da
pesquisa de campo e dos sujeitos selecionados para a obtenção dos dados orais,
onde pretendeu-se analisar as representações que estes possuem acerca do uso de
Resoluções de Problemas como metodologia nas aulas de Matemática. Pode-se
salientar que cada um possui sua experiência sociocultural única, mas que advêm
de relações coletivas, em que cada individuo é fruto de sua maneira de se relacionar
com o meio e com os outros indivíduos.
Vale dizer que os itens que incorporam a análise dos dados orais foram
compostos com categorias centrais que orientam o roteiro de entrevista (apêndice
1), quais sejam: os sujeitos de pesquisa; exercícios docente nos anos iniciais do
Ensino Fundamental; anos/séries com os quais mais trabalharam as disciplinas de
Língua

Portuguesa,

Matemática,

Ciências,

História

e

Geografia;

Ensino/aprendizagem da Matemática nas séries iniciais; mudanças e razões do
ensino /aprendizagem da Matemática; procedimentos metodológicos específicos
para o ensino/aprendizagem ; representação sobre Resolução de Problemas;
importância da metodologia da Resolução de Problemas no ensino//aprendizagem
nas séries iniciais; desempenho dos alunos no uso da metodologia de Resolução de
Problemas.
Além disso, importa referir que existem dois itens especificamente dirigidos a
categoria de Resolução de Problemas, as demais contribuem para situá-la e, ao
mesmo tempo compreendê-la no âmbito do processo de ensino/aprendizagem e da
formação/atuação das professoras entrevistadas.
No decorrer da análise dos dados provenientes de tais depoimentos como
daqueles extraídos dos manuais escolares tenciona articulá-las as compreensões
teóricas indicadas anteriormente, do ponto de vista teórico/metodológico que
orientam esta pesquisa.
Delimitar

o

objeto

desta

pesquisa,

procurando

compreender

as

representações que cada individuo possui, para então entender como estes
professores ensinam Matemática, requer uma investigação tanto das práticas
destes, quanto da análise da documentação que fez e faz parte da Educação,
especificamente do ensino de Matemática.
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Para

a

realização

dessa

pesquisa

foi

tomado

como

referencial

teórico/metodológico a História Cultural que aborda a importância de estudos
históricos de tomem como centralidade diferentes objetos culturais e as práticas que
os constituem. Neste caso entendemos ser a Resolução de Problemas objeto
cultural a ser investigado. Preocupa-se também com os processos pelos quais os
diferentes sujeitos atribuem significados às suas formas de vida, entre elas a
educação e sua História. Dessa perspectiva e, do lugar da História da Educação, os
sujeitos entrevistados, ou seja, professoras podem manifestar ou não significados
acerca do objeto de estudo em foco.
Com efeito, foram utilizados como referenciais de fontes para a pesquisa:
documentos escolares como Projeto Político Pedagógico, Diretrizes curriculares,
livros didáticos, bem como documentos oficiais, quais sejam: programas escolares,
mensagens de governo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96,
os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Matemática, além de
depoimentos orais por meio de realização entrevistas com professores que atuam
nas séries iniciais de ensino fundamental nos últimos dezesseis anos.
Desse modo, a abordagem da Histórico-cultural foi a orientação necessária à
análise das fontes indicadas para estudo, confrontando com os vestígios de
resolução de problemas, encontrados nos documentos e nas entrevistas dos
professores, tendo em vista a responderem as questões levantadas nesta pesquisa.

3.1 O CAMPO DE PESQUISA

Para esta pesquisa foram selecionadas três escolas municipais de Ensino
Fundamental no município de Colombo (PR), região metropolitana de Curitiba.
Destas uma está localizada num bairro urbano (periferia), na região central e num
bairro rural. Para nomear as escolas foram designadas como Escola A, Escola B e
Escola C, respectivamente.
Atualmente o município possui a Diretriz Curricular Municipal para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental, documento revidado e publicado em 2012,
derivado da publicação de 2008, resultado de um trabalho realizado entre os anos
de 2006 e 2007 pela Secretaria Municipal de Educação do mesmo, juntamente com
os professores da rede municipal, seguindo a orientação do Conselho Nacional de
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Educação (CNE). Hoje o município conta com 45 escolas de Ensino Fundamental e
39 Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis). (Colombo, 2012)
Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP, 2012)20 das escolas, a Escola A
iniciou suas atividades em 1987 com 60 alunos, que atende uma clientela de filhos
de pais que trabalham em sua maioria em industrias de cal, devido sua localização
estar próxima a várias industrias, e as mães em sua maioria serem empregadas
domésticas. Estas famílias têm uma média de 4 a 5 filhos. A Escola B, iniciou suas
atividades em 1954, ainda com a denominação de Grupo Escolar, seus podem ser
considerados de classe média e baixa, com pais que trabalham em sua maioria em
indústrias de cal, na agricultura, motoristas, pedreiros, auxiliares de administração e
diaristas. A Escola C foi fundada em 2009, como um Núcleo Rural de Educação, que
juntou sete Escolas Rurais, com o objetivo de melhorar as condições estruturais. Os
alunos desta escola são formados em sua maioria por alunos filhos de pais que
trabalham nas indústrias de beneficiamento de cal e de agricultores, podendo ser
caracterizados socioeconomicamente como de classe média e baixa.
Ainda segundo o PPP da escola, a Escola A segue a pedagogia sócioconstrutivista21, a Escola B a pedagogia sócio-interacionista22 e a Escola C a
educação libertadora23.
Especificamente para o ensino da matemática pouco divergem os
pressupostos teóricos da cada escola escritos no PPP. As três escolas seguem as
orientações que estão nas Diretrizes Curriculares Municipais. Segundo a Diretriz
Municipal da Educação (2012):
As reflexões aqui apresentadas tiveram como ponto de partida as
realizações educacionais dos últimos anos e consideraram os desafios, as
necessidades e as possibilidades existentes no âmbito escolar.
Os fundamentos teórico-metodológicos apresentados neste Currículo visam
o cumprimento da função social da escola que deve valorizar não apenas a
socialização da oferta de vagas para uma camada cada vez mais ampla da
população, mas também priorizar um ensino de qualidade; este deve
possibilitar, gradativamente, o desenvolvimento da autonomia intelectual do

_______________
20

No ano de 2012 as escolas do município “renovaram” seus PPPs a pedido da Secretaria de
Educação do Estado.
21
Teoria Sócio-Construtivista: considera que o individuo está em processo de construção; o aluno é
um ser atuante, crítico e reflexivo, que age de forma espontânea; utiliza concepções de Piaget e
Vygotski.
22
Teoria Sócio-Interacionista: o desenvolvimento cognitivo se da pela interação do sujeito com outros
indivíduos e com o seu meio; o papel do aluno deve ser ativo e do professor de mediador/parceiro;
utiliza as concepções de Vygotski.
23
Pedagogia Libertadora: utiliza temas geradores, onde o individuo é alfabetizado com palavras que
usam no dia a dia; concepções de Paulo Freire.
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aluno, valorizando, assim, o saber historicamente produzido e acumulado
pelos homens e o conhecimento da totalidade das relações, nas quais os
homens se envolvem, tendo em vista a ampliação da consciência crítica
para a análise da realidade social na qual se inserem professores e alunos.

