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 RESUMO  

 

Na presente Dissertação propõe-se uma discussão sobre o ensino de matemática, considerando 

a fala dos agentes que estiveram presentes em sala de aula durante o período de 1996 a 2017– 

professores e alunos – e os documentos oficiais que regeram a educação no período selecionado 

para a pesquisa, iniciando pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1997), que teve as 

discussões ampliadas em 1996 e findando sua vigência com a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (2017), bem como as influências da Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB 9394/96. Junto a estes documentos, analisamos os materiais cedidos pelos entrevistados. 

Nossa pesquisa encontra-se na área da História da Educação Matemática. Desse modo, nosso 

objetivo principal é: elaborar uma interpretação histórica sobre o ensino e a aprendizagem de 

matemática nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, na cidade de Rolim de Moura-

RO, entre os anos de 1996-2017. Para alcançar tal finalidade, nos propomos a (1) descrever 

como os documentos que regiam a educação tratavam o ensino e a aprendizagem da matemática 

entre 1996-2017; (2) analisar as práticas e os cotidianos dos professores que lecionavam nos 

primeiros anos do ensino fundamental, relacionando-as com os documentos oficiais que regiam 

a educação no período e (3) relacionar o discurso sobre as práticas dos professores com a 

percepção dos alunos dessa época (1996-2017) sobre o ensino-aprendizagem de matemática. A 

indagação que nos moveu foi: como se deu o ensino e a aprendizagem de matemática nos 

primeiros anos do ensino fundamental na cidade de Rolim de Moura (RO) entre 1996 e 2017? 

Norteados por essa e outras questões, entrevistamos cinco (5) professores da rede pública de 

ensino de Rolim de Moura que lecionaram dentro do período proposto a ser investigado e cinco 

(5) ex-alunos que foram indicados por esses. Durante as entrevistas foi solicitado aos 

participantes que cedessem algum material antigo que possuíssem, emprestando-os para as 

análises. Dentre os materiais cedidos havia 01 (um) caderno de planejamento (1997), 3 cadernos 

de ex-aluno (1995; 1996 e 1998), avaliação de ex-aluno (1997) e um livro didático (1991). 

Como resultados da triangulação das informações identificamos a influência dos PCNs no 

planejamento dos professores; percebemos a presença do professor leigo e a mudança desse 

quadro com o passar do tempo no ensino municipal e que os cursos profissionalizantes 

disponibilizados pelo governo foram recebidos de modo positivo pelos professores. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Documentos oficiais. História da Educação 

matemática. 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation proposes a discussion about the teaching of mathematics by considering the 

voices of individuals that were present in the classroom from 1996 to 2017 - teachers and 

students, and by considering the official documents that guided education in the selected period. 

These documents are the National Curriculum Parameters - PCNs (1997), which had its 

discussions expanded in 1996, ending with the implementation of the Common National 

Curriculum Base - BNCC (2017), as well as the influences of the Law of Guidelines and Bases 

- LDB 9394/96. Along with these documents, we analyze the materials provided by the 

interviewees. Our research is in the area of the History of Mathematical Education. Thus, our 

main objective is to develop a historical interpretation of the teaching and learning of 

mathematics in the first five years of elementary school in the city of Rolim de Moura-RO, 

between the years of 1996 and 2017. To this end, we propose to 1) describe how the documents 

guiding education dealt with the teaching and learning of mathematics between 1996 and 2017; 

2) analyze the practices and routines of teachers who taught in the early years of elementary 

school, relating the official documents governing education in the period and 3) connect the 

reflection on teacher practices with the perception of students of that time (1996-2017). The 

question that moved us was “how did the teaching and learning of mathematics took place in 

elementary school in the city of Rolim de Moura (RO) between 1996 and 2017?” Guided by 

this and some other questions, we interviewed five elementary public-school teachers from 

Rolim de Moura who taught within the proposed period and five former students who were 

referred by these teachers. During the interviews, participants were asked to provide some old 

material they had so to be analyzed. Among the materials provided there were one planning 

notebook (1997), three student’s notebooks (1995; 1996 and 1998), student assessment (1997) 

and a textbook (1991). As a result of the triangulation of information, we identified the PCN’s 

influence on the teaching of mathematics. In this dissertation we also observed the change in 

the scenery. With time, teachers, who once where inexperienced, demonstrated positive 

progress by welcoming the professional developments offered by the government. 

 

Keywords: Mathematics teaching. Official documents. History of Mathematical Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano desde que passou a viver em sociedade procurou organizar sua forma de 

ensinar e aprender, de modo que mesmo em comunidades consideradas primitivas há maneira 

de ensinar, ainda que seja por transmissão oral ou apenas por exemplos dos mais velhos para 

os mais novos. De forma semelhante, nas sociedades atingidas pelo desenvolvimento 

tecnológico também há preocupação com o ensino e a aprendizagem, contudo, este se apresenta 

de forma institucionalizada, não suprimindo as outras formas de aprender, mas destacando as 

maneiras mais sistematizadas. Nesse sentido, se concebe que quanto mais complexa a 

organização social, mais complexo será seu sistema educacional. 

No que se refere à educação brasileira, desde seu início ocorrera diversas discussões sobre 

a organização das instituições, seus conteúdos, a didática dos professores e a clientela a ser 

atendida (ALVES, 2001). Por meio dessas discussões houve como resultado a criação de leis e 

normas que direcionam a educação nacional.  

Na tentativa do governo em garantir que o ensino tenha uma base comum em território 

nacional, foram criadas leis e diretrizes. Desse modo, a educação passa a ter uma parte comum 

das disciplinas em todas as instituições de ensino. Essas diretrizes que regem a educação tem a 

intenção de ser a base da organização das escolas, incluindo os conteúdos ensinados pelos 

professores e materiais didáticos utilizados. 

Essas normas e diretrizes acabam por fomentar diversas discussões sobre que educação 

está sendo oferecida e para qual objetivo (ALVES, 2001). Devido à amplitude dessa discussão, 

é necessário compreendê-la em seus aspectos específicos, por exemplo, as mudanças que 

ocorreram desde a intensificação da discussão sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs em 1996 e sua implantação em 1997 até a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

em 2017.  

Em relação à escolha dos conteúdos trabalhados nas escolas, por mais que se afirme que 

estes sejam baseados prioritariamente nas exigências sociais, para Chervel (1990) se concebe 

“que ela foi historicamente criada pela própria escola, na escola e para a escola” (CHERVEL, 

1990, p. 181). O conteúdo das disciplinas geralmente é formulado com base nas orientações 

para a educação, de forma a contemplar as exigências que a norteiam. 

Concebe-se aqui os PCNs como norteadores para a educação, que ao serem implantados 

podem ter ocasionado mudanças no ensino e aprendizagem, bem como na escolha de 

determinados conteúdos em detrimento de outros. Ao observar as disposições do PCN de 

matemática, é possível perceber seu foco em resolução de situações problemas “utilizando para 
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isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, 

combinatório, probabilístico)” (BRASIL, 1997, p. 37). Essa é uma orientação bem diferente 

daquelas que guiaram o período referente ao Movimento da Matemática Moderna, no qual 

prevalecia o ensino de matemática por meio da teoria dos conjuntos e das estruturas algébricas 

(SOARES, 2001). 

Sobre os objetivos do ensino, percebe-se que os PCNs sugerem objetivos fixos, os quais 

são os mesmos para todo o país, sem observar as peculiaridades de cada região ou escola. Nesse 

contexto, conforme postulado por Chervel (1990), é importante entender que “[…] as 

finalidades do ensino não estão todas forçosamente inscritas nos textos. Assim, novos ensinos 

às vezes se introduzem nas classes sem serem explicitamente formulados. Além disso, pode-se 

perguntar se todas as finalidades inscritas nos textos são de fato finalidades ‘reais’”. 

(CHERVEL, 1990, p. 189). 

Entende-se então, que os objetivos que estão no papel e os que surgem no dia a dia escolar 

podem não estar em consonância com as orientações pertinentes, pois, são elaborados distantes 

de onde realmente se aplicam. O cotidiano escolar engloba tudo o que se refere ao ensino, não 

precisamente e apenas à sala de aula, mas sim a todas as relações que ocorrem no seu espaço.  

Na tentativa de definir o cotidiano, Certeau, Giard e Mayoul (2008) afirmam que: 

 

[…] O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 

pressiona dia após dia, nos oprime, pois, existe uma opressão do presente. Todo dia, 

pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de 

viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga com este desejo. O cotidiano é aquilo 

que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-caminho de 

nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada (grifos nossos). “O que interessa ao 

historiador do cotidiano é o Invisível…”. (CERTEAU, GIARD, MAYOUL, 2008, p. 

31). 
 

Isso quer dizer que o cotidiano nos é imposto e nele desenvolvemos as nossas atividades, 

dias após dias. Isso não ocorre numa ideia de passividade. Usando uma metáfora de guerra, 

Certeau (1998) afirma que há nesse meio uma verdadeira batalha, de um lado, as estratégias 

como, 

 

[…] o cálculo das relações de se torna possível a partir do momento em que um sujeito 

de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser 

circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de 

suas relações com uma exterioridade distinta. (CERTEAU, 1998, p. 46). 
 

Do outro lado, as táticas, que não têm regras definidas são ações que visam subverter as 

normas impostas pelas estratégias. Elas não têm um lugar próprio, tem o lugar do outro, ou seja, 
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“[...] ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e 

assegurar uma independência em face das circunstâncias” (CERTEAU, 1998, p.46). Para 

Certeau, “muitas práticas cotidianas (ler, falar, circular, fazer compras ou preparar refeições, 

etc.) são do tipo, tática” (CERTEAU, 1998, p.47). Entendemos que esses exemplos de práticas 

cotidianas1 podem ser ampliados para o ambiente escolar: ensinar, aprender, brincar no pátio 

da escola, ler um livro, estar ou não estar na sala dos professores, merendar, deslocar da sala 

para o banheiro ou biblioteca, etc. Essas práticas são capazes de revelar o cotidiano escolar, da 

forma exposta por Chervel (1990), de um cotidiano que não envolve apenas a sala de aula e a 

concretização do currículo escrito. Sobre as práticas e as invenções cotidianas no ambiente 

escolar, Corrêa (2013) observa que, 

 

As invenções cotidianas que ocorrem nas escolas representam as diferentes formas de 

os professores se ajustarem às políticas que lhes são impostas e as diferentes formas 

de “caça não autorizada” que reorganizam o cotidiano de suas práticas, permitidas, 

principalmente, pela reflexão solitária que os acompanha. [...] Caça não autorizada, 

artes de fazer, astúcias sutis e táticas de resistência são ações intrínsecas do trabalho 

docente. Lembrando que são os conflitos e a dinâmica da prática que aumentam a 

“imunidade” docente e os ajudam a criar teorias de sobrevivência num ambiente tão 

instável e desafiador. (CORRÊA, 2013, p. 132 e 133). 

 

O que chama a atenção é que nas invenções do/no cotidiano é a possibilidade de produção 

do conhecimento: nas diversas maneiras de fazer, o professor pode inventar e se reinventar, 

produzir um conhecimento que escapa dos modos tradicionais, pois, na tática, “o que ela ganha, 

não o guarda” (CERTEAU, 1998, p. 47). Nesse sentido, Faria Filho (2004) pontua que “[...] o 

estudo das práticas é a pedra de toque da renovação dos estudos históricos em educação. No 

entanto, também sabemos o quanto é difícil realizar a pesquisa histórica que pretenda ter acesso 

às práticas escolares” (FARIA FILHO et al., 2004, p.154, grifo dos autores). 

Portanto, a partir dos saberes/fazeres dos professores alfabetizadores referentes à 

disciplina de matemática, tecidas e partilhadas por eles em suas práticas cotidianas, que 

relataram nas entrevistas, busca-se um entendimento sobre as estratégias, as táticas e o que foi 

criado, inventado no cotidiano. “As invenções do/no cotidiano produzem uma ‘cultura’ 

(identidade), saberes pedagógicos da escola, saberes produzidos por professores e alunos, na 

dialeticidade da vida cotidiana e na concretude do cotidiano escolar” (CORRÊA, 2013, p. 134). 

Fazendo crer que, em muitos casos, ações tomadas, caminhos escolhidos, relacionamentos 

                                                           

1 Essas práticas cotidianas, escolares ou não, são para Certeau a arte ou “maneira de fazer” (CERTEAU, 1998). 



14 
 

trabalhos entre os sujeitos no espaço escolar, entre outros, fazem parte dessas táticas que os 

professores precisam utilizar para o seu trabalho cotidiano. 

Dentro desse cotidiano escolar encontramos nas disciplinas um grande campo para se 

debater, pois, muito se têm discutido sobre seu histórico e finalidades (CHERVEL, 1990). 

Comumente elas são concebidas como embasadas nas ciências e pensadas a partir das 

necessidades da sociedade qual a escola está inserida. Entretanto, as disciplinas “não são nem 

uma vulgarização, nem uma adaptação das ciências de referência, mas um produto específico 

da escola, que põe em evidência o caráter eminentemente criativo do sistema escolar” (JULIA, 

2001, p. 33). Contudo, Chervel (1990) coloca que o principal elemento de uma disciplina, os 

conteúdos, são impostos “à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se 

banha” (CHERVEL, 1990, p. 182). Nessa perspectiva, considerando a transposição didática 

alavancada por Chevallard (1991), concebe-se que os conceitos ensinados na escola sofrem 

uma modificação se comparado a sua estrutura quando ainda somente teorizado, ou seja, há um 

movimento nesse percurso entre a teoria (o conteúdo científico) e a prática (didática do 

professor). Pode-se compreender então, que, “não apenas recortava saberes e materiais culturais 

disponíveis em um dado momento na sociedade, mas efetuava a reorganização e reestruturação 

desses saberes, perante a necessidade de transposição didática”. (FARIA FILHO et al., 2004, 

p. 146). 

Assim, faz-se necessário estudar a cultura de uma sociedade para entender o porquê da 

imposição de determinados conteúdos, mas também para entender o porquê de determinadas 

reorganizações e reestruturação dos saberes. Por esta razão, decidimos estudar o ensino de 

matemática de Rolim de Moura (RO) nos primeiros anos do ensino fundamental, para, ao 

recompor o cenário da educação local, poder compreender melhor o ensino de matemática no 

contexto nacional, percebendo a relação entre as peculiaridades locais e as tomadas de decisão 

nacionalmente, conforme tratado por Bloch (2001), bem como as normativas governamentais 

que precisaram ser implantadas localmente. Desse modo, compreendemos a importância da 

pesquisa por seu amplo impacto na discussão sobre implantação de documentos oficiais no 

território brasileiro. No caso de Rondônia, e mais diretamente o município de Rolim de Moura, 

é fundamental entender o processo de constituição da sociedade local, bem como as possíveis 

influências culturais na organização escolar.  

Assim, é importante ressaltar que Rondônia foi elevado à condição de Estado no ano de 

1981, por meio da Lei Complementar nº 41 (BRASIL, 1981). Ao passo que Rolim de Moura 

foi elevada à categoria de município através do Decreto Lei Estadual nº 71, de 05 de agosto de 

1983 (RONDÔNIA, 1983), desmembrado da área pertencente ao município de Cacoal (RO). A 
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formação de Rolim de Moura contou com a migração de pessoas vindas de diversas regiões do 

Brasil, atendendo a necessidade de povoar a região amazônica do país para não a perder. Em 

seu início, a cidade se estruturou do ponto de vista legal, mas não tinha muita infraestrutura 

(CARNEIRO, 2008, p. 188). 

Contudo, conforme o município se desenvolveu, percebeu-se a necessidade de se ter 

escolas para os filhos dos trabalhadores. Assim, as escolas surgiram por meio da mobilização 

popular e não pela iniciativa do governo, tendo sido utilizada a mão de obra dos pais dos 

próprios alunos. Por ser um lugar novo e pouco povoado, o novo município contou com a 

contribuição das pessoas que aqui chegavam e que possuíam algum estudo oriundo da região 

de origem, eles se tornaram professores, mesmo que alguns fossem leigos, haja vista que “havia 

falta de professores para as séries iniciais, contratando professores leigos e/ou pessoas 

alfabetizadas que se dispusessem a lecionar” (CARNEIRO, 2008, p. 188). Isso ocorreu de modo 

semelhante em todo o estado de Rondônia (CARNEIRO, 2008). 

Já sobre as estruturas física das escolas, estas eram simples e acompanhavam a lógica das 

construções de muitos outros prédios da cidade daquela época, paredes de casca de coco e 

cobertura de tábuas. A primeira escola na área rural de Rolim de Moura foi “Vital Brasil”, no 

ano de 1976 e da área urbana foi a “Pereira da Silva”, em 1977 (CARNEIRO, 2008). 

Com o passar dos anos a educação do município de Rolim de Moura se modificou, as 

escolas se estruturaram e passaram a receber os projetos de formação para os professores, em 

sua maioria, leigos. Nessa esteira, vieram os Projetos Logos II (GROMANN DE GOUVEIA, 

2016), o Projeto Fênix e o Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos – 

PROHACAP, esse último desenvolvido entre 2000 e 2009 (BORGES, 2011). Além dos 

professores formados nesses projetos, conforme já abordado anteriormente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais podem ter contribuído para mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, fazemos 

o seguinte questionamento: como se deu o ensino e a aprendizagem de matemática nos 

primeiros anos do ensino fundamental na cidade de Rolim de Moura (RO) entre 1996 e 2017? 

Tal indagação nos moveu nessa pesquisa, porém perguntamos também com tantas mudanças 

nacionalmente e localmente, como se dava o cotidiano e as práticas dos professores nesse 

período, de acordo com os relatos de professores e alunos? 

Desse modo, nosso objetivo nesta pesquisa é elaborar uma interpretação histórica sobre 

o ensino e a aprendizagem de matemática nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, na 

cidade de Rolim de Moura entre os anos de 1996-2017. Para tal fim, pretendemos: descrever 

como os documentos que regiam a educação tratavam o ensino e a aprendizagem da matemática 
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entre 1996-2017; analisar os relatos sobre as práticas e os cotidianos dos professores que 

lecionavam nos primeiros anos do ensino fundamental, relacionando com os documentos 

oficiais que regiam a educação no período, bem como, com as práticas dos professores e a 

percepção dos alunos dessa época (1996-2017) quanto o ensino-aprendizagem de matemática. 

Diante da implantação das diretrizes curriculares e outros documentos na educação, é 

imprescindível discutir sobre as propostas de alterações no ensino. A partir da implantação dos 

PCNs passa a surgir diversas discussões sobre sua abordagem, ocorrendo também críticas à 

presença unívoca do construtivismo como inspiração do material, desconsiderando outras 

formas e concepções de ensino (SILVA, 2012). Mais recentemente, em 2017, implantou-se a 

Base Nacional Comum Curricular, apresentando um detalhamento maior em relação às 

diretrizes curriculares. 

Mesmo que não tenha havido total aceitação desses documentos e leis que direcionam a 

educação, é importante considerar que podem ter ocorrido influências destes nas salas de aula. 

Os materiais didáticos disponibilizados pelo governo seguem as instruções tanto dos PCNs 

quanto do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, o que faz perceber que essas 

influências chegam aos alunos, independente da concepção dos professores (SILVA, 2012). 

Discute-se sobre como os professores conceberam a implantação dos PCNs e as possíveis 

mudanças. Entretanto, é importante lembrar que esses documentos têm como início as 

exigências da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), de conteúdos mínimos no ensino 

fundamental, aparentando certa preocupação com o aprendizado dos alunos. Dessa forma, 

percebe-se a necessidade de conhecer como essas propostas chegaram até os alunos, 

considerando que não tiveram contato direto com esses parâmetros, mas sim com o que os 

professores lhe ensinaram a partir das influências desses documentos. 

Assim, se concebe que a relevância dessa discussão está na contribuição para a história 

da educação de Rondônia, de modo a evidenciar como foi o ensino de matemática nos primeiros 

anos do fundamental em um período caracterizado pela implantação dos PCNs, mas também 

de qualificação dos professores. Considerando também que mesmo existindo pesquisa na área 

da educação municipal (CARNEIRO, 2008), esta não aborda as mudanças promovidas pelos 

documentos que norteiam a educação nacional. 

Outro ponto importante a considerar da presente pesquisa, seria de interesse mais amplo 

do que somente os limites estaduais, pois, essa se mostra como uma oportunidade de averiguar 

as consequências e influências desses documentos diretamente na educação. De tal forma, além 

de voltar o foco para os professores também serão ouvidos os alunos, na intenção de elucidar 

como essas disposições legais chegaram a eles, mesmo que não tivessem consciência dos 
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documentos que regulam a educação, sendo que tais meios poderiam ser tanto no planejamento 

dos professores como nos materiais didáticos disponibilizados pelo governo. 

Nessa perspectiva, percebe-se que mesmo existindo alguns estudos sobre o ensino local, 

ou que focam sobre a educação do estado e outros que a abordam em Rolim de Moura, bem 

como sua história (GROMANN DE GOUVEIA, 2016; CARNEIRO, 2008; CORDEIRO, 2015) 

nenhum deles tratam do ensino-aprendizagem de matemática nos primeiros anos do ensino 

fundamental. Por exemplo, o primeiro trata da formação de professores via projeto Logos II, o 

segundo aborda a educação em Rolim de Moura do ponto de vista histórico, incluindo a criação 

do município e o movimento de abertura e fechamento de algumas escolas por um determinado 

período, ao passo que o terceiro discorre sobre o ensino de matemática na Educação de Jovens 

e Adultos na Escola Padre Moretti, na cidade de Porto Velho. 

Assim, essa dissertação preencherá essa lacuna sobre o ensino-aprendizagem de 

matemática nos anos inicias do ensino fundamental e contribuirá para as discussões da educação 

matemática escolar no estado de Rondônia, a partir de um ponto de vista histórico. Junto a isso, 

a presente dissertação dialoga com a parte prática do ensino de matemática municipal, pois, ao 

recorrer as entrevistas e análises de materiais do período em questão abre espaço para discutir 

além da teoria sobre o assunto, pois a pesquisa falou com quem esteve em sala de aula naquele 

período. 

Dessa forma, o presente texto está organizado da seguinte maneira, inicialmente, após a 

introdução e apresentação dos temas e objetivos propostos. Nesse sentido, temos o Capítulo I, 

que está subdividido em três partes, sendo a primeira “Sobre o Ensino de Matemática nos 

Primeiros Anos do Ensino Fundamental” que discute o ensino de matemática no contexto 

histórico de forma ampla; a segunda parte intitulada “História da Educação em Rondônia” qual 

foca na história do ensino para o contexto estadual e por fim, “Os contornos dado ao município 

de Rolim de Moura” que discute o ensino num contexto local e suas relações com o ensino 

nacional. O foco desta dissertação - o ensino de matemática em Rolim de Moura -  aponta as 

escritas referentes a essa temática que estão disponíveis, como a obra de Carneiro (2008), e 

Santos Silva (2014), entre outros. Essa parte histórica tem a proposta de contextualizar a 

educação do município e elucidar os motivos pelos quais a educação local tomou os contornos 

atuais. 

No Capítulo II, o referencial teórico-metodológico, abordamos os caminhos adotados 

para a elaboração e execução da pesquisa, apontando os instrumentos de dados coletados e o 

embasamento teórico no qual nos amparamos para essas escolhas. Apontamos também as 
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características dos sujeitos selecionados para a pesquisa após ter explicado como os 

selecionamos. 

Posteriormente, no Capítulo III, abordamos os resultados obtidos por meios das 

entrevistas, análises dos materiais fornecidos pelos participantes da pesquisa e os referenciais 

da educação nacional. Foi necessário subdividir em três categorias tais resultados para melhor 

discuti-los. Após uma breve introdução surge a primeira categoria intitulada “Estruturação da 

Educação Municipal”, onde tratamos da contratação e formação inicial dos professores 

municipais, bem como das formações posteriores; na segunda categoria de análise, denominada 

“Organização do Trabalho Pedagógico”, abordamos as questões relativas aos planejamentos 

dos professores e a percepção dos alunos, entre outros aspectos; por fim, na terceira, “Ensino 

de matemática em seus variados aspectos”, discutimos com mais profundidade as questões 

relacionadas a conteúdos, metodologias e variados momentos inerentes do cotidiano escolar, 

bem como as práticas docentes que surgiram nas entrevistas e materiais analisados. 