Para o ensino especifico de Matemática, envolvendo a Resolução de
Problemas, a Diretriz aponta como objetivos no ensino dos conhecimentos:
- desenvolvimento da capacidade para resolver problemas;
- resolver situações-problemas, sabendo validar estratégias e resultados,
desenvolvendo formas de raciocínio e processos como dedução, intuição,
analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos.
(COLOMBO, 2012, p. 16)

Para os encaminhamentos metodológicos o documento orienta que o ensino
deve ser significativo, e que o aluno faça parte do processo compreendendo o
conteúdo vinculado ao conhecimento prévio que cada um traz, e que também devese utilizar, sempre que possível, a resolução de problemas e jogos no
desenvolvimento de habilidades para encontrar soluções em situações diferentes,
representando uma conquista cognitiva, emocional, moral e social da criança.
(...) o professor deve selecionar e/ou elaborar e propor os problemas
matemáticos que agucem o interesse dos alunos em querer resolvê-los.
Para a solução dos problemas matemáticos, não basta as respostas finais,
mas, primeiramente, explorar os processos de resolução desenvolvidos
pelos alunos, os quais podem revelar as combinações entre o conhecimento
prévio e as estratégias criadas por ele a fim de encontrar a solução.
(COLOMBO, 2012, p.115)

Ainda segundo o mesmo documento, para a avaliação dos alunos,
espera-se que o aluno das séries iniciais, gradativamente: Resolvam
situações-problemas que envolvam contagem, medidas, os significados das
operações, utilizando estratégias pessoais de resolução, selecionando
procedimentos de cálculo. (COLOMBO, 2012, p.122)

Segundo tais orientações do documento, para que o ensino da Matemática
alcance seu objetivo, em tornar o aluno um ser crítico e atuante, o professor deve
viabilizar, com seu trabalho, o acesso do aluno aos conteúdos historicamente
acumulados e universalizados, intermediando a experiência concreta com elementos
de análise crítica que ajudem a ultrapassar limites do pragmatismo e da ideologia
dominante. Propondo assim, uma Matemática que atenda a todas as classes
sociais, valorizando a escola e os conteúdos dessa disciplina, utilizando
metodologias adequadas, que colabore com a aquisição de conhecimentos básicos
necessários à cidadania para compreender a importância dos mesmos e ao mesmo
tempo, atender as demanda da sociedade no qual está inserido.
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3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA

Para o levantamento e obtenção dos dados foram selecionadas e
entrevistadas cinco professoras das escolas supra referidas, sendo um dos
requisitos que estivessem atuando pelo menos desde 1997, ano de implantação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais. Estas são nomeadas conforme a escola em que
atuam como: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4 e C5.
O quadro a seguir indica a formação acadêmica e ano de formação de cada
sujeito:
SUJEITO FORMAÇÃO/ANO
A1
A2
A3
A4
A5
B1

B2
B3
B4
B5

C1
C2
C3
C4
C5

Magistério em 1982, Graduação em Pedagogia em 2001(a distância),
Especialização em Psicopedagogia em 2002 .
Magistério em 1976, Graduação em Pedagogia em 1980, Especialização em
Interdisciplinaridade em 1995 .
Magistério em 1996, Graduação em Pedagogia em 2001 (a distância),
Especialização em 2002 em Psicopedagogia.
Magistério, em 1982,Graduação em Normal Superior em 2003 (a distância),
Complementação do Normal Superior em 2012.
Magistério em 1984, Graduação em Normal Superior em 2003 (a distância),
Complementação do Normal Superior em 2012.
Magistério em 1985, Adicional em Pré Escolar em 1986, Graduação em Normal
Superior em 2003 (semi-presencial), Especialização em Psicopedagogia em
2005.
Magistério em 1988, Graduação em Pedagogia em 2000 (a distância),
Especialização em Psicopedagogia em2002.
Magistério em1985, Graduação em Pedagogia em 1990, Especialização em
Formação de Professores de 1º e 2º grau em 1997.
Magistério em 1996, Adicional em Educação Infantil em 1998, Graduação em
Pedagogia em 2002, Especialização em Educação Especial em 2004.
Magistério em 1994, Tecnólogo em Processamento de Dados em 1998,
Graduação em Magistério Superior em 2003, Especialização em Informática na
Educação em 2010, Complementação do Normal Superior em 2012.
Magistério em 1984, Graduação em Magistério Superior em 2002 (semipresencial), Especialização em Psicopedagogia em 2004.
Magistério em 1988, Graduação em Normal Superior em 2005, Especialização
em Psicopedagogia em 2006, Complementação do Normal Superior em 2012.
Magistério em 1991, Graduação em Pedagogia em 2003 (a distância),
Especialização em Gestão Escolar em 2006.
Magistério em 1988, Graduação em Pedagogia em 2004 (a distância).
Magistério em 1992, Graduação em Pedagogia em 1995(a distância),
Especialização em Alfabetização em 1996.

Quadro 2- Formação dos sujeitos da pesquisa.
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Constata-se que todas as professoras possuem formação em nível superior
compatível com o nível de ensino no qual atuam. Verifica-se também, que por
exigência da LDB 9394/96, que institui a formação em nível superior para trabalhar
com o ensino fundamental séries iniciais, as professoras que já estavam na
docência, em sua maioria mencionou ter optado pela graduação à distância. Dado
que chama a atenção.
Além disso, todas atuam entre 16 a 30 anos na rede municipal de ensino do
Município de Colombo. Dado que corresponde às nossas pretensões de estudo.
Quanto ao tempo que estão atuando como docentes e como docentes no município,
segue o quadro a seguir:
SUJEITO TEMPO DE ATUAÇÃO

TEMPO NO MUNICIPIO

A1

30 anos

29 anos

A2

31 anos

20 anos

A3

16 anos

16 anos

A4

20 anos

20 anos

A5

28 anos

28 anos

B1

26 anos

26 anos

B2

22 anos

22 anos

B3

30 anos

30 anos

B4

16 anos

16 anos

B5

19 anos

18 anos

C1

31 anos

31 anos

C2

24 anos

24 anos

C3

20 anos

20 anos

C4

29 anos

29 anos

C5

16 anos

16 anos

Quadro 3- Tempo de docência dos sujeitos da pesquisa.

Ante o exposto no quadro acima constata-se que o tempo de atuação e/ou
experiência no magistério corresponde ao mesmo no exercício da função na rede
municipal de ensino no município de Colombo, com exceção de apenas duas
professoras.
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3.3 ASPECTOS GERAIS DO EXERCÍCIO DOCENTE NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Os dados aqui apreciados nos auxiliam a entender um fragmento do processo
histórico de constituição de uma disciplina, por meio de um modo de fazer sobre ela,
no caso, a metodologia de Resolução de Problemas. Nesse processo conta em
muito a trajetória profissional docente, alicerçada tanto na formação como na
atuação. Por isso os dados a seguir nos parecem bastante elucidativos nesse
sentido.
a) Ano(s)/série(s) que mais se deteve como docente
- Difícil ter uma que mais eu tenha trabalhado, antes de vir pra esta escola,
trabalhei também com Classe Especial e em escola rural com classes
multisseriadas. (Profª A1)
- Sempre foram séries variadas, a cada ano um novo desafio.Também
trabalhei no inicio de minha carreira com turma multisseriadas. (Profª A2)
- Trabalhei com todas as séries, não teve uma que mais me deteve, além de
ter trabalhado vinte anos com turmas multisseriadas. (Profª C1)
- Foi na área de alfabetização, 1ª série, trabalhei também em escola
articular, e sempre com 1ª série, também com classes multisseriadas, meu
inicio de carreira foi com classes multisseriadas, trabalhei mais ou menos
sete anos com essas classes. (Profª C2)
- Não teve uma série que mais me deteve, trabalhei com todas as séries e
inclusive em áreas, tenho 10 anos de experiência com classes
multisseriadas. (Profª C3)
- Trabalhei mais com a antiga 2ª série, tenho 24 anos de experiência com
classes multisseriadas. (Profª C4)
- Mais trabalhei com Educação Infantil. Também tive alguns anos
experiência com classes multisseriadas. (Profª C5) (Grifos nossos)

Dos anos/séries que as professoras entrevistadas mais trabalharam, tem-se
como destaque que sete delas têm experiência com classes multisseriadas, levando
em consideração que a escola C é “produto” da junção de sete escolas rurais, então
até 2008, estas professoras que lá trabalham, estavam em docência em escolas,
onde geralmente trabalhavam com duas séries na mesma sala. As outras duas
professoras da escola A também já tiveram essa experiência. Chama atenção o fato
de, até 2008 não muito distante ainda existirem turmas multisseriadas.
Além dessas, as séries nas quais mais atuaram são as primeiras séries e/ou
primeiros anos, mas todas as demais séries apareceram nos depoimentos.
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b) Ano(s) /série(s) de trabalho docente mais prazeroso
- 1ª série, porque no final do ano você vê o avanço que as crianças tiveram,
que elas entram não sabendo nada, e daí no final do ano elas já leem
praticamente tudo. (Profª A3)
- 1º ano, eu gosto de alfabetizar, chegar no final do ano e você ver o
resultado do trabalho, porque nessa série você vê o resultado do seu
trabalho durante o ano, nas outras séries você também vê, mas no 1º ano é
mais gratificante. (Profª A4)
- 1º ano, porque as crianças são mais novas, elas têm mais vontade de
aprender, tudo o que você ensina é novidade pra elas, e ali você pode
modificar essas crianças, você pode mostrar um mundinho diferente pra
elas. (Profª A5)
-1º ano. Porque a alfabetização me encanta, você vê que a criança
aprende e foi você que ensinou aquilo, quando ele não consegue fazer
nada, não consegue nem pegar no lápis, de repente ele consegue fazer a
letra a, nossa, é uma vitória, é gratificante. (Profª B1).
- Identifico-me mais com os menores, educação Infantil 1º e 2º ano. Por
quê? Porque me identifico com essa faixa etária, ensinar eles a descobrir o
mundo, ler e escrever, é fantástico. (Profª B5).
- Eu amava a primeira série na época, que hoje correspondem ao primeiro e
segundo ano, que fazem parte da alfabetização das crianças, que é o que
mais gosto de fazer, alfabetizar. (Profª C1)
- Sempre alfabetização, pelo seguinte: você chegar no final do ano, e ver
aquele aluno que no começo do ano não sabia nem escrever o nome, mas
no final do ano ele te escreve um pequeno texto “professora eu adoro você”
é muito gratificante. (Profª C2) (Grifos nossos)

Dentre as respostas a alfabetização foi citada por sete professoras, como o
ano/série com a qual mais gostam de trabalhar. As demais respostas ficam, em sua
maioria entre 2º e 5º ano, mas as demais séries apareceram indicadas pelo menos
uma vez. De modo geral todas indicam satisfação sob o enfoque de que ela se dá
pelos resultados, demarcados pela aprendizagem da escrita, da aprendizagem com
os alunos e de conteúdos, a satisfação em ver o aluno que mal sabia pegar no lápis
e ao final do ano sabendo escrever.
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c) Anos/séries iniciais nos quais trabalhou com os componentes curriculares (Língua
Portuguesa, Matemática, História, Ciências e Geografia), o que chamou atenção;
- Matemática. Porque matemática é uma ciência exata. (Profª A1)
- Língua Portuguesa. Eu sempre gostei da Língua Portuguesa, desde a
época de estudante, sempre tive paixão pela Língua Portuguesa, e admiro
as pessoas que faz essa formação, porque vejo que a base de tudo é a
Língua Portuguesa, pra todas as outras disciplinas você precisa saber ler
bem, interpretar, saber o significado das coisas, então, eu fico encantada
quando eu vejo uma palestra sobre temas da Língua Portuguesa, porque o
palestrante estudou a fundo a Língua Portuguesa, faz bem as colocações, e
além de tudo você poder entender da Gramática, interpretação e leitura.
Saber se comunicar bem, é um poder que a pessoa tem até pra poder
mudar o outro, se ela tiver argumentos e ter um domínio da Língua
Portuguesa ela vai poder atingir as pessoas, ela vai conseguir que haja uma
mudança nas pessoas, porque ela vai conseguir envolver e fazer muitas
transformações. (Profª A2)
- Matemática. Porque eu gosto de números, eu gosto das operações, eu
gosto de mostrar as contas e ensinar as continhas e as crianças mostram
mais interesse, porque é bastante prática e envolve o dia a dia delas, por
exemplo em contas que envolvem compras. (Profª A3)
- Eu sempre gostei mais de Matemática, então eu puxo mais pro lado da
Matemática. (Profª A4)
- Eu gosto mais do Português, porque ali você pode ensinar,
principalmente no 1º ano, ensinar eles a começar a escrever as palavrinhas,
quando eles se descobrem escrevendo alguma coisas, é fantástico, pra
eles é um mundo novo, é muito gratificante. (Profª A5)
- Eu Gosto muito da Língua Portuguesa, eu gosto muito, é uma coisa que
chama bastante a atenção, me chama bastante, eu acho que é bem por
causa dessa parte da alfabetização que eu foco bastante. A Língua
Portuguesa e a Matemática, mas o Português é primordial. (Profª B1).
- Português e Matemática. Português por eles saírem lendo e
escrevendo e na Matemática ver eles construindo os números, realizando
as operações, sabendo interpretar os probleminhas. (Profª B2).
- O Português, principalmente na 1ª série que a criança esta começando a
alfabetização, e a partir de agosto ela já esta lendo, isso é uma coisa muito
positiva e surpreende a gente. A Geografia, gosto muito também da parte
geográfica porque envolve a realidade, eles têm que se situar. A Ciência eu
acho um pouco mais difícil porque tem muita coisa que é mais abstrata. A
História é bastante abstrata, a História eu acho difícil pra eles
compreenderem. A Matemática eu acho bastante dinâmica, porque eles
têm que fazer raciocinando e descobrindo o porquê daquilo lá e que
simplesmente tem uma lógica. (Profª B3).
- Gosto muito do Português e de Ciências, Matemática eu tenho uma
certa dificuldade, mas me esforço bastante. Mas dentro do Português o
que me chama bastante a atenção é o trabalho com a gramática, que eu
percebo que as crianças tem pouca maturidade para compreender o uso da
gramática, então o foco em minha opinião seria a interpretação. E na
Matemática, por ser nos anos inicias, em minha opinião, eu acredito que é
o trabalho com as quatro operações, interpretação de problemas,
resolução de problemas seria a base pro resto. (Profª B4).
- Trabalho com maior relevância a Língua Portuguesa, a leitura a
interpretação e a produção de texto, porque eu acredito que é a base pra
demais disciplinas. (Profª B5).
- Língua Portuguesa, como professora acredito que se o aluno sabe ler e
interpretar, ele tira de letra qualquer outra disciplina. E como ex aluna, a
minha professora de 5ª série é que me incentivou que serviu de inspiração
pra que eu gostasse de Língua Portuguesa. (Profª C1).
- Língua Portuguesa, porque acredito que ela é muito complexa, não
desmerecendo as outras disciplinas, mas o que mais cobram da gente e a

81

gente se cobra, pra ensinar para as crianças, é muito difícil em questão de
som, em questão de construção, em questão de alfabetizar com os quatro
tipos de letras, muita coisa pra se iniciar, é a mais complexa. Tanto que a
gente vê hoje nos vestibulares, como a redação pega muita gente. (Profª
C2).
- Sempre gostei muito de trabalhar com Ciências, pelas experiências que
podem ser feitas em sala de aula, que podemos comprovar o que o livro
didático mostra, e os alunos se interessam mais, eles ficam bem contentes
quando vêem o resultado e dizem “nossa é isso mesmo”, e acabam
aprendendo com mais interesse. (Profª C3).
- Língua Portuguesa, porque me identifico mais, desde quando eu
estudava, sempre tive mais facilidade com essa disciplina. (Profª C4).
- Gosto mais da Matemática, porque eu tenho maior facilidade com a
Matemática e acho mais fácil dos alunos compreenderem Matemática.
(Profª C5). (Grifos nossos)

As professoras manifestam atenção sobremaneira pela Língua Portuguesa. A
área de conhecimento, abordada como atividade nos anos iniciais adquire
importância, tudo indica, por que vinculada à escrita, leitura e produção de textos.
Três delas destacam ser a base para as demais disciplinas. Cinco delas vêm os
saberes matemáticos como importantes, destas três dizem que gostam e se dão
bem com a disciplina desde os tempos de estudante. Uma manifesta sua
dificuldades sobre tais conhecimentos. Chama atenção o fato de os saberes
matemáticos estarem inseridos numa compreensão de interpretação, de leitura,
leitura de mundo, por exemplo, somente no depoimento de duas professoras. As
professoras B2 e B4, referem-se o uso desses conhecimentos sob uma proposta
metodológica de resolução de problemas. Interessa saber posteriormente, sob que
concepção

seu

trabalho

acha-se

calcado.