Nos resultados que apareceram durante a pesquisa pudemos perceber fortemente as 

relações do início da organização do ensino em Rolim de Moura com sua história de formação 

e desenvolvimento, bem como a influência dos PCNs no ensino de matemática. 

Por fim, fazemos nossas Considerações Finais abrindo a discussão para a possibilidade 

de sempre encontrar novos aspectos para serem considerados na organização da educação, 

demonstrando por meio da perspectiva dos professores e alunos os esforços para o 

desenvolvimento local, as influências exercidas pelos documentos que organizaram e 

organizam a educação, como também, a força das memórias criadas ao longo do tempo. 

Importante nesse momento, trazer um pouco do percurso pessoal da pesquisadora, afinal, 

esta também estudou durante o período selecionado para a pesquisa. Devido ao fato de desde a 

infância gostar de matemática, o que usualmente é estranho pois, em muitos casos, é a matéria 

escolar na qual os alunos demonstram maior aversão com o passar dos anos letivos. Esta área 

do conhecimento sempre trouxe diversos questionamentos para esta mestranda, mesmo que 

tenha passado por um ensino no qual professor e alunos não tinham muita proximidade, era 

uma relação isolada com cada um cumprindo seu papel. 

Durante a graduação, surgiu a oportunidade de cursar o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica – PIBIC, tendo como orientador o Professor Dr. Orestes Zivieri Neto2 e 

pesquisar como as crianças aprendem os números. Foram dois anos de pesquisa em matemática, 

gerando diversas apresentações de seminários, organização de minicursos, publicação e muito 

                                                           

2 In Memoriam.  
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aprendizado. Desta pesquisa surgiram mais questionamentos e a vontade de continuar a discutir 

mais sobre o ensino de matemática, sua história, sua organização, entre outros aspectos.  

No tocante ao campo profissional, junto a colação de grau no Cursos de Pedagogia, no 

mesmo dia, ocorreu a posse do cargo de pedagoga 40 horas na Prefeitura Municipal de Rolim 

de Moura. A partir do trabalho nas primeiras séries do Ensino Fundamental houve a 

oportunidade de ver, na prática, as coisas que antes deixavam dúvida. Porém, com o passar do 

tempo, os questionamentos sobre o ensino e a aprendizagem foram fomentados pelas situações 

cotidianas que, em muitos casos, nos confrontam. Uma dessas situações é o uso do livro 

didático, pois, nas escolas estes são muito discutidos e vistos, ora como vilões que padronizam 

o ensino, ora como um auxílio para o professor. 

Após três anos lecionando, e já tendo feito uma especialização em Alfabetização e 

Letramento, surgiu a oportunidade de cursar o mestrado em Ensino de Ciências da Natureza. A 

primeira impressão foi que este curso caberia exatamente para investigar o que mais permeava 

a mente desta mestranda, a matemática e mais especificamente o livro didático. 

Cursando o mestrado, orientador e orientanda juntos decidiram por investigar os livros 

didáticos, porém com o intuito de analisá-los historicamente. No entanto, devido ao fato de não 

encontrar esses materiais continuou-se com o foco na parte histórica, porém utilizando outros 

meios, como as entrevistas, análise de documentos que regeram a educação por certo período e 

a análise de possíveis materiais cedidos pelos entrevistados.



 
 

CAPÍTULO I 

 

1 ENSINO DE MATEMÁTICA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM ROLIM DE 

MOURA 

 

Antes de discutir o cenário em que se estabeleceu a educação municipal de Rolim de 

Moura é preciso, primeiramente, abordar o ensino de matemática em esfera global, pois esse ao 

ser o ensino da linguagem mais utilizada para expressar a ciência necessita de discussões e 

estabelecer relações entre seu histórico na intenção de afunilar para um estudo nacional até sua 

implantação localmente. 

No entanto, mesmo com essa separação cronológica, compreendemos o diálogo entre 

ambos períodos da história da educação e que não se trata de uma cadeia de acontecimentos 

que influenciam de forma linear, optamos por esta organização para melhor compreensão do 

que pretendemos discutir nessa pesquisa (BLOCH, 2001).  

Entendemos também que por mais que as decisões políticas tendem a ser implantadas do 

Nacional para o Regional, em muitos casos tais decisões podem ter sido resposta a uma 

exigência local. Tal movimento demonstra que não há uma linearidade nem mesmo organização 

hierárquica definindo grau de importância entre o que é local ou global, mas sim uma inter-

relação de modo que um pode exigir mudanças do outro.   

Desse modo, partimos do pressuposto de que o ensino aparenta uma tendência a se repetir, 

perpetuando determinados costumes e conceitos (SILVA, 2012). Tal forma como se dá a 

educação atualmente exprime a existência de uma cultura propriamente escolar, separada das 

demais. No entanto, necessita ser estudada profundamente para a compreensão de suas 

conexões políticas e sociais, bem como suas finalidades de reprodução quando analisada à luz 

da história (CHERVEL, 1990). 

Assim, se concebe que a educação no contexto municipal ocorre de forma semelhante da 

política nacional, sendo esta, por sua vez, influenciada pelas diversas discussões teóricas que 

permeiam a educação mundialmente. Os contornos da educação vão assumindo as formas 

necessárias para resolver as peculiaridades locais na intenção de atender as exigências que são 

colocadas, em alguns casos, de cima para baixo (SILVA, 2012). Assim, ressaltamos no presente 

capítulo momentos da história do ensino de matemática que possivelmente influenciaram no 

modo de ensinar e aprender essa disciplina em sala de aula durante o período qual nos 

propusemos a investigar. 
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1.1 Sobre o Ensino de Matemática nos Primeiros Anos do Ensino Fundamental 

 

Concebe-se que o processo pelo qual ocorre o ensino tende a passar por diversas 

mudanças ao longo do tempo, provavelmente devido às novas discussões e modificações na 

sociedade em geral. Analisar a história do ensino de matemática, o que se pretende fazer nesta 

pesquisa, encontra-se a tendência de repetir os modos de ensinar utilizados nos períodos que 

passaram. Passando pela matemática Clássica (MORENO, 2006) e a Reforma da Matemática 

Moderna (SOARES, 2001) é possível notar que ambas deixaram seus traços no ensino atual. 

Para melhor conceituar, Moreno (2006) aponta que o ensino clássico ocorre de forma a 

obedecer à sequência numérica, atividades de repetição para memorização e utilização de 

atividades de resolução de problemas apenas para fixar o que foi aprendido nas atividades de 

resolução de cálculos e não na intenção de produzir o conhecimento de como calcular. 

Já o ensino que resultou da reforma da matemática moderna propôs um ensino calcado 

na teoria dos conjuntos, na qual os números estariam relacionados aos objetos e por quantificar 

os elementos dos conjuntos o aluno aprenderia a relação entre o número e os elementos. Além 

das atividades de seriar, classificar e corresponder termo a termo dos conjuntos (SOARES, 

2001; BARTOLOMÉ e FREGONA, 2011). 

Estudar sobre o Movimento da Matemática Moderna – MMM se mostra imprescindível, 

pois, deste resultou o ensino atual. Conforme Valente (2008), o “'Movimento da Matemática 

Moderna’ é a expressão utilizada no âmbito dos estudos sobre o ensino da Matemática, que 

caracteriza um período em que se elaboram novas referências para o ensino da disciplina” 

(VALENTE, 2008, p. 584). 

Neste movimento buscaram analisar o estado do ensino da matemática na busca de 

inovações. Desses esforços surgiu a Commission Internationale pour l´Étude et l´Amélioration 

de l´Enseignement des Mathématiques – CIEAEM, um grupo de estudiosos que se reuniu para 

discutir sobre o ensino de matemática, entre eles Jean Piaget (VALENTE, 2008). 

Dessas discussões surgiram publicações de materiais que discutiam a necessidade de 

mudanças na forma de ensinar matemática e a primeira iniciativa foi a divulgação da obra 

L ́enseignement des mathématiques em 1955. Nessa obra haviam grandes nomes da área que se 

incumbiram da tarefa de discutir novos rumos para o ensino de matemática perante a análise da 

situação da época (VALENTE, 2008). 

Conforme Valente (2008), a referida obra inicia com as discussões abordadas por Piaget, 

de modo que se embasavam nas estruturas internas sobre as quais o ensino de matemática tem 

que focar, pois, nelas em que o aprendizado de matemática se calça. Posteriormente na obra 
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surge as discussões de Beth que apontou sobre a formação que leva à “necessidade de estreita 

interação entre a matemática do ensino superior e aquela do ensino secundário” (VALENTE, 

2008, p. 586), a de Jean Dieudonné, que assume a matemática como abstrata, mas considera a 

necessidade de começar por algo próximo aos alunos para depois avançar para níveis mais 

complexos. Já André Lichnerowicz apontou a diferença entre a matemática que os alunos 

aprendem antes de entrarem na universidade e a que depois que entram, pois não prepara os 

alunos para a matemática daquele período e Gustave Choquet criticou o modo como a geometria 

é apresentada pelos livros didáticos, indicando a importância de possibilitar que os alunos 

consigam construir pensamentos sobre as estruturas mais complexas por meio dos conteúdos 

básicos. Por fim, Caleb Gattegno mostrou preocupação com a pedagogia do ensino de 

matemática e sua organização. 

Tais apontamentos teóricos demonstrados por Valente (2008) são relevantes no cenário 

da educação atual, pois, posteriormente ao serem trazidas para o Brasil, influenciaram 

diretamente no currículo da educação nacional. Primeiramente mudaram o foco do ensino, 

passaram a pôr no centro dos estudos a Álgebra, a Geometria Vetorial em detrimento da 

Geometria Euclidiana, valorização dos axiomas e linguagem simbólica, bem como o foco no 

ensino por meio de conjuntos. 

No Brasil, essas discussões começaram a surgir com os congressos de ensino de 

matemática. O I Congresso Nacional de Ensino de Matemática no Curso Secundário foi em 

1955, na Bahia. Nesse congresso discutiram diversas problemáticas referentes ao ensino de 

matemática, os materiais, os programas e o aperfeiçoamento dos professores.  

Tal discussão do congresso fortaleceu a ideia de que o país mostrava preocupação em 

modificar sua forma de ensino da disciplina nas escolas, de modo a não destonar de seu 

momento social da época. Já o II Congresso em ocorrido em 1957, no estado do Rio Grande do 

Sul, ampliou sua discussão para além do ensino secundário, abordando sobre o ensino primário 

e a formação dos professores. O III Congresso ocorreu em 1959, no Rio de Janeiro e intensificou 

as discussões sobre a necessidade de alterações nos programas de ensino de matemática 

(SILVA, 2007).  

Conforme Valente (2008), nesses congressos discutiu-se a necessidade de inserir no 

ensino antes da universidade conteúdos universitários na intenção de o jovem ter noção do que 

está sendo produzido na matemática/ciência mais atual.  

Consideraram nos congressos que deveriam averiguar, na prática, o quanto dos conceitos 

universitários surgiriam no ensino secundário ou primário. Os textos nacionais apresentados 

nos Congressos concordam com grande parte das discussões do primeiro grupo que incluía 
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Piaget o CIEAEM. Pensando num ensino que fosse base para a formação inicial, pensando no 

ensino universitário. 

A partir das discussões nos congressos formaram-se grupos de estudo, e o que teve maior 

destaque foi o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – GEEM criado em 1961 na capital 

São Paulo. O grupo debatia sobre a reelaboração dos currículos de matemática e proporcionou 

cursos para aperfeiçoar o trabalho dos professores dentro das novas perspectivas de 

modernização da matemática (SILVA, 2007, p. 17). Um dos responsáveis pelo GEEM, foi o 

professor Osvaldo Sangiorgi, criador do grupo e aprimorou o debate sobre a necessidade de 

atualização do ensino de matemática a partir de seu estágio nos Estados Unidos da América. 