Parece

haver

representações

(CHARTIER, 1990) diferentes sobre português e matemática, em suas relações com
a leitura, o que chama atenção.
Em muitos aspectos os usos da disciplina (CERTEAU, 1982) indicam
vincular-se à questão de ordem afetiva, como os depoimentos de A2, A4, B1,C4 e
C5.

d)Ensino/aprendizagem de Matemática nos anos iniciais
- É fundamental, se o aluno não entende a matemática dos anos iniciais
ele vai ter problemas durante o percurso todo dele, na vida estudantil.
(Profª A1).
- Eu vejo o ensino da Matemática nos anos iniciais importantíssimo, até
porque a Matemática ela vai ser usada ao longo da vida e atualmente é
trabalhado com jogos, as crianças veem mais na prática os conteúdos, pra
que elas entendam como que acontece, como que resolve uma atividade,
antes era trabalhado com mais teoria, mas eu vejo que antes as crianças
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tinham uma maior fixação dos conteúdos da Matemática. Hoje em dia as
crianças sabem resolver os jogos, mas na hora de passar pro exercício elas
não conseguem talvez seja a forma como esta sendo encaminhado, eu vejo
algumas falhas na forma de se trabalhar. (Profª A2).
- É muito importante a matemática para os alunos, por exemplo, quando
eles vão no mercado comprar feijão e arroz eles tem que saber o valor dos
dois juntos, antes mesmo de passar no caixa pra pagar. (Profª A3).
- Eu vejo assim, principalmente nas séries iniciais os alunos tem bastante
dificuldade, a maior dificuldade é na escrita e leitura, e a matemática é uma
disciplina bastante complicada, porque envolve números, e eles tem que
trabalhar a leitura e a escrita também na matemática. A matemática tem
suas dificuldades, principalmente nos primeiros bimestres, depois você vai
conseguindo atingir os objetivos, a partir do momento que eles vão sendo
alfabetizados eles vão também compreendendo melhor a matemática.
(Profª A4).
- Eu acho a Matemática nos anos inicias muito importante porque na hora
que as crianças começam a contar os dedinhos ela se identifica com ela
mesma relacionando os números com os dedos e depois com os objetos
em sua volta, a matemática é muito importante nessa descoberta do mundo
ao redor. (Profª A5).
- A Matemática, ela é importante para a criança adquirir mais
concentração. Porque as crianças hoje em dia, ano após anos elas estão
ficando com menos concentração, então nessa parte com os jogos
matemáticos é que as crianças vão adquirindo um pouco mais de
concentração. (Profª B1).
- Importantíssima. Porque eles conhecem os números, fazem as
operações, já conseguem interpretar os problemas. (Profª B2).
- Eu acho que ela é fundamental, porque tudo o que a gente faz gira em
torno dos números, pra fazer um cálculo tem que saber contar, pra andar
três passos tem que saber numerais, então a matemática é essencial na
vida. (Profª B3).
- Raciocínio, tudo é raciocínio. Hoje em dia pra você operar um programa
de computador, você tem que saber o que fazer, e é matemática pura. Eu
percebo que a Matemática ela é importante, mas ao mesmo tempo a gente
não consegue trabalhar de forma adequada, por um milhão de motivos:
deficiência na formação do professor, as próprias crianças que não
percebem, que às vezes as atividades diferenciadas você encontra a
Matemática, que um joguinho tem matemática, qual a capacidade
operacional dessa criança em resolver esse problema, então tudo isso leva
a nossa dificuldade em ensinar Matemática. (Profª B4).
- Acredito que ensino com sucesso quando tem significado para o aluno.
Pro aluno obter esse sucesso, eu procuro contextualizar e concretizar a
metodologia pra ele ver a sua aplicação. (Profª B5).
- A matemática é de extrema importância. Em qualquer área da vida a
Matemática entra em tudo, então o aluno deve sair da escola sabendo muito
bem a Matemática, que é tudo, onde você está é Matemática, mesmo que
você seja só uma dona de casa você está usando Matemática o tempo
todo. (Profª C1).
- O ensino da Matemática nos anos iniciais tem que ter um
comprometimento muito grande com o aluno, porque ela tem que ser a
base para formar essa criança para entender não a memorizar, não
adianta eu dar a tabuada e dizer que 2 vezes 2 é 4 e não explicar o porque,
senão ele vai seguir essa idéia só na memorização sem saber o porque,
então ele tem que entender e saber utilizar. (Profª C2).
- A matemática é de extrema importância, acredito que sempre teve muita
importância, a matemática está em todo nosso meio, juntamente com a
língua portuguesa. (Profª C3).
- Acho muito importante, porque eles tem que saber números, tem que
conhecer os números, conhecer dinheiro, qualquer coisa que envolva
números eles tem que conhecer e a matemática auxilia isso. (Profª C4).
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- A importância da Matemática para o dia a dia deles, pro futuro deles,
porque tudo gira em torno dos números. (Profª C5). (Grifos nossos)

Observa-se que a maioria das professoras entrevistadas diz que o ensino de
Matemática é importante. Três delas comentam sobre o uso de jogos matemáticos
nas aulas. Duas também referem sobre a Resolução de Problemas envolvendo o
conhecimento de número e contagem. Somente uma diz procurar contextualizar e
concretizar a metodologia para que o ensino seja significativo para o aluno. Em sua
grande maioria as professoras dizem que o ensino da Matemática auxilia o aluno a
relacionar os conteúdos com o seu dia a dia, se for contextualizada. O que chama a
atenção é o relato de duas das professoras em reconhecer suas dificuldades em
trabalhar conteúdos de forma adequada, que leve os alunos a compreender a
Matemática envolvida em atividades diferenciadas. Aqui as representações
(CHARTIER, 1990) variam, sendo que uma delas vincula a dificuldades no trato com
os conhecimentos à sua dificuldade de operar com os mesmos.
e) O ensino/aprendizagem de Matemática mudanças e razões
- Muitas mudanças, quando eu comecei a gente só ensinava, por exemplo
contas de mais e menos, vezes e dividir, era o básico, o aluno sabendo
aquilo, ele sabia muita coisa já. Hoje em dia não, hoje em dia a gente
interpreta gráficos, interpreta problemas, interpreta situações da vida
dele, a aula ficou mais interativa, de acordo com a realidade da criança.
Acredito que essa mudança vem ocorrendo de uns seis anos pra cá. Acho
que a necessidade do próprio aluno exige essa mudança, por exemplo
quando eles tem que ir ao mercado pra mãe, eles nos questionam sobre
preço, quantidade, tipo de mercadorias, que conta eles tem que fazer pra
pagar e receber o troco. (Profª A1)
- Teve sim, eu acho que mais ou menos de 2010 pra cá temos que
trabalhar mais com a ludicidade e relacionar o mundo com a matemática,
antes não, antes a gente passava o conteúdo por si, e o aluno só tinha que
repetir o que estava no quadro e fazer uma lista enorme de continhas.
Acredito que o que tenha provocado estas mudanças sejam as exigências
do mundo atual, trabalhando mais a criança, suas vivencias, enxergar a
criança como sujeito na aprendizagem. (Profª A5)
- Sim. Antes a gente só trabalhava números, operações, sequencias.
Agora não, já entrou a interpretação de gráficos, que é importantíssima, a
construção de gráficos e também o que eu acho que provocou essas
mudanças foi a Prova Brasil, que trouxe interpretações pra Matemática.
(Profª B2)
- Eu acho que mudanças não, eu acho sim que teve as formas de se
trabalhar, acho que são diferenciadas, mas não mudanças, o conteúdo
continua o mesmo. Eu acho que hoje as escolas e a gente enquanto
professora tem mais possibilidades de trabalhar com o lúdico, às escolas
estão com mais materiais, pra poder trabalhar a Matemática e para o
professor isso facilita o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, não
que antigamente não tivesse, só que antigamente, por exemplo, um material
para um grupo de quatro ou cinco, hoje a gente consegue às vezes um
material pra cada aluno. Não consigo expressar isso, só sei que uma
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grande mudança vem da própria escola, quando ela por meios próprios ,
através, por exemplo, das festas juninas, ela conseguiu arrecadar dinheiro
pra que enriquecesse essa questão do material escolar dentro da escola,
alem da ajuda do governo. (Profª B3)
- Sim. Muitas mudanças, partindo do livro didático, que é o que nós
temos como apoio em sala de aula, você percebe a própria diagramação e
abordagem dos conteúdos de uma forma diferenciada, ela vem mais
contextualizada ela não vem mais tanto objetiva como some divida e
subtraia vem sempre dentro de um contexto trazendo pra realidade do
aluno , quando possível. Nos anos 2000 pra cá. Eu entrei em 97, até ai eu
tenho livros que a gente pode observar que a Matemática não era tão
contextualizada era mais em formato de exercícios, hoje você pega um livro
ele está totalmente contextualizado, então 2001 2002 pra cá essa mudança
vem gradativa. Eu entrei em 97, acredito que sejam os PCNs, antes disso
não tinham os PCNs, então acho que eu entrei junto com a mudança.
Então eu percebo que os livros que a gente usava na época vem evoluindo
né. Eu acredito que seja em função dos PCNs. (Profª B4)
- Sim e bastante, porque antigamente o ensino de matemática era baseado
na memorização era muito abstrato hoje em dia o ensino é mais voltado
para o raciocínio lógico, através do concreto, do lúdico, que auxilia a
compreensão do aluno e o domínio. Acho que foi dos anos 2000 pra cá.
Não sei, mas acho que talvez a nova LDB. (Profª B5)
- Eu não senti muitas mudanças. O planejamento sempre foi o mesmo,
mudaram algumas palavras aqui e ali, mas os conteúdos sempre foram
os mesmos. (Profª C1)
- Sempre tem né, a medida que o tempo vai passando as crianças
mudam, nós mudamos, acredito que tiveram mudanças sim, não muitas
mas teve, os recursos mudam, mas o conteúdo que era trabalhado ainda
é mais ou menos o que é trabalhado hoje. (Profª C3)
- Sim, hoje em dia os professores tem que explicar mais, mostrar a origem
das coisas, antigamente só se passava a atividade, geralmente uma lista
de cálculos, hoje em dia não a gente contextualiza a atividade. Estas
mudanças estão ocorrendo de uns 10 anos pra cá, e acredito que estas
mudanças vieram porque nossos alunos necessitam mais do concreto, não
conseguem mais pensar só no abstrato. (Profª C4) (Grifos nossos)

Nas afirmações acima, somente duas professora dizem que não houve
mudanças no conteúdo da Matemática, porém relatam mudanças na forma de se
trabalhar, indicando um maior uso de materiais em sala. As demais acreditam que
houve mudanças, dessas uma acredita que a mudança não foi para o melhor,
dizendo que certos conteúdos que não aparecem mais nos livros didáticos fazem
falta nos dias de hoje. As outras, dizem que o ensino de Matemática está mais
voltado para a interpretação e contextualizado. Na opinião da maioria o
ensino/aprendizagem de Matemática vem sofrendo modificações do ano 2000 para
cá, apontando como fatores a Prova Brasil, a nova LDB e a implantação dos PCNs.
Chama a atenção o aparente desconhecimento histórico do processo
disciplinar, Parece, para algumas professoras (A1, A5, B2, B4, B5 e C1), por
exemplo que as mudanças são pontuais e recentes. Julia (2001) diz que a escola
não possui somente a função de mera transmissão de conhecimento, mas também é
lugar de inculcação de comportamentos e habitus.
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Além disso o processo histórico que compõe a trajetória de uma disciplina
escolar também contém, não apenas os modos de fazer para operar com ela, para
que ocorra sobremaneira o entendimento sobre como aprendemos, enfim,
conhecimentos. Nesse sentido estão as representações (CHARTIER, 1990), a
seguir.

f)Procedimentos metodológicos específicos para o ensino/aprendizagem dos anos
iniciais
- Não especifico, mas de acordo com a realidade que a escola esta
inserida, vou vendo as necessidades das crianças e dessa maneira
trabalhando os conteúdos, claro que obedecendo o planejamento anual,
procurando adequar a realidade deles. (Profª A1)
- Não, eu uso a metodologia que eu vejo que dá certo pra aquela turma,
naquele ano, dependendo da necessidade de meus alunos.(Profª A2)
- Acompanho as orientações que os livros didáticos trazem.(Profª A3)
- Não, eu procuro, mesmo na questão do livro didático trazer atividades
diferentes, tento levar joguinhos pra sala de aula, porque acredito que os
jogos facilitam a aprendizagem. (Profª A4)
- Não, a não ser o que vem escrito nas Diretrizes e nos livros
didáticos.(Profª A5)
- Olha, eu gosto do Piaget, quando ele fala das fases do desenvolvimento,
acho bem interessante, porque mostra o desenvolvimento da criança , se
bem que hoje as crianças já nem tão, dizem que a criança esta mais
inteligente hoje, mas eu não concordo com isso, porque a criança hoje ela
esta menos focada, ela esta desmotivada, você tem que pedir pelo amor de
Deus que faça o dever, os pais jogam toda a responsabilidade encima do
professor, então esta bem difícil, esta cada ano pior, 10 anos pra cá, todo
ano esta piorando a situação. Você tenta então usar a orientação de
Piaget?É, pra fase de desenvolvimento, e também da Emília Ferrero,
naquela parte das garatujas, o desenvolvimento na parte de língua
portuguesa, que ela trabalha bastante, pra você ver o nível que a criança
está isso é uma coisa bem importante, principalmente eu que trabalho com
a alfabetização é legal fazer isso. Gosto da atividade que Piaget utiliza com
as moedas, que ele faz uma fileira com as moedas e depois afasta as
moedas, e depois pergunta onde que tem mais, acho interessante pra ver a
relação de quantidade, pra ver o estágio da criança nessa relação de
quantidade. (Profª B1)
- Sim, eu acho que sou bem tradicional ainda, mas sempre evoluindo né,
as novidades chegando e a gente utilizando. (Profª B2)
- Eu ainda me considero tradicionalista, acho que a gente incorpora as
novas mudanças, mas eu ainda sou tradicionalista no meu sistema de
ensinar. Eu acho que o procedimento que eu adoto, uma vez que ele esta
dando certo, não tem necessidade de mudar, mas sim de complementar,
mas eu continuo ainda na linha tradicionalista.(Profª B3)
- Depende muito, eu sou muito teórica, isso é uma falha minha, mas
quando possível a gente tenta abordar alguma coisa, levando pra sala
material dourado, hoje nós temos no quinto ano a lousa interativa , que é
um recurso maravilhoso, que bem empregado dá um resultado legal, e ela
traz junto no programa jogos matemáticos, então isso contribui bastante e
diferenciou um pouco as aulas de todas as disciplinas. Então na medida do
possível, quando é oportuno eu levo pra sala. Mapas, análise de mapas,
que também desenvolve o raciocínio matemático. (Profª B4)
- Sim. Eu penso que todo ensino/aprendizagem necessita de um
procedimento metodológico que auxilia na transposição didática.(Profª B5)
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- Sigo o que vem da secretaria como indicação e o que o livro didático
traz como encaminhamento.(Profª C1)
- Procuro seguir as orientações das diretrizes do município. Sempre
envolvendo a disciplina em questão com a realidade do meu aluno. (Profª
C2)
- Sigo orientações vindas da secretaria de educação, mesclando com o
que eu acredito que da certo no ensino aprendizagem do meu aluno.(Profª
C3)
- Sigo o livro didático. (Profª C4)
- Especifico não, na educação infantil geralmente usava apostilas, hoje no
fundamental sigo os livros didáticos.(Profª C5) (Grifos nossos)

A maioria diz não seguir um procedimento especifico, três das professoras
entrevistadas dizem ser tradicionalistas, mas abertas as mudanças na tentativa de
utilizar materiais diversos para inovar as aulas. Uma das professoras diz utilizar as
teorias de Piaget e Emilia Ferreiro, no que diz respeito às fases e desenvolvimento
das crianças. Outra professora diz usar procedimentos que auxiliam na transposição
didática24, resta saber se esta professora utiliza este termo no sentido acadêmico ou
no senso comum. Cinco delas dizem que seguem as orientações que os livros
didáticos trazem, e outras três dizem seguir o que vem prescrito na Diretriz
Municipal.