Houve uma intensa organização por parte de Sangiorgi para a formação do grupo de 

discussão e elaboração de trabalhos dentro do tema, para que por meio destes divulgassem as 

propostas modernas de ensino de matemática. Por meio das formações de professores 

promovidas pelo GEEM ajudou na repercussão do MMM.  

Após essas primeiras discussões e intenso trabalho do GEEM no IV Congresso Nacional 

de Ensino de Matemática que ocorreu no Pará no ano de 1962 foi tratado sobre a introdução da 

Matemática Moderna no ensino no Brasil. No V Congresso em 1966 vieram palestrantes 

estrangeiros com a intenção de fortalecer a discussão. 

Conforme Silva (2007, p. 51), um dos objetivos do Movimento da Matemática Moderna 

era “renovação pedagógica do ensino de Matemática e a modernização dos programas visando 

suplantar o ensino tradicional das escolas”. 

O advento dessas mudanças causou grande entusiasmo nos grupos que discutiam a 

introdução da modernização da matemática, de modo a proporcionar para os professores cursos 

de formação continuada na intenção de introduzir a nova linguagem da matemática sem 

descartar tudo o que se havia construído sobre a mesma, propondo um ensino com cálculos 

mais complexos que antecipam conceitos ensinados na universidade. 

Desse modo, o Movimento da Matemática Moderna teve grande repercussão nacional 

gerando diversas mudanças na educação, como as formações continuadas e mudanças na 

didática dos professores, sendo divulgados por meio dos livros didáticos que chegavam até 

professores/professoras e alunos/alunas durante a década de 1960. 

O professor Osvaldo Sangiorgi tomou a dianteira das propostas de modernização do 

ensino de matemática. Inicialmente, essas mudanças vieram com cautela, não se fez uma 

mudança brusca. Talvez essa cautela fosse por interesse de manter a estrutura dos livros 

didáticos que eram consagrados na época antes dessas discussões. Após um estágio em 1960 

nos Estados Unidos, Sangiorgi reformulou seus materiais didáticos para o ginásio. Com base 
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no que aprendeu em seu estágio e as discussões que havia na época foi proposta a reorganização 

do programa de ensino de matemática no Brasil, primeiramente em São Paulo. 

Segundo Valente (2008, p. 603), “Desde o primeiro estudo realizado sobre o Movimento 

da Matemática Moderna no Brasil fica claro o papel dos livros didáticos como veículos 

privilegiados da divulgação da nova proposta”. Os livros didáticos são a forma de fazer essa 

discussão chegar de modo concreto aos professores e alunos. 

Nesse ínterim, além das alterações no ensino da matemática no ensino secundário, foi 

notória sua alteração no ensino primário. Tal mudança seria para a preparação dos alunos para 

o ginásio. Os alunos, naquele período, eram submetidos a testes para que prosseguissem na 

próxima etapa do ensino. A introdução do MMM no ensino primário foi classificada como 

motivadora para o aprendizado dos alunos (VALENTE, 2008). 

Basicamente não se mudou o ensino de matemática, mas sim a linguagem que procurou 

atender a linguagem moderna da matemática. Nos livros foram colocados os denominados 

assuntos mínimos que foram determinados depois de intensas reuniões do GEEM. Os livros 

resultantes dessas discussões são mais coloridos e com mais informações como auxílio visual. 

No entanto, mesmo com o trabalho intenso do grupo e sua influência na educação nesse período, 

o GEEM foi se desgastando por divergências teóricas, levando ao encerramento de suas 

atividades em 1976 e extinção do grupo em 1978 (SILVA, 2007, p. 62).  

Fazendo um comparativo entre os dois momentos históricos do ensino de matemática, 

Valente (2008) aponta que após renovar as edições do livro didático, Sangiorgi fez um paralelo 

entre a MMM e a matemática clássica, colocando o modo antigo de ensinar como algo que não 

leva o aluno a ser desafiado a pensar, de modo que, 

 

[...] enquanto a chamada Matemática Clássica resolvia um determinado problema com 

“fórmulas prontas”, a Matemática Moderna criava estruturas gerais e colocou-se num 

ponto de vista bem mais amplo, deixando a solução dos problemas particulares como 

exercício de suas poderosas ferramentas (VALENTE, 2008, p. 608). 

 

No entanto, apesar das novidades do MMM, o movimento passou por diversas críticas. 

Segundo Silva (2007, p. 62), “em 1973, Morris Kline publicou seu livro fazendo severas críticas 

ao Movimento da Matemática Moderna. Este livro foi traduzido para o português em 1976”. 

Tal livro questionou os resultados da Matemática Moderna, criticando também as bases que 

levaram as mudanças no ensino de matemática. 

Ainda conforme Silva (2007), Kline em 1973 ao criticar a Matemática Moderna começa 

a tratar sobre o ensino tradicional que havia antes, pois, sua decadência e intensas críticas que 
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levaram a introdução de um novo currículo. A maior crítica de Kline era que com a mudança 

do currículo não focaram no problema maior, que não era o conteúdo, mas a forma de ensinar, 

pois, os alunos não aprendiam o objetivo da matemática, não se atraíam. Os grandes fundadores 

da matemática queriam entender como a natureza funcionava, daí surgiu a matemática, da 

necessidade, já na sala de aula a matemática não era ensinada com essa base. 

Mesmo a publicação de Kline coincidir com o encerramento das atividades do GEEM, 

conforme Soares (2001), possivelmente o grupo não terminou por influência às críticas feitas 

ao movimento da matemática moderna, realizadas por Kline em seu livro, mas por problemas 

internos. Indícios também mostram que a Matemática Moderna continuou tendo repercussão 

mesmo com as discussões contrárias. 

Nessa linha de discussão, é perceptível que no decorrer da história do ensino de 

matemática com o advento do Movimento da Matemática Moderna no contexto do ensino se 

deu a sobreposição da teoria em detrimento da prática, surgindo um modo diferenciado de 

ensinar, 

 

O ensino passou a ter preocupações excessivas com abstrações internas à própria 

Matemática, mais voltadas à teoria do que à prática. A linguagem da teoria dos 

conjuntos, por exemplo, foi introduzida com tal ênfase que a aprendizagem de 

símbolos e de uma terminologia interminável comprometia o ensino do cálculo, da 

geometria e das medidas. (BRASIL, 1997, p. 20). 

 

O movimento da Matemática Moderna teve como princípio “[...] um movimento 

educacional inscrito numa política de modernização econômica e foi posta na linha de frente 

por se considerar que, com a área de Ciências Naturais, ela se constituía via de acesso 

privilegiada para o pensamento científico e tecnológico” (BRASIL, 1997, p. 20), o que resultou 

no uso inadequado de alguns de seus princípios e consequentemente equívocos em sua 

implantação na escola. Foi então que: 

 

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 80. Também a compreensão da relevância de aspectos 

sociais, antropológicos, linguísticos, na aprendizagem da Matemática, imprimiu 

novos rumos às discussões curriculares. (BRASIL, 1997, p. 20). 

 

Segundo Aguiar e Ortigão (2012, p. 6), com essas modificações no ensino da matemática 

“Ganha força, neste momento, a ideia de que os currículos escolares precisam valorizar a 

construção de competências básicas necessárias ao cidadão e não mais o ensino propedêutico, 
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simplesmente”. Assim, o ensino passaria a valorizar também os aspectos sociais para o ensino 

dos conteúdos matemáticos. 

Entretanto, de acordo com o PCN “[...] é importante salientar que ainda hoje nota-se, por 

exemplo, a insistência no trabalho com os conjuntos nas séries iniciais, o predomínio absoluto 

da Álgebra nas séries finais, a formalização precoce de conceitos e a pouca vinculação da 

Matemática às suas aplicações práticas” (BRASIL, 1997, p. 21). 

Desse modo, nota-se no percurso do ensino de matemática que mesmo que ele se embase 

nas discussões teóricas, nas salas de aula eles se constroem conforme a organização da própria 

escola. Nesse sentido, mesmo quando uma discussão ou teoria se dê por encerrada, ou até 

mesmo superada no campo teórico, no movimento de organização escolar no campo prático, 

pode ocorrer de forma diferente, mantendo conceitos superados conceitualmente ou tardando a 

aplicação de conceitos recentes tidos teoricamente como adequados. 

Nesse contexto, cabe discutir o uso do livro didático que, por ser elaborado baseado nas 

disposições dos documentos norteadores da educação, é um modo de as discussões teóricas 

chegarem nas salas de aula. Porém considerando que não chegam os conceitos teóricos 

integralmente, por assim dizer, pois, os livros didáticos além das discussões do campo das 

teorias passam pelas adaptações e influências tanto políticas quanto sociais. 

Os livros didáticos se mostram, em muitos casos, como a base principal da alfabetização 

e acesso a informações por grande parte da população brasileira, ou mesmo se tornando o único 

material de leitura de algumas famílias ou de consulta para alguns professores. Pois, as crianças 

levam os livros para casa onde os familiares, em alguns casos, ajudam nas atividades, bem como 

ao fim do período de utilização dos livros os alunos os recebem e os levam para seu uso em 

casa. Para os professores também servem de consulta, tanto para a preparação de suas aulas 

como também para tirar algumas dúvidas sobre alguns conteúdos (SILVA, 2012). 

Contudo, “o livro didático não pode ser estudado de forma isolada, ‘em si’, mas pressupõe 

o mapeamento das estruturas de poder e econômicas da sociedade brasileira para que 

compreendamos o seu funcionamento” (FREITAG, MOTTA e COSTA, 1989, p. 127), de modo 

que é necessário atingir as estruturas que permeiam a elaboração e o uso desses materiais. 

É preciso ter claro, antes de qualquer análise, que os livros didáticos são escolhidos pelos 

professores, mas que para sua elaboração precisam respeitar o que é estabelecido pelo PNLD. 

Ainda é relevante entender que: 

 

O PNLD funciona, grosso modo, da seguinte maneira. Uma equipe de pareceristas 

formada por professores/pesquisadores de diversas universidades públicas brasileiras 

e que, mais recentemente, incorporou alguns professores do ensino básico, produz um 
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catálogo com uma resenha de cada uma das coleções aprovadas pela equipe para 

participar das edições trienais do programa. Por meio do Guia do Livro Didático e/ou 

de fôlders publicitários e/ou da análise direta dos livros, os professores de cada escola 

pública escolhem o livro com o qual trabalharão com seus alunos durante os três anos 

seguintes. Os livros solicitados em cada escola são encomendados junto às editoras e 

distribuídos gratuitamente aos estudantes. Cada estabelecimento de ensino pode 

solicitar novos títulos ou manter a escolha dos mesmos para uma nova compra a cada 

intervalo de três anos. (SILVA, 2012, p. 811). 
 

Compreende-se então que há exigências políticas permeando a elaboração e a escolha 

desses livros didáticos, tal entendimento auxilia na discussão sobre os conteúdos presentes 

nestes materiais, de modo a entender que há intenções e que estes materiais não são neutros. 

Chervel (1990) aponta, em relação ao ensino, que, ao atender apenas sua formulação 

embasada no que a própria escola estabelece como cultural e científico “a máquina funcionaria 

tal e qual, e imprimiria nos jovens espíritos uma imagem idêntica, uma imagem aproximada, 

do objetivo cultural visado” (CHERVEL, 1990 p. 184), de modo a perpetuar as coisas como 

elas são. 

Dessa forma se concebe que: 

 

[...] o colégio não é somente um lugar de aprendizagem de saberes, mas é, ao mesmo 

tempo, um lugar de inculcação de comportamentos e de habitus que exige uma ciência 

de governo transcendendo e dirigindo, segundo sua própria finalidade, tanto a 

formação cristã como as aprendizagens disciplinares. (JULIA, 2001, p. 22, grifo do 

autor). 

 

Assim, é perceptível como esses materiais aliados a metodologia dos professores podem, 

assim como ocorreu ao longo da história da educação nacional reforçar determinadas formas 

de pensar que se perpetuam no cenário atual da educação. 

Para Forquin, conforme Faria Filho (2004),  

 

Era como efeito de um trabalho de reinterpretação e reavaliação contínua do que devia 

ser conservado, ao lado de um movimento de esquecimento de parcelas da experiência 

humana, que se operava a seleção, na herança cultural, de conteúdos tidos por 

imprescindíveis à educação do homem e fundamentais à perpetuação da sociedade, 

incluídos no currículo escolar. (FARIA FILHO et al., 2004, p. 146). 