As

representações

(CHARTIER,

1990),

indicam

dificuldade

de

entendimento sobre aquela proposta metodologia de ensino de matemática. Variam
entre compreensões gerais, amplas e vagas acerca de concepções de educação, a
pretensos domínios teóricos.
g) Orientações metodológicas especificas para o ensino de Matemática
- Trabalho diversificado, com teoria, prática e construção de conceitos
matemáticos. (Profª A1)
- Também costumo seguir o que os livros didáticos trazem, e uso de
preferência os exercícios e atividades dos livros antigos, que são menos
complexos.(Profª A3)
- Uso o mesmo caminho como pra outras disciplinas. Trabalho com a
repetição, a repetição contínua dos exercícios que trabalho em sala de
aula, como reforço da aprendizagem os mesmos tipos de exercícios como
tarefa de casa.(Profª B3)
- Costumo não trabalhar a Matemática pela Matemática, interagindo a
matemática com as outras disciplinas. Por exemplo quando você faz a
interpretação de um problema você está ali junto com o português, mas
sempre trazendo o que a criança sabe e trabalhando no inicio com material
concreto e logo em seguida ensinando o abstrato, a criança tem que fazer
essa relação, porque na vida a gente não vai carregar pra sempre os palitos
pra fazer as contas. (Profª C2)

_______________
24

A Transposição Didática é um fenômeno que foi inicialmente investigado por Yves Chevallard e
propõe a análise do caminho que percorre o saber, desde a sua produção científica, até a sua
entrada no contexto escolar, chegando também à sala de aula
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- Uso de material concreto, para apreensão, com manuseio do material
concreto, aprendendo conceitos, como nos cálculos e sistemas de
numeração.(Profª C3) (Grifos nossos)

Para o ensino da Matemática a maioria das professoras diz que utiliza os
mesmos procedimentos que usam no ensino das demais disciplinas. Quatro das
professoras dizem utilizar materiais concretos, conforme o conteúdo oportunize.
Uma das professoras diz usar a interdisciplinaridade para explicar certos conteúdos,
envolvendo outras disciplinas. De modo geral é possível inferir sobre a ausência de
um procedimento metodológico que aponte para o trato com saberes, sua natureza
e especificidades. Surpreende o uso da repetição/memorização aparecer como
modo nuclear no processo ensino/aprendizagem. Indica uma prática cultural
pedagógica ainda muito presente na cultura escolar (JULIA, 2001), na qual podemos
observar nas falas sobre suas práticas e realizações cotidianas.
h) Concepção de Resolução de Problemas e estudos feitos sobre o tema
- Interpretação, saber ler, interpretar o que está proposto, e dali sair o
resultado, que inclusive não precisa ser uma conta, pode ser resolvido
também mentalmente. Somente de cursos que fiz pela prefeitura,
inclusive achei bem interessante, em um dos cursos que fiz, que nos
mostraram que podemos montar o problema com os alunos em sala.
(Profª A1)
- Resolução de Problemas, significa que existe um problema e que você
tem que fazer a leitura desse problema, interpretar e encontrar uma
solução. Não fiz nenhuma leitura especifica sobre o tema. (Profª A2)
- Interpretar, eu trabalho, pra mim, e como eu passo para os meus alunos,
que ele saiba procurar a palavrinha mágica dentro do problema, que ele
tente pelo menos visualizar do que fala o problema, então sempre
trabalhando essa palavrinha mágica. Não, não fiz nenhum estudo. (Profª
B2)
- Resolução de Problemas é partir da parte inicial onde a criança tem que
primeiro fazer uma boa leitura, conseguir fazer uma boa interpretação,
utilizando de recursos, como ou material concreto ou através de
desenhos, e encima da Resolução de Problemas, na Matemática, é
importante você também fazer, explorar muito o problema em si, o
enunciado. Pintando por exemplo as frases, chamando atenção nas
frases, onde se destaca a pergunta, onde se destaca os fatos do problema.
Não, estudo especifico não, acho que a gente tem é a prática, a didática do
dia a dia, e os encaminhamentos a gente vai aprofundando cada vez mais
de acordo com as necessidades dos alunos, porque tem criança que tem
facilidade na Resolução de problemas e tem a grande maioria que tem
dificuldade na Resolução de Problemas. (Profª B3)
- É a criança compreender, utilizar o sistema operacional, utilizar o
raciocínio pra solucionar qualquer tipo de problemas, não só aquele
tradicional de matemática. Às vezes você esta dentro de Língua Portuguesa
e aparece um problema pra ser resolvido dentro de um contexto de uma
historia infantil, por exemplo. Isso é um solucionar de problemas e não
necessariamente com contas, mas com mecanismos que a criança
precisa para resolver esse problema, independente de ter números,
independente de ter fração, pelo menos é esse o conceito que eu tenho que
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usa o raciocínio lógico. Eu li há algum tempo, mas faz muito tempo.
Depois disso não li mais nada. Foi um texto de uma colega que estava
fazendo especialização. (Profª B4)
- O aluno ler, interpretar, saber resolver sem dúvidas. Aqui acho que
entra, se o aluno lê e interpreta bem, acredito que o resto ele tira de letra.
Não fiz nenhum estudo especifico sobre o tema, mas sempre tive bastante
preocupação com a resolução de problemas, porque sei que na vida do
aluno ele vai ter que resolver muitos problemas. (Profª C1)
- É achar uma solução pra um problema que eu tenho, é você saber
interpretar, trazer pra sua vida, e achar a solução, isso que eu acho que
é resolução de problema, e tem que estar relacionado ao interesse do aluno
também sempre trazendo situações da realidade do aluno. Leitura
especifica não, o que a gente sabe é relacionado as capacitações que nos
oferecem e o que vem nas orientações das diretrizes e livros didáticos.
(Profª C2) (Grifos nossos)