 

Ocorre de modo a selecionar o que é próprio perpetuar e o que deveria sair do currículo. 

Para Goodson (1995), grande estudioso da conceituação de currículo, aponta que “[...] o 

currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno 

sujeito a modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura 

institucionalizada da escolarização” (GOODSON, 1995, p. 21). Assim, por meio da análise do 

currículo escolar é possível entender a concepção de educação refletida por este. 
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Desse modo, para Silva (2012), a elaboração destes materiais normalmente é pensada de 

acordo com a concepção de educação vigente, porém, em muitos casos, distintas do contexto 

em que os livros didáticos são empregados, de modo a facilitar que prevaleça a ideia de base 

comum nacionalmente, mesmo que não contemple as peculiaridades de cada região. 

 Em consonância com a ideia de seleção do que deve ou não deve estar nos livros 

didáticos, pensando no currículo e as questões que o envolvem como parâmetro dessas escolhas, 

Méndez (2003) aponta que “Partindo-se do princípio de que a qualidade educacional se define 

em razão da resposta a necessidades, quem estiver interessado em elaborar textos escolares 

com qualidade educacional deve conhecer o contexto em que eles são gerados e para o qual são 

concebidos” (MÉNDEZ, 2003, p. 65, grifo nosso). 

Ao pensar sobre o ensino, Chervel (1990), discutiu sobre o embasamento das disciplinas 

e em seu estudo percebe-se que este pode ser concebido como alicerçado nas exigências sociais, 

como o ensino da gramática, por exemplo, que pode ser considerado como fruto das ciências, 

mas que na verdade foi construída dentro do âmbito escolar que tem fim em si mesmo 

(CHERVEL, 1990). Assim, é visto o processo de ensino como modo de perpetuar a própria 

escola. 

A respeito dessa discussão, considera-se que: 

 

Ao focalizar a dimensão histórica, política, econômica, ideológica, do livro didático, 

criticamos políticos, burocratas, legisladores, editores, distribuidores e 

comercializadores do livro. Foram poupados, em toda essa discussão, os autores de 

cartilhas, livros-texto, livros didáticos etc. Os críticos do livro didático desmascararam 

a má qualidade do conteúdo psicopedagógico e a forma ideológica de tratar as 

questões da mulher, do negro, do índio, do trabalho, da cidadania etc., mas também 

se abstiveram de um julgamento sobre autores desses textos. Ora, em nosso entender, 

muitos deles têm sua parcela de responsabilidade. (FREITAG, MOTTA & COSTA, 

1989, p. 137). 

 

Mediante a essa discussão, com base nas disposições dos teóricos, percebe-se que tudo o 

que engloba a sala de aula, inclusive a formação dos professores, influencia no ensino nas 

escolas, de modo a entender que de sua formação que surge sua habilidade, ou falta desta, de 

manipular os materiais que tem disponível para seu trabalho. 

 

Se o livro didático, para que possa ser usado com qualidade e competência em sala de 

aula, remete ao professor e este aos problemas do sistema educacional e político 

brasileiro, então o livro já deixou há muito tempo de ser uma questão pedagógica, 

como muitos querem fazer crer, transformando-se em questão social e política. 

(FREITAG, MOTTA e COSTA, 1989, p. 134). 
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Em consonância, para Méndez (2003), “Os textos escolares habitualmente correspondem 

a uma concepção ideológica e de políticas que se expressa principalmente nos programas 

curriculares. O texto escolar aproveita o programa curricular vigente e o apresenta como o 

consenso social que rege a ação educacional” (MÉNDEZ, 2003, p. 64), fazendo crer que o 

conteúdo escolar seria de fato uma exigência social. 

O ensino e a aprendizagem se dão por meio da didática dos professores e os materiais que 

estes têm disponíveis para ensinarem. Ao pensar nesses materiais logo surge o livro didático. 

Nessas relações entre professor e aluno, professor e livro didático, livro didático e aluno é 

necessário analisar o que estes materiais estão ensinando além dos conteúdos previstos. 

A utilização do livro didático é muito questionada, contudo, independente destas 

discussões sua utilização contínua sendo uma realidade nas escolas públicas do Brasil. Nessa 

perspectiva, é necessária a problematização sobre seus conteúdos e sua representação na 

sociedade (SILVA, 2012). 

Neste sentido, fica evidente que: 

 

Se com o livro didático o ensino no Brasil é sofrível, sem ele será incontestavelmente 

pior. Poderíamos ir mais longe, afirmando que sem ele o ensino brasileiro 

desmoronaria. Tudo se calca no livro didático. Ele estabelece o roteiro de trabalhos 

para o ano letivo, dosa as atividades de cada professor no dia-a-dia da sala de aula e 

ocupa os alunos por horas a fio em classe e em casa (fazendo seus deveres). 

(FREITAG, MOTTA & COSTA, 1989, p. 128). 

 

Tal discussão reforça a ideia de um ensino que calcado apenas na utilização do livro 

didático em sala de aula pode anular a possibilidade de outras visões e discussões sobre cada 

tema ou conteúdo. Daí a necessidade de discutir a forma atual de lecionar, incluindo a didática 

dos professores, compreendendo que: 

 

A realidade, como hoje se apresenta, não deixa de ser um desafio ao mundo 

desvalorizado e mal pago da educação. Ao mesmo tempo, impulsionada pela entrada 

das novas tecnologias digitais, este momento se revela como uma grande 

oportunidade para catalisar mudanças educacionais importantes e transformar a 

maneira como concebemos a escola, a educação e a própria dinâmica vida. 

(MORAES, 2004, p. 1). 

 

Assim, fica evidente a dificuldade de se ter uma prática em sala de aula primando pela 

construção do saber se na formação deste professor não foi assim que aconteceu, principalmente 

quando há pouco acesso a formações continuadas. Perpetuando o modo de ensino da forma 

como está, perpetuando o uso do livro didático como principal material utilizado, de modo que 

“Impulsionados por inúmeras situações adversas, grande parte dos professores brasileiros o 
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transformaram no principal ou, até mesmo, o único instrumento a auxiliar o trabalho nas salas 

de aula” (SILVA, 2012, p. 806). 

Atualmente, os novos livros didáticos passaram a abranger as discussões que embasam a 

educação, a BNCC. Assim como já aparecia antes, quando era embasado nos PCNs, se percebe 

o reforço do ensino baseado nas habilidades e competências dos alunos, pois, conforme dito 

anteriormente, os livros didáticos exprimem em forma material os resultados das discussões 

que ocorrem no campo teórico, porém com suas influências e adaptações até chegarem as salas 

de aula. Para Silva (2012), 

 

A grande capacidade que editores e autores demonstraram ao longo da história da 

educação brasileira de adaptar o livro didático às mudanças de paradigmas, alterações 

dos programas oficiais de ensino, renovações de currículos e inovações tecnológicas 

é um dos fatores que justifica a sua permanência como parte integrante do cotidiano 

escolar de várias gerações de alunos e professores. (SILVA, 2012, 805). 

 

No tocante ao ensino baseado em competências, conforme Perrenoud (2008), não 

significa deixar de lado o saber ou o conhecimento. Dessa forma, não seria uma ruptura total 

com as perspectivas apontadas pelos PCNs e que vigoravam nos livros didáticos, mas uma 

mudança de enfoque pensada nas necessidades e exigências sociais atuais. Para o autor, focar 

o ensino no conteúdo não proporcionar resultados muito satisfatórios, de modo que “A maior 

parte do conhecimento acumulado na escola são inúteis na vida cotidiana, não porque eles são 

sem importância, ou não são relevantes, mas porque os alunos não tenham exercido em 

situações específicas” (PERRENOUD, tradução nossa, 2008, p. 5). 

Desse modo, Perrenoud (tradução nossa, 2008, p. 3) questiona “Do que adianta 

escolarizar uma pessoa de 10 a 15 anos se ficará indefeso perante um contrato de seguro ou de 

uma propaganda farmacêutica?”. Reforçando o papel de preparação da escola para a vida diária. 

Preocupação essa que também aparece no PCN de matemática.  

 

Novas competências demandam novos conhecimentos: o mundo do trabalho requer 

pessoas preparadas para utilizar diferentes tecnologias e linguagens (que vão além da 

comunicação oral e escrita), instalando novos ritmos de produção, de assimilação 

rápida de informações, resolvendo e propondo problemas em equipe. (BRASIL, 1997, 

p. 26). 

 

Nessa perspectiva, é importante considerar que é comum ao se iniciar novas discussões, 

ou ao se adotar novos percursos para a educação, compreendê-los de forma geral, tendo em 

vista seu contexto social e político, buscando compreender os motivos que levaram a 

implantação de determinadas decisões. Ao que se refere no ensino focado em preparar os alunos 
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para lidar com problemas do dia a dia, conforme Zanardini (2003), está relacionado com os 

ideais neoliberais, de forma que, 

 

Como parte indissociável do discurso neoliberal, a tentativa de regular as relações 

políticas e econômicas através da lei do mercado, invade também os demais campos 

sociais na tentativa de colocar toda a sociedade sob as regras mercantis, é desta forma 

que o discurso neoliberal adentra no terreno educacional, buscando implementar 

políticas para a educação que visem – a exemplo do mercado – eficiência, rumo a 

qualidade. (ZANARDINI, 2003, p. 3). 

 

Nesse sentido, a discussão sobre o ensino não pode ser separada de onde ele está inserido, 

é preciso considerar seu contexto histórico e cultural, pois, este ocorre da forma atual devido a 

diversas influências em seu percurso. Zanardini (2003) aponta para essas influências diretas na 

forma da educação como modo de atender as necessidades sociopolíticas atuais. 

 

E porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente 

valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel que não se percebeu 

que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura 

que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. 

(CHERVEL, 1990, p. 184). 

 

Tal ponto faz voltar o olhar para as influências existentes na educação, políticas e 

econômicas, que resultaram na didática dos professores e os materiais didáticos utilizados para 

o ensino. Importante entender que “por cultura escolar é conveniente compreender também, 

quando isso é possível, as culturas infantis (no sentido antropológico do termo) que se 

desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação às culturas 

familiares” (JULIA 2001, p. 11). 

Ao se pensar como se constituiu a sociedade que se agrega ao meio escolar é preciso 

buscar longe na história, talvez até nas discussões teóricas que fundamentaram a escola atual. 

Em Valente (2016) é considerado que “No que diz respeito à escola primária, ao longo do 

tempo, há mudanças nas suas finalidades. Essas mudanças ficam polarizadas entre duas 

perspectivas: a de um ensino prático e utilitário; e aquela de considerar o curso primário como 

propedêutico” (VALENTE, 2016, p. 276). 

Pensando nesse início, pode-se buscar o entendimento de que a escola primeiramente 

pretendia atender dois públicos, o que buscava realmente o conhecimento científico e o que 

desejava ocupar o tempo das crianças que não podiam mais trabalhar nas fábricas. No segundo 

caso, entende-se que “não existiam alternativas que canalizassem o emprego do tempo 

disponível de uma forma socialmente útil e, por outro lado, seus genitores, tanto o pai quanto a 

mãe, já não mais poderiam dar-lhes atendimento e segurança” (ALVES 2001, p. 149). A escola 
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serviu aos dois propósitos, perpetuando sua característica dualista, com objetivos diferentes 

para cada grupo social que atende. 

 

1.2 História da Educação em Rondônia 

 

Após a compreensão das discussões externas e gerais, como a discussão sobre o ensino 

de matemática num contexto mais amplo, trazendo para o nacional, é preciso abordar também 

como se deu o processo de desenvolvimento do estado, para assim entender melhor o 

desenvolvimento do município, pois, afinal, ocorre como uma rede de influências na qual o 

nacional influência no estadual que influencia no municipal, mas o inverso também ocorre, as 

exigências locais forçam tomadas de decisão das esferas maiores. 

O atual estado de Rondônia, ao que se refere a sua nomenclatura, iniciou por Território 

Federal do Guaporé pelo Decreto-Lei N. 5.812 em 13 de setembro de 1941, mudando para 

Território Federal de Rondônia pela Lei N. 21.731 de 17 de fevereiro de 1956 como 

homenagem a Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon e finalmente elevado à categoria de 

Estado pela Lei N. 41 de 22 de dezembro de 1981 (LIMA, 1997). 

A atual área do estado de Rondônia foi desmembrada dos estados do Amazonas e Mato 

Grosso. O estado está localizado ao sul da Região Norte e faz parte da Região Amazônica. 

Rondônia ao norte, nordeste e noroeste faz limite com o estado do Amazonas, a leste e sudeste 

com Mato Grosso, a oeste com o estado do Acre e Bolívia, sendo que ao sul e sudoeste também 

se limita com a Bolívia. Devido a sua posição geográfica se justifica o clima equatorial quente 

e úmido, com estiagem de maio a setembro e de chuvas de setembro a maio. Sua vegetação é 

constituída pela floresta amazônica e campos. Seu sistema hidrográfico é composto pelo Rio 

Madeira e seus afluentes (LIMA, 1997, p. 13). 

Desse modo, ao discutir sobre a localização geográfica do estado é importante situar a 

sua construção histórica, de maneira a considerar que muitos foram os discursos dados através 

dos meios de comunicação para atrair pessoas do Brasil todo a possuir terras em Rondônia. 

Esse era um meio, junto aos demais projetos de colonização, que possibilitavam o acesso às 

terras. Estudiosos acadêmicos expõem que os enunciados muito ouvidos nas rádios, tais como 

“Integrar para não Entregar” e “Marcha para o Oeste” eram “ideologias” que animavam todos 

os povos, que determinados, marchavam para Rondônia com um sonho, um objetivo comum, 

ganhar terra para melhorar de vida (SANTOS SILVA, 2014). 

Lima (1997) aponta que a povoação do espaço onde é o atual estado de Rondônia remonta 

aos tempos dos padres Jesuítas no século XVII, 



33 
 

 

Porém, a posse, o desbravamento e o povoamento, só foram realizados com a 

exploração da borracha em consequência da valorização dessa matéria prima no 

mercado internacional e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré para o transporte 

de sua produção, realizada em cumprimento ao artigo VII do tratado de Petrópolis, 

firmado entre as repúblicas do Brasil e da Bolívia em 11 de novembro de 1903. 

(LIMA, 1997, p. 57). 

 

A partir do início da vinda de muitas pessoas para a região foi necessária a estruturação 

do local para ser viável a sobrevivência, porém, houve muitas mortes nesse período, tanto pelas 

doenças (GROMANN DE GOUVEIA, 2016, p. 47) quanto por confrontos com os indígenas 

(SANTOS, 2014). Mesmo com os problemas próprios da região, houve grande aumento 

populacional durante esse período, mas com a desvalorização da borracha, resultando em 

prejuízos para os investidores, tal problemática levou “seu complexo econômico à falência 

provocando a emigração em massa da população do Alto Madeira” (LIMA, 1997, p. 57). A 

região voltou a crescer apenas com o segundo ciclo da produção de borracha, devido a sua 

valorização no período da Segunda Guerra Mundial. 

O estado de Rondônia, que teve a sua elevação à categoria de estado na década de 1980, 

teve seus ciclos econômicos e migratórios em função da à construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré, a extração de látex para borracha e ainda com a BR 364 (SANTOS, 2014). 

Esses ciclos influenciaram diretamente na migração rumo ao estado, com pessoas vindas de 

diversas regiões do país. Houve aumento da população do estado de Rondônia, que cada vez 

recebia mais pessoas com o objetivo de possuir terras, produzir e mudar de vida. Desse modo, 

foi necessária uma organização das pessoas, pois, essa região não tinha a mínima infraestrutura 

necessária para receber esse contingente de imigrantes. 

Nesse sentido, a estruturação das cidades, em vários aspectos ficaram a cargo de quem 

morava na cidade, pois, devido as grandes distâncias entre a região onde fica Rondônia e os 

outros centros urbanos, como Mato Grosso, por exemplo, seria difícil esperar qualquer 

iniciativa governamental. Assim foi com a educação. Gomes (2007) em seus estudos afirma 

que a educação nos grandes centros na década de 1940 e 1950 se desenvolveu rapidamente, 

enquanto que nas outras regiões pouco se investiu, ficando a cargo, em muitos casos, a 

professores leigos, como no caso do ensino em Rondônia. 

Ainda conforme Gomes (2007), perante a falta de escolas no antigo Território Federal do 

Guaporé, atual estado de Rondônia “[…] o Poder Público justificava-a tendo como argumento 

ser inexequível investir na educação, visto ser a imensa área geográfica dispersamente 

habitada” (GOMES, 2007, p. 47). Desse modo, é possível identificar que inicialmente as 
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primeiras escolas, eram de iniciativa de religiosos, posteriormente houve investimento das 

instituições privadas e por fim, escolas públicas.  

As primeiras escolas da região eram mistas (meninos e meninas) num período onde as 

escolas eram separadas, apenas para meninos ou para meninas. Contudo, o fato de Rondônia 

iniciar com escolas mistas não significa um ato de irreverência, apenas uma forma de 

economizar, pois, atendendo aos dois públicos ao mesmo tempo e no mesmo espaço seria uma 

forma de utilizar menos escolas e menos profissionais (GOMES, 2007). 

A partir da necessidade de se organizarem as primeiras escolas distribuídas pelos diversos 

lotes nos povoados espalhados por esse território tão extenso, as escolas foram criadas por 

interesse e mobilização popular e seguiu a lógica parecida ao longo de todo o estado. Em seu 

início, as escolas tiveram a colaboração dos chamados professores leigos. Em função da 

estruturação do estado, foi necessário o apoio das pessoas que vinham de outras regiões e que 

possuíam algum estudo para auxiliar no ensino da população que aqui estava se estabelecendo 

(CARNEIRO 2008). 

Quanto ao termo leigo, conforme Gromann de Gouveia (2016), inicialmente estava ligado 

ao termo usado na religião para as pessoas que não tinham conhecimento sobre os assuntos da 

fé. Outras definições deste termo podem estar mais relacionadas a professores sem a habilitação 

para lecionar na série na qual atua. Inicialmente, quando o país estava iniciando as ações para 

organizar a educação na região amazônica foi permitida a contratação de professores para 

lecionarem mesmo sem a formação específica para tal trabalho. Após esse movimento, que 

naquele período foi necessário, se passaram muitos anos e foram necessários muitos projetos 

para profissionalizar esses professores posteriormente. 

Em relação à história da educação de Rondônia, quando se trata de trabalhos científicos, 

pode ser considerada um campo amplo de exploração e que necessita de atenção, pois mesmo 

com diversos trabalhos que a investigaram, ainda se tem muito a discutir. É fundamental 

conhecer o contexto em que se dá a educação em sua prática, principalmente ao se considerar 

toda a discussão teórica que há sobre ela.  

Por meio da pesquisa de Gromann de Gouveia (2016), é possível conhecer um pouco 

como estava a educação no período da estruturação do Estado de Rondônia. Primeiramente é 

preciso entender que era o período Militar, então o governo tinha sua política com objetivos 

que visavam o desenvolvimento econômico nacional. De tal modo, a educação, além de formar 

as pessoas para produzirem ciência, precisava que houvesse quem as executasse, precisando 

tanto de um ensino que formasse para a capacidade científica como para força de trabalho. 
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Durante o período de formação inicial da educação em Rondônia, conforme Gomes 

(2007), não havia discussão sobre a educação, foi uma fase marcada pelo autoritarismo, pois, 

não se abria para o diálogo. Buscavam a elevação da qualidade social. Se percebe nessa lógica 

que a educação passa a ter moldes tecnicistas, incentivando o ensino para formação de mão de 

obra, ensino pautado no modelo político do período. 

Nesse sentido, conforme Gomes (2007), ao que se refere aos resultados da educação e a 

forma como ela é vista, 

 

L3.1Quando são examinados os fatos, passa-se a ver os serviços escolares sobre novo 

prisma, ou com maior visão do representante no processo cultural geral. Percebe-se 

que a origem das instituições, sua evolução, seus tipos e articulação entre eles não 

resultaram do simples arbítrio dos mestres ou de decisões pessoais dos governantes, 

mas dos padrões culturais peculiares de cada lugar e próprios de cada época (GOMES, 

2007, P. 66). 

 

Nesse período da educação nacional, assim como a educação municipal, passava por 

algumas dificuldades, como a quantidade de pessoas sem a instrução adequada. Para sanar os 

problemas e atingir os objetivos de produzir ciências e manipulá-la foram implantados projetos 

para profissionalizar o ensino. Houve então o aperfeiçoamento da formação dos professores 

que lecionavam, na intenção de alcançar o ensino rural. Com isso o estado de Rondônia foi 

contemplado, pois, foi considerado essencialmente rural. 

Entre os programas de capacitação, Gromann de Gouveia (2016) aponta o Logos II que 

pretendia “capacitar os professores que eram leigos e, dessa forma, o docente-cursista, ao 

concluir seus estudos, estava habilitado em nível de segundo grau para exercício do magistério 

nas quatro primeiras séries do 1º Grau” (GROMANN DE GOUVEIA, 2016, p. 13). 

Entre outros programas que funcionaram na região com o mesmo intuito, profissionalizar 

o professor leigo, tivemos o Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos – 

PROHACAP. Segundo Borges (2011), o PROHACAP teve o objetivo de assegurar a formação 

profissional para os professores, sendo uma forma de acesso a curso de licenciatura para quem 

já estava atuando, promovendo acesso aos cursos de “[...] Geografia, Educação Física, 

Letras/Inglês, Letras/Português, Historia, Pedagogia, Física e Matemática, para habilitar os 

professores que atuavam no sistema público de ensino; muitos deles com mais de 10 anos de 

exercício em sala de aula” (BORGES, 2011, p. 48). 

O PROHACAP foi uma das formas de contemplar as exigências da Lei de Diretrizes e 

Base da Educação – LDB 9394/96 que “exigia que todo professor que estivesse atuando na rede 

pública, seja do Estado ou dos Municípios, deveria ter formação em nível superior. Foi 
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estipulado um prazo de dez anos para o atendimento desta meta” (PINTO, ALBUQUERQUE 

e NEVES, 2018, p. 105). Para atender tal exigência e profissionalizar os professores que eram 

leigos o governo estabeleceu o PROHACAP. No Artigo 62 da LDB (1996) aponta que: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de Licenciatura, de graduação plena, em Universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (LDB, 2010, p. 46). 

 

Dos artigos 61 ao 67 a LDB 9394/1996 mostrou preocupação com a formação dos 

professores, porém no artigo 62 especificou sobre a necessidade de formação profissional para 

os professores, mesmo os que já estavam em sala de aula. Para cumprir as novas exigências 

houve a movimentação por parte dos governos para profissionalizar os professores por meio de 

cursos sem tirar os professores das salas de aula, no caso do PROHACAP era no período de 

férias, pois tem outros programas que funcionavam nos finais de semana ou nas horas vagas 

dos professores (BORGES, 2011). 

O referido programa contou com a parceria da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, o estado e diversas prefeituras. Mesmo sem muita estrutura física ou mesmo com 

professores o suficiente, através de outras parcerias feitas, como com as secretarias de educação, 

por exemplo, foi possível aplicar o programa e a cada etapa aumentava sua extensão, 

disponibilizando mais cursos, atendendo mais professores (BORGES, 2011).  

Os programas que o governo lançava para atender os professores e profissionalizá-los são 

um marco para a educação do estado, pois, foi um contato direto entre os professores e as 

diretrizes governamentais. Esses programas influenciaram na formação profissionalizante 

desses professores, refletindo também em sua didática no ensino dos conteúdos. Os programas 

simbolizam também a busca de derrubar a visão do professor leigo como algo ofensivo. Foi 

importante a presença destes, naquela fase de formação do estado, mas a sua profissionalização 

não precisa anular essa fase da nossa história. 