Observa-se que nenhuma das depoentes indica a Resolução de Problemas
como orientação metodológica. Segundo Polya (1997), “ninguém pode ensinar o
que não aprendeu. Nenhum professor pode comunicar a experiência da descoberta,
se ele próprio não a adquiriu.” Analisando os depoimentos das professoras acima,
percebemos que para elas as representações (CHARTIER, 1990) definidas
estabelecem aproximações, tudo indica, com a ideia posta pela literatura de
Resolução de Problema, até porque também parece não fizeram nenhum estudo
especifico sobre o tema. Barnet; Sowder & Vos (1997), mostram que o uso de
materiais alternativos e palavras-chaves auxiliam o aluno na compreensão dos
enunciados dos problemas, mas que o professor deve ficar atento a tais palavras, no
sentido de observar o contexto no qual estão inseridas.
i)Importância da metodologia de Resolução de Problemas no ensino/aprendizagem
de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental
- É muito importante trabalhar com resolução de problemas, e não precisa
ser só com contas, pode ser mentalmente, exigindo a interpretação.
(Profª A1)
- Tanto a Matemática como saber resolver um problema é fundamental
para a vida do aluno, tem que se trabalhar, observando o nível do aluno.
Com os menores trabalho a resolução com materiais concretos, que eles
possam estar visualizando aquela situação, pra poder ensinar da melhor
forma possível. (Profª A4)
- É muito importante que ele saiba o que esta fazendo através da
interpretação. Para ensinar, como tenho uma turma de 2º ano, eu uso
bastante eles, e exemplos de coisas que eles fazem ou tem. Depois
coloco o problema pra eles copiar e registrar as respostas no caderno.
Primeiro usando desenhos, depois que eles compreendem fica fácil de
resolver. (Profª A5)
- Aqui acho que entraria o uso do material concreto, a falta de material
concreto, porque a gente tem pra cada um, pra trabalhar, por exemplo, com
o material dourado, que nem a gente tinha que construir primeiro, mas o
tempo é curto, não dá tempo da gente construir, pra poder utilizar, então a
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gente trabalha mesmo é no quadro e caderno e livro didático. Geralmente
uso o material dourado para eles fazerem as operações, e faço que eles
leiam varias vezes para poder interpretar a situação procurando a
palavrinha mágica. (Profª B2)
- Eu acho que é importante, porque o problema nada mais é que uma
história de uma continha, o problema ele escreve o que é uma continha,
só que ele escreve em forma de uma historinha, mas é super importante .
(Profª B3)
- Extremamente falho. Extremamente precário. Na verdade nós não temos
orientação alguma. Analisando os livros didáticos, que no ano passado
tivemos a escolha, então tive a oportunidade de analisar varias editoras, e
vários autores, é ai que a gente vai pescando as novas informações, novas
nomenclaturas, mudanças de paradigmas, digamos assim, ai que a gente
vai percebendo que a Matemática vem evoluindo os próprios livros estão
vindo num novo formato, mas basicamente orientações nós não temos não.
Os livros trazem uma abordagem diferente do que estamos
acostumados, eles fazem a criança pensar e buscar o caminho pra
resolução, mas quando você traz um problema um pouco mais complexo,
por exemplo, quando exige duas operações, para chegar na resposta eles
se perdem, então sempre que possível vou exemplificando com desenhos
induzindo a resposta, pra eles perceberem o que esta pedindo aquele
problema. O que eu sinto é a dificuldade na leitura desses problemas, na
interpretação, por isso trabalho fazendo questionamentos para a criança.
(Profª B4)
- É importantíssimo, resolução de problemas você resolve um a cada
instante na vida, e tem que saber resolver, ou você resolve ou você se da
mal. No meu trabalho sempre coloquei nos problemas a realidade dos
alunos, o trabalho dos pais, já que aqui é uma comunidade rural que
sobrevive da agricultura e também temos alunos filhos de pessoas que
trabalham em empresas de cal, ai trabalho com o salário encima dos
gastos, como compras, prestações... eu envolvo muito a realidade deles.
(Profª C1)
- A base da matemática é resolver problemas, a interpretação e a
resolução de um problema é muito importante pra você entender a
matemática. Pra trabalhar resolução de problemas, podemos montar o
problema antes com a criança, porque daí vai fazer mais sentido pra eles,
podemos pegar de repente alguma situação que acontece na escola, o
lanche, o número de crianças que faltaram e assim por diante. Buscando o
conhecimento deles pra dentro da sala, mas estar vivenciando, e vão ver
o objetivo daquilo. (Profª C2)
- É bastante importante porque leva a criança a pensar, ali é o momento
que a criança tem que parar, tem que pensar, tem que interpretar.
Trabalho sempre dentro da realidade da criança, com situações que elas
vivenciam na casa, na escola ou com seus amiguinhos, sempre estando
dentro da realidade delas mesmo. (Profª C3) (Grifos nossos)

Referente ao uso da Resolução de Problemas como metodologia do ensino
de Matemática, as representações (CHARTIER, 1990) das entrevistadas divergem.
Enquanto uma acredita que primeiro os alunos devem primeiro aprender as
operações para depois trabalhar com problemas, outra acredita que o uso dessa
metodologia auxilia o professor a trazer significado para o ensino de Matemática.
Dentre as entrevistadas, uma delas acredita que a forma como trabalha a Resolução
de Problemas não é correta, e acha que lhe falta informações sobre essa
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metodologia, e o que lhe faz conseguir compreender alguma coisa é com a análise e
o uso de livros didáticos.
j) Desempenho dos alunos em relação ao uso da metodologia de Resolução de
Problemas
- Depende, os que gostam de Matemática, eles fazem o calculo mental
rapidinho, e os que não gostam ficam... e as vezes não conseguem e você
tem que estimular o passo a passo da leitura pra ele conseguir chegar no
resultado. (Profª A1)
- Sempre tem aquele que se preserva um pouco, talvez por insegurança,
mas a maioria gosta, porque resolver uma situação se torna
desafiadora e criança quer coisas diferentes, e você como professor tem
que trazer para a sala de aula uma diversidade de materiais que chame a
atenção desses alunos instigando a curiosidade. (Profª A4)
- Quando eles descobrem a palavrinha mágica é automático, eles amam,
porque eles adoram, eles gostam muito da Matemática, então eles
aprendem mais fácil, a gente pega mesmo só aqueles que tem mais
dificuldade, o resto caminha mesmo sozinho. (Profª B2)
- Eu parto primeiramente da leitura, depois vou fazendo perguntinhas
primárias dentro de cada questão, depois eles vão retornando com as
respostas. Depois disso eu mostro os dois lados, por exemplo, o errado e o
certo pra eles tentarem descobrir qual é a operação que deve ser feita, mas
os problemas são extremamente difíceis de ser trabalhado em sala de
aula, mas eles demonstram interesse sim em resolver, e quando a gente
faz os questionamentos e as perguntinhas facilita a interpretação por
parte deles. (Profª B3)
- Eles têm muita dificuldade, bastante dificuldade, eles ainda estão
viciados naquela “qual é a continha professora”?”é de mais ou é de
menos?” vezes e dividir eles nem perguntam por que eles não atingem, é
difícil, se bem que eu percebi esse ano que é a segunda turma de 5º ano,
eu percebo que por eles estarem mais velhos e entrarem mais jovens no
primeiro ano eles vem um pouquinho melhor, essa dificuldade ela esta
reduzindo, então a meu ver se os professores forem devidamente
capacitados e orientados futuramente isso vai melhorar, mas a gente tem
que quebrar muitos tabus em relação à Resolução de problemas na
Matemática, perceber que o problema não é só o probleminha do mercado,
elaborar melhor, e perceber que a resolução de problemas esta em
tudo, dentro da geografia, dentro da ciência, dentro do português. Como é o
caso da leitura e escrita e na interpretação na Língua Portuguesa, que vão
para as outras disciplinas também. É como dizia minha professora do
magistério abrir uma caixinha, fecha uma caixinha, não é assim né. (Profª
B4)
- Se eles tem interesse eles demonstram vontade, se associar aquilo pra
vida eles vão fazer com mais vontade, se não envolver eles não tem
vontade. E você tem que desafiar o aluno, que daí parece que a vontade
de resolver aquilo fica mais motivado. Se você lançar desafios para o aluno,
não só na matemática eles se interessam mais. (Profª C2)
- Gostam, principalmente quando eles se vêem naquela situação, eles
gostam se interessam e compreender melhor. (Profª C3) (Grifos nossos)