Outro ponto importante é que analisando alguns desses programas implantados no estado 

de Rondônia é perceptível em seus traços que o ensino da matemática era baseado nas 

expressões do Movimento da Matemática Moderna – MMM. Conforme Gouveia Neto e 

Gromann de Gouveia (2018, p. 682), ao analisarem os materiais de formação dos professores e 

dos alunos (ibid., 2018, p. 690) perceberam traços do embasamento nas concepções advindas 

do MMM tanto nos conteúdos como nas referências usadas pelos materiais. Pode-se assim 
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perceber que no estado de Rondônia em determinado período de sua história da educação houve 

a presença de conceitos como a teoria de conjuntos, por exemplo. 

Focando no ensino de matemática, Cordeiro (2015) aponta que “Em Rondônia, 

especialmente nas décadas de 1970 e 1980, a presença de professores leigos lecionando 

matemática era muito significativa” (CORDEIRO, 2015, p. 19). Os professores leigos seriam 

os que não tinham formação específica para lecionar no campo em que atuavam. 

Em sua pesquisa, Cordeiro (2015) procurou discutir alguns aspectos da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, de Rondônia, mas além de seu objetivo inicial com a EJA, também 

contribuiu para dar visibilidade ao aspecto histórico da educação do estado de Rondônia. Em 

seu livro “Travessias de Cecília” aponta um pouco como se dava a educação no período dos 

professores leigos, baseando-se nos relatos possíveis por meio da memória dos que estavam 

envolvidos. 

É importante entender dentro do contexto de formação desse estado que este recebia 

muitos migrantes das diversas partes do país, “dentre os quais se destacam os nordestinos, 

paranaenses, paulistas, mineiros, gaúchos, capixabas, cearenses, baianos, além de amazonenses 

e acreanos que preservam ainda fortes traços amazônicos, próprios daquelas populações 

nativas” (SANTOS, 2014, p. 200). Eram pessoas com culturas distintas que contribuíram para 

a formação da cultura local. 

A partir desse contexto é possível entender os moldes que a educação local adquiriu, pois, 

estava se estruturando enquanto recebia pessoas de diversas regiões. O estado necessitava 

aproveitar os estudos que essas pessoas possuíam, já que haviam estudado nos locais de onde 

vieram para ensinar as demais. 

Dessa forma, ao convidar as pessoas que possuíam determinados conhecimentos 

acabavam por empregar professores que não tinham a formação adequada para o ensino. Um 

exemplo disso é que “engenheiros, administradores, contabilistas e aqueles que demonstravam 

habilidades em matemática, mesmo tendo sido formados em outra licenciatura, eram 

convidados a ensinar” (CORDEIRO, 2015, p. 19). 

Assim passa a se moldar a educação no estado de Rondônia, com sua base na colaboração 

dos professores leigos oriundos das mais diversas regiões do país. A partir desta etapa da 

história, a educação vai adquirindo os contornos semelhantes a educação nacional, pois, por 

meio da padronização do ensino, os professores que não tinham formação específica estudaram 

e se formaram.  

Outro ponto relevante foram os documentos que regeram a educação, os quais foram 

definidos para as regiões mais desenvolvidas economicamente, eram também difundidos em 
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Rondônia, independentemente de suas especificidades. A história da educação dos municípios 

que integram o estado ocorreu de modo semelhante, obviamente cada uma com suas 

peculiaridades. Nesse sentido, é crucial entender as singularidades do município de Rolim de 

Moura. 

 

1.3 Os contornos dado ao município de Rolim de Moura 

 

Antes de discutir a educação no Município de Rolim de Moura é preciso conceber como 

se deu sua formação a nível histórico e geográfico, pois assim como afirma Santos Silva (2014), 

O ser humano é indissociável do espaço, o qual se constitui por meio da construção 

social. Assim, as concepções e representações espaciais além de serem apreendidas 

cognitivamente podem também ser expressas por meio do pensamento, da linguagem, 

das construções arquitetônicas, das festividades, das manifestações artísticas, das 

histórias de vida, das memórias coletivas, dos objetos, das práticas cotidianas e do 

imaginário (SANTOS SILVA, 2014, p. 37). 

  

Nesse sentido, se faz necessário compreender as relações entre a organização do espaço 

onde se deu a presente pesquisa, na intenção de situar os resultados obtidos com as entrevistas 

(professores/alunos), procurando entendê-los à luz das condições nas quais o município e 

consequentemente a educação municipal foi estruturada. 

Uma característica de Rolim de Moura é que fica distante dos grandes centros urbanos na 

região amazônica, como as capitais dos estados que compõe a região que compreende a 

Amazônia brasileira, por exemplo, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, entre outros. Porém, 

também não tem a mesma cultura dos povos que moram próximos à mata, como os indígenas 

e ribeirinhos (SANTOS SILVA, 2014).  

Ao focar nos povos amazônicos, se percebe que pouco se sabe sobre as culturas dos povos 

dessa região nas outras partes do país, de forma que o pouco conhecido acaba por ser aceito 

como representação completa desse espaço geográfico e as culturas quais ele corresponde. Essa 

pequena representação acaba por formular ou reforçar os estereótipos relacionados à cultura 

amazônica como unificada, sem variedades, apenas relacionada aos povos que habitam as matas 

amazônicas (SANTOS SILVA, 2014). 

Ao que se refere a formação inicial de Rolim de Moura, conforme se pode constatar em 

Januário (2009, p. 14), o município, a princípio, teve início com finalidade de assentar os 

colonos excedentes do Projeto Integrado de Colonização - PIC Gy-Paraná3 implantado pelo 

                                                           

3 A escrita com “Gy” remete à grafia indígena.  
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em 17 de junho de 1972 na 

região de Cacoal. 

O nome do município, segundo Lima (1997) foi derivado do rio com o mesmo nome, 

este, por sua vez, foi nomeado pelo Tenente Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, que 

chefiou a Comissão das Linhas Telegráficas Estratégicas Mato Grosso/Amazonas. A escolha 

do nome foi “em homenagem ao Visconde de Azambuja, Dom Antônio Rolim de Moura 

Tavares, Capitão General, primeiro Governador da Capitania de Mato Grosso, no período de 

1748 à 1763” (LIMA, 1997, p. 111). O nome continuou o mesmo quando elevado à categoria 

de Município em 05 de agosto de 1983 pelo Decreto-Lei Estadual n. 071 (RONDÔNIA, 1983). 

Rolim de Moura conforme informações do IBGE tinha uma População estimada em 2018 

de 54.702 e uma população de 50.648 pessoas no último censo IBGE (2010). Sua Densidade 

demográfica é de 34,74 hab./km² (IBGE, 2010). Rolim de Moura e os municípios de Alta 

Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Espigão D’Oeste, Novo Horizonte do 

Oeste, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia D’Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de 

Rondônia, Santa Luzia D’Oeste e São Felipe D’Oeste estão localizados numa região 

denominada Zona da Mata, no interior do Estado de Rondônia (JANUÁRIO, 2009). 

Próximo do rio dos Tambores foi formado o primeiro povoado, que era denominado 

Jabuti, mas conhecido pelos moradores como “Cabajá” e atualmente com o nome de Nova 

Estrela – único Distrito de Rolim de Moura. Na linha 208, o INCRA entregou os primeiros lotes 

rurais destinados ao setor Rolim de Moura. Desde então, dezenas de colonos oriundos de várias 

regiões do país instalaram-se naquela localidade, que atualmente fica entre a cidade de Rolim 

de Moura e Pimenta Bueno. 

Segundo Januário (2009, p. 28), Rolim de Moura obtinha uma área geográfica muito 

extensa, pois, os distritos de Santa Luzia D’Oeste, Cacaieiro (Novo Horizonte D’Oeste) e União 

da Vitória (atual Castanheiras) pertenciam a Rolim de Moura, mas a partir de 1991 até 1996 

foram cedidos espaços para formação de novas cidades, ou seja, desmembraram pedaços de 

terra para formação de novos municípios. 

A intensa transformação de Rolim de Moura teve grande participação da população local 

da época, estes com seu trabalho e persistência conseguiram levantar e manter Rolim de Moura. 

Segundo Januário (2009, p. 15), “No início, os moradores enfrentavam as mais variadas 

dificuldades, pois, o lugar não oferecia infraestrutura mínima necessária para que se formasse 

uma cidade”.  

Quando desenvolvido o projeto do assentamento de Rolim de Moura, não se tinha por 

objetivo formar um centro urbano, mas apenas um assentamento rural, a formação de vila e seu 
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desenvolvimento se deram apenas devido às constantes migrações. Embora o plano do governo 

não fosse criar uma cidade, foi necessário construir, pois, eram muitos os moradores que 

sofriam por ter que buscar alimentos em Cacoal e Pimenta Bueno, muitas vezes a pé ou de 

carona. Além disso, não havia energia, hospital e nem segurança para os moradores, assim 

muitas eram as mortes pela malária e por acidentes de motosserras. Devido a esse fato a criação 

da cidade se fez necessária (CARNEIRO 2008). 

Em dezembro de 1975 o INCRA tornou oficial a distribuição dos lotes rurais desta região, 

formando-se um núcleo populacional neste setor denominado Rolim de Moura. Em 1977 foi 

escolhido próximo ao rio “Anta Atirada” o local para abrigar a sede da futura cidade, formou-

se um núcleo populacional, chamado de Vila Rolim de Moura, instalou-se também, um 

acampamento do INCRA, para demarcação e entrega dos lotes urbanos e rurais. 

Em 1979, o Sr. Francisco Ferreira Moreira foi nomeado, pelo prefeito de Cacoal, 

administrador do distrito de Rolim de Moura. O distrito estava crescendo muito rápido e 

modificando seu aspecto. Em 1983 a população assinou um documento pedindo ao governador 

Jorge Teixeira de Oliveira à emancipação do distrito. O projeto foi enviado à Assembleia 

Legislativa. Conforme Januário (2009, p.18), “No dia 05 de agosto de 1983 o então distrito de 

Cacoal se eleva à categoria de Município pelo Decreto-Lei n°. 071/05/08/1983”. 

Contudo, a medida que o município se desenvolveu foi levantado à necessidade de se ter 

escolas para os filhos dos trabalhadores. Assim, as escolas surgiram por meio da mobilização 

popular e não pela iniciativa do governo, tendo sido utilizada a mão de obra dos pais dos alunos. 

Por ser um lugar novo e pouco povoado, o município contou com a contribuição das pessoas 

que aqui chegavam e que detinham algum estudo que realizaram na região onde moravam antes, 

eles se tornaram professores, mesmo que alguns fossem leigos, pois “havia falta de professores 

para as séries iniciais, tanto que se contratavam professores leigos ou pessoas alfabetizadas que 

se dispusessem a lecionar” (CARNEIRO, 2008, p. 188). Isso ocorreu de modo semelhante em 

todo o estado de Rondônia. As primeiras escolas de Rolim de Moura, conforme Carneiro (2008) 

foram respectivamente, “Vital Brasil”, na área rural em 1976 e “Pereira da Silva” na área urbana 

no ano de 1977, antes mesmo da emancipação por Lei. 

Já sobre as estruturas físicas das escolas, estas eram simples e acompanhavam a lógica 

das construções de muitos outros prédios da cidade naquele período, paredes de casca de 

coqueiros (babaçu) e cobertura de tábuas ou folhas dos coqueiros, improvisavam até mesmo o 

local para escrever para superar a falta de quadros ou lousas (JANUÁRIO, 2009). Muitas 

escolas eram organizadas em forma multisseriada conforme relato de alguns professores nas 

entrevistas cedidas a esta pesquisa.  
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Com o passar dos anos a educação do município de Rolim de Moura se modificou, as 

escolas se estruturaram e passaram a receber os projetos de formação para os professores, em 

sua maioria, leigos. Na esteira, vieram os Projetos Logos II, o Projeto Fênix e o PROHACAP, 

esse último desenvolvido entre 2000 e 2009. 



 
 

CAPÍTULO II 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

O ensino de matemática se mostra um tema vasto e ao mesmo tempo complexo para se 

fazer uma reflexão no contexto global. Para tanto, se a intenção é analisar o ensino, deve-se 

considerar que no contexto nacional a educação mantém uma base relativamente igual em todo 

o país, pode-se então discutir a realidade no contexto local para daí buscar compreender suas 

relações com o ensino da forma como ocorre nacionalmente. 