Quanto ao desempenho dos alunos no uso da metodologia de Resolução de
Problemas, uma das professoras ao representá-las (CHARTIER, 1990) caracteriza
os alunos como desmotivados, outras duas dizem que encontram dificuldade e as
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demais dizem que os alunos se sentem entusiasmados, principalmente quando
conseguem resolver a situação proposta com as dicas que a professora trabalha e
que também envolvam fatos do dia a dia, desafiando os alunos.
Ao analisar as falas das professoras e as relacionando com a análise dos
livros e documentos (já feitas nos capítulos 1 e 2), podemos considerar que para
muitos a Resolução de Problemas é o objetivo maior no ensino de Matemática.
Acredita-se que de nada adianta os alunos saberem as operações matemáticas se
não souberem relacioná-los às situações problemas. Portanto, as aplicações da
Matemática deveriam ser priorizadas no trabalho do dia a dia do professor em sala
de aula.
O trabalho com Resolução de Problemas não deve ser pensado como um
saber a mais no currículo, separado dos demais, e sim como uma oportunidade em
todos os momentos na sala de aula, mostrando assim para o aluno como pensar
matematicamente nas diversas situações desmistificando que a Matemática é algo
enfadonho e sem sentido. Se queremos que os alunos compreendam quais são os
objetivos que devemos atingir ao trabalhar com Resolução de Problemas, devemos
mostrar quais são os benefícios alcançados com o estudo deles. Mas para que este
trabalho promova efeitos devem-se observar vários fatores, tais como: que seja uma
atividade estimulante e enriquecedora, que o professor tenha uma bagagem de
conhecimentos sobre este trabalho os saberes envolvidos principalmente.
Percebemos que o trabalho com Resolução de Problemas não é algo novo, já
vem sendo usado em sala de aula de longa data, passando por transformações e
sendo aperfeiçoando adequando-se as necessidades de cada época, porém
desconhecido por muitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa que foi investigar as
representações de professores, do ensino fundamental das séries iniciais, sobre o
uso da Resolução de Problemas como prática Pedagógica, iniciamos a pesquisa
buscando o entendimento da Resolução de Problemas com um aspecto importante
da cultura escolar do campo disciplinar.
Primeiramente buscou-se situar a metodologia de Resolução de Problemas
historicamente no bojo da História das Disciplinas Escolares, destacando estudos
sobre o tema nas décadas de 1960, 1970 e 1980 até chegar à implantação dos
PCNs em 1997, que serviram também de referencia para a pesquisa.
Juntamente com a análise da legislação e estudos das décadas referidas,
tomamos como fonte de pesquisa livros didáticos, documentos das escolas
municipais e depoimentos orais de professores, que iniciaram seu trabalho
anteriormente à implantação dos PCNs.
A Matemática, como Disciplina Escolar, tem grande importância na formação
do aluno, contribuindo com saberes necessários para serem utilizadas em
praticamente todas as áreas do conhecimento cientifico. Mas podemos observar que
o ensino da Matemática nem sempre ocorre de modo desejado deixando uma
grande lacuna no que diz respeito à conexão da matemática escolar com o que é
vivido no dia a dia dos alunos.
Sabe-se que a Matemática esta eivada de mitos e tabus, que historicamente
foram criadas em relação a ela e que ainda hoje acham-se presentes nas salas de
aula. Um dos exemplos é dizer que a Matemática é só para quem é “inteligente”.
É fato que professores de séries iniciais do ensino fundamental tem grande
responsabilidade na formação dos alunos.
A Resolução de Problemas, como foi visto nos PCNs, indica que a prática do
professor ao utilizar a Resolução de Problemas como metodologia deve auxiliar o
aluno no desenvolvimento da capacidade de investigação, argumentação,
comprovação e estimulo da criatividade, tanto para ele, que deve ter conhecimento
sólido no uso desta prática, quanto para os alunos.
Para um melhor entendimento sobre as representações constituídas e
apropriadas historicamente, de professores de Ensino Fundamental Séries Iniciais,
buscou-se através de um roteiro de perguntas observar possíveis diferenças e
semelhanças no trabalho docente sobre o ensino da Matemática sobre o uso de
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Resolução de Problemas como prática de ensino, em três escolas com localização
distinta (central, rural e periferia), que ao final da pesquisa me possibilitou verificar
que a diferença foi que as professoras da escola rural, em sua totalidade, tiveram
experiência com classes multisseriadas. E no que se refere ao ensino da
Matemática, e o uso de Resolução de Problemas, o entendimento sobre o mesmo, e
a fora de se trabalhar, não demonstra diferenças.
Nos depoimentos das professoras observou-se que nenhuma possui estudos
específicos sobre o tema, nesse aspecto podemos averiguar representações
divergentes quanto à importância e a forma que a metodologia de Resolução de
Problemas é utilizada.
Outro dado que ficou explicito nos depoimentos, em relação a formação, é
que a maioria das professoras entrevistadas utiliza o livro didático como apoio, visto
que não tiveram estudos específicos, e que as orientações que possuem são as que
obtiveram em sua formação acadêmica, ou seja, quando da formação em pedagogia
ou no curso Normal Superior, ou ainda em capacitações oferecidas pela Secretaria
Municipal.
Desse modo podemos averiguar que para os objetivos no uso da Resolução
de Problemas, como estratégia nas aulas de Matemática, sejam considerados
eficazes no desenvolvimento da criatividade e da autonomia dos alunos, há muito
que se fazer junto aos professores, desde sua formação até as capacitações
oferecidas aos mesmos. É importante também que cada professor reflita sobre sua
prática na busca de garantir um aprendizado bem sucedido.
De acordo com a fala dos professores, o uso da Resolução de Problemas é
importante não só para as aulas de Matemática, mas também para outras áreas do
conhecimento. A maioria delas diz que para ensinar a resolver problemas, utiliza de
situações do cotidiano e de material concreto, resta saber o que consideram material
concreto e abstrato. Também dizem que a maioria dos alunos responde bem aos
desafios lançados quando precisam resolver um problema.
Tudo indica que há necessidade de diferençar situações problemas de
exercícios e considerar as diversas formas e os variados caminhos para a resolução,
incentivando os alunos na busca de estratégias, respeitando e valorizando o
raciocínio e o procedimento utilizado na resolução, contextualizando o conteúdo
trabalhado, sempre que possível. Aproximar a matemática do cotidiano/vida dos
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alunos leva a resultados favoráveis, no que se refere ao aproveitamento do
conhecimento.
Em fim, utilizar a Resolução de Problemas como ponto de partida no ensino
da Matemática, ainda é um grande desafio, visto que a forma como os professores
enxergam a Matemática ainda é de maneira desconexa e fragmentada e,
fundamentalmente parece haver o indicativo de que torna-se também importante
rever conceitos sobre o ensino da matemática, um deles sobre o entendimento do
que é “Resolução de Problemas”, seria me parece, a primeira condição para operar
com ele de modo lógico, coerente.
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Apêndice A – Questionário utilizado na entrevista
DEPOIMENTO ORAL

I- Identificação
1) Formação(ano):
2) Área de formação (curso): ( instituições da formação)
3) Que outras formações continuadas tem feito durante o tempo de atuação,
quem oferece esta formação, procurou formação continuada fora das que o
município oferece.
4) Tempo de atuação nos anos iniciais (1º ao 5º ano):
5) Tempo de atuação no município:
6) Ano (série) no qual mais se deteve trabalhando como docente:

II- Dados gerais sobre o ensino docente nos anos iniciais do ensino fundamental
1) Do(s) ano(s)/série(s) no(s) qual(is) trabalhou em qual deles o fez com mais
prazer? Justifique.
2) Nos anos/séries iniciais trabalhados, quais os componentes curriculares
(Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Geografia) mais lhe
chama a atenção? Por quê?
3) Como você analisa o ensino/aprendizagem de Matemática nos anos iniciais?
Justifique.
4) Você acredita que o ensino/aprendizagem de Matemática teve mudanças,
durante seu tempo de atuação? Se sim, descreva alguns, em que época e o
que você acha que provocou estas mudanças.
5) Você utiliza procedimentos metodológicos específicos para o processo
ensino/aprendizagem no(s) ano(s) inicial(is) no qual trabalha? Sim? Não?
Justifique.
6) Para o ensino da Matemática no ano que você atua, usa especificamente uma
orientação teórica metodológica? Se positivo, qual? Em que momento você
usa? Se negativo, porque não utiliza?
7) Para você o que é Resolução de Problema? Que estudos você fez sobre esse
assunto?
8) Como você vê a utilização da metodologia de Resolução de Problemas no
ensino/aprendizagem da Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental?
9) Como você percebe o desempenho dos alunos no uso da metodologia de
Resolução de Problemas?
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APÊNDICE B- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE C- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE D- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE E- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE F- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE G- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE H- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE I- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE J- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE K- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE L- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE M- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE N- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE O- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE P- Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO A – Revista Currículo
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ANEXO B – Currículo Básico do Estado do Paraná
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ANEXO C – Parâmetros Curriculares de Matemática