De tal modo, optou-se nessa dissertação por averiguar como se deu o ensino de 

matemática em um município do interior do estado de Rondônia, Rolim de Moura, o qual está 

inserido no bioma amazônico. Para tanto foram adotadas as ações necessárias para conhecer e 

recompor o cenário no qual ocorreu o ensino de matemática em Rolim de Moura entre o período 

de 1996 e 2017. Tais ações e caminhos escolhidos serão discutidos observando as possíveis 

influências dos documentos que regem a educação no ensino de matemática. 

 

2.1 Escolha do tema e dos materiais de coleta de dados 

 

Inicialmente, havíamos proposto uma pesquisa calcada na análise dos materiais didáticos 

referentes a determinada época do ensino de matemática de Rolim de Moura - RO, no entanto, 

após uma conversa prévia entre orientador e orientanda levantou-se a problemática: será que as 

escolas e os professores guardam esses materiais? 

Desse modo, depois da conversa foi preciso investigar qual seria a resposta para essa 

pergunta. Em resultado do levantamento de informações, indo em escolas antigas da cidade e 

investigando a existência de materiais de planejamento, livros didáticos ou até mesmo fotos da 

década de 1990 não se obteve nenhum material, apenas a informação de que as escolas o 

incineram na justificativa de terem mais espaços e para atenderem as demandas 

contemporâneas, como mais salas de aula para mais alunos. Tal ação, de não conservar os 

materiais, demonstram uma queima da memória do passado da educação, como se não 

quisessem registrada vestígios de sua história. 

No que se refere a esse primeiro desafio, pode-se comparar com a pesquisa de Julia 

(2001), na qual ao fazer o levantamento de dados também se deparou com essa escassez de 

material escolar, seja proveniente dos professores ou de alunos e que ocorre por diversas razões, 
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assim ele afirmou que “Poderíamos pensar que tudo acontece de outra forma com a escola, pois 

estamos habituados a ver, nesta, o lugar por excelência da escrita […]” (JULIA, 2001, p. 15).  

Após a constatação da falta de materiais didáticos para analisar foi necessário repensar 

sobre o que pesquisar, como conseguir saciar a vontade de conhecer e recompor o cenário do 

ensino de matemática durante a formação e desenvolvimento da nossa região, bem como a 

importância de analisar os vestígios que ficaram do período qual pretendíamos pesquisar (LE 

GOFF, 1990). Posterior a novas discussões percebemos que já que não teríamos muitos 

materiais (ou nenhum) para analisar e poderíamos perguntar para quem fez parte dessa história: 

os professores. Desse modo, as entrevistas com os professores da cidade demonstrou ser uma 

forma capaz de revelar como se deu esse ensino ainda assim ficamos com a sensação de faltar 

algo na montagem desse “quebra-cabeças” e então decidimos ver o outro lado desse ensino: os 

alunos e ex-alunos desses professores que ajudaram a formar a história do município. 

Assim, selecionamos o principal método de coleta de dados dessa pesquisa e junto as 

entrevistas pensamos na possibilidade de resolver a outra parte dessa investigação: conseguir 

vestígios que registraram essa história. Nesse raciocínio, decidimos colocar questões no roteiro 

das entrevistas com professores e alunos referentes a como se deu o ensino de matemática em 

Rolim de Moura, bem como, perguntas relacionadas aos materiais que eventualmente eles 

guardaram ao longo dos anos. 

A entrevista pode ser uma ótima maneira de contato com a história local, pois, através da 

interação das pessoas que ajudaram a construir essa história será possível um melhor 

entendimento de como essa cidade se formou, por que razão as pessoas vieram e como elas se 

organizaram. Conforme Gil (2008, p. 128), “Pode-se definir entrevista como a técnica em que 

o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social”.  

Ao decidir por entrevistar em uma pesquisa, em primeiro lugar, deve-se pensar na 

relevância dos participantes selecionados para com o assunto abordado. Nessa perspectiva, 

optou-se por escolher dois lados do ensino: os professores e os ex-alunos. Afinal, os professores 

têm muito a dizer sobre o que e como ensinavam e da mesma forma, os ex-alunos desse período 

têm muito a contribuir sobre o que ficou em suas memórias desse ensino. 

Primeiramente pensou-se em escolher além dos professores da rede municipal, também 

os da estadual, entretanto, devido à dificuldade para conseguir a confirmação de aceite da 

Secretaria de Educação do Estado ou seu órgão representante no município dentro do prazo que 

era necessário para cumprir o envio dos documentos ao Conselho de Ética, foi escolhido apenas 
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a rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, na pessoa 

da Secretária de Educação que prontamente aceitou e ajudou a localizar os professores 

selecionados. 

Para a participação dos professores foi necessária a autorização da SEMEC, pois os 

professores entrevistados podem ter pertencido a mais de uma escola durante o período 

selecionado para a presente pesquisa, de modo que não se refere apenas a instituição atual na 

qual eles compõem o quadro de funcionários. 

Após o aceite dos professores, o projeto dessa pesquisa foi enviado para o Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP respeitando a resolução do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS466/12, para fim de seguir a regulamentação vigente e evitar desconfortos para os 

envolvidos na pesquisa, sendo executado apenas mediante a autorização do comitê de ética. A 

aprovação para o projeto veio através do protocolo N. 3.085.673. 

Inicialmente, a escolha dos professores seria de modo diferente, um professor indicaria o 

outro, de modo que o primeiro indicaria o próximo a participar. Contudo, o CEP solicitou 

documentos referentes a aceitação de participação na pesquisa, de modo que foi necessário 

delimitar quais seriam os participantes, diminuindo as opções para a indicação deles. Dessa 

forma, limitamos a duas escolas, pois por serem cinco professores acreditamos que duas escolas 

eram o suficiente para a pesquisa, selecionando então três professores de uma escola e dois 

participantes da outra. Entretanto, a escolha dos ex-alunos continuou por indicação dos 

professores, sem restrições. Sobre a escolha dos professores, primeiramente pensou-se em um 

professor de cada série dos primeiros anos do ensino fundamental, sendo cinco, um 

representante de cada série, mas os professores não têm uma série fixa na qual lecionam sempre, 

ou seja, eles circulam por todas. 

Desse modo, ao se pensar em critérios para a seleção dos professores para a pesquisa, 

teve grande relevância a delimitação do período a ser pesquisado, visto que consideramos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997) como o documento base para a educação 

desde 1996, com a intensificação das discussões sobre sua implantação, até 2017, já que se 

intensificaram os debates sobre o novo documento a ser implantado, a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC. De tal forma, entendemos como período de vigência dos PCNs de 1996 a 

2017, dado que durante esse tempo influenciou a organização da educação bem como a 

elaboração dos materiais didáticos, findando seu período de vigência começam as modificações 

na estrutura da educação devido a implantação da BNSS. 

Assim, foram selecionados para a pesquisa professores que atuaram na educação entre 

esse período (1996 a 2017), sendo alguns referentes ao início desse período ou antes, na 
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intenção de resgatar a história de como foram contratados e, os mais recentes, para ver como 

essa história se deu recentemente. Resultando também na diferenciação dos alunos e em alguns 

casos ex-alunos desse período, porquanto, alguns seriam mais velhos e teriam terminado seus 

estudos básicos e outros ainda cursariam o ensino fundamental ou ensino médio. 

Ao se tratar de levantamento histórico, nossa intenção não é utilizar o passado como 

forma de compreender o presente, nem o de usar para compreender as causas de problemas 

atuais como criticava Bloch em 1944. Nossa intenção, corrobora o que defende Valente (2013), 

compreendendo que entender o passado, para quem respira os ares do ensino, contribui para se 

ter uma boa relação com o presente. 

A princípio, a escolha dos entrevistados estava programada para ser em critério de rede 

no qual “ao serem convidados para participar da pesquisa, esses depoentes usualmente indicam 

outros depoentes – é o que se chama ‘critério de rede’” (GARNICA, 2011, p. 7), formando-se, 

assim, um conjunto de colaboradores para o trabalho. No entanto, não foi possível realizar esse 

critério exatamente como previsto por motivos já mencionados, mas a indicação dos alunos 

continuou como o programado inicialmente. 

Desse modo, foi necessário estabelecer quem seriam os professores entrevistados. 

Conforme apontado anteriormente, foram selecionados apenas professores da Rede Municipal 

de Ensino. Ao estabelecer contato com a SEMEC para fim de autorização da pesquisa foi feito 

levantamento dos professores que poderiam colaborar com a pesquisa de forma significativa, 

observando o critério do marco temporal, sendo que nesse momento, foram selecionados alguns 

professores. 

O principal critério de escolha para o primeiro professor selecionado foi apenas que tivesse 

lecionado dentro do período estabelecido para análise (1996 a 2017) e que fosse de uma das 

escolas selecionadas. Ao analisar a lista dos professores aptos a participarem da pesquisa por 

estarem lecionando dentro do período estipulado, optou-se por uma professora devido ao seu 

tempo de serviço e por estar em processo de aposentadoria. A partir da escolha do primeiro 

professor retornou a acontecer o critério de rede, mesmo que de forma discreta, já que um 

professor ao ser convidado indicava o outro que também pudesse contribuir. Dessa maneira, ao 

se completarem 3 professores de uma escola foi necessário retornar a lista de professores aptos 

a participarem da pesquisa, mas que fossem da segunda escola. Então, selecionamos uma 

professora que é conhecida no município por não ensinar apenas com o uso de métodos 

tradicionais, como apenas o uso do livro didático ou atividades na lousa, mas utilizando junto a 

estes os jogos, e esta, por sua vez, indicou o próximo professor participante, completando os 

cinco professores. 
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Devido à principal metodologia adotada para a coleta de dados (entrevistas), concebe-se 

que não houve riscos para os participantes da pesquisa, por se tratar de perguntas sobre as 

experiências e práticas referentes ao ensino de matemática no período de 1996 a 2017, questões 

sobre o âmbito escolar e não pessoal, bem como sobre eventos passados. Contudo, caso houvesse 

algum desconforto ao responder alguma questão da entrevista não haveria obrigação em 

responder, ficando livre a participação do entrevistado para colaborar ou não com as informações 

solicitadas, conforme preconiza a Resolução 510/2016 (BRASIL, 2016). 

Um fato que precisa ser mencionado foi que a terceira professora indicada da primeira 

escola não pôde ser entrevistada, pois, no dia da entrevista seu pai veio a óbito, desfalcando o 

quadro de 5 professores selecionados. A professora que completou o grupo de professores 

entrevistados foi voluntária após saber da pesquisa em andamento, uma vez que ela tinha um 

caderno de planejamento da década de 1990. No entanto, essa última professora entrevistada 

não pertencia a nenhuma das duas escolas selecionadas para a pesquisa. Sua participação foi 

aceita, pois, nem sempre o que se é planejado ocorre exatamente como previsto no projeto, 

exemplo a morte do pai de uma das selecionadas e a contribuição de uma professora de outra 

escola. 

Para manter o anonimato, previamente combinado com os professores e ex-alunos 

entrevistados, foram utilizados letras e números para identificar cada um. Para os professores 

usou-se a letra P seguida por outra letra na ordem alfabética, ficando então P.A. para professora 

A, P.B. para a professora B e assim sucessivamente. A ordem selecionada para as letras A, B, 

C, D e E foi a ordem alfabética dos nomes das professoras. Os nomes dos alunos também foram 

mantidos no anonimato e também receberam códigos, porém, para eles ficou E.A. para 

representar ex-aluno e um seguido por um numeral, também respeitando a ordem alfabética dos 

entrevistados.  

A ordem das indicações dos participantes ocorreu da seguinte forma, primeiramente a 

entrevistada P.A. foi selecionada para participar da entrevista, devido ao fato de lecionar há 

muitos anos. Após sua escolha ela indicou uma colega de trabalho, P.E. que também leciona há 

bastante tempo. Posteriormente a SEMEC indicou a P.B. da outra escola, esta mencionou sobre 

o trabalho do P.C., que é menos tradicional em sua metodologia. Já a entrevistada P.D. se 

ofereceu para participar quando soube da pesquisa, ela seria inclusa como sexta participante, 

porém, com o falecimento do pai de outra convidada ela passou a fazer parte da quantidade 

inicial proposta para a pesquisa. 

Já a indicação dos alunos e ex-alunos ocorreu de maneira um a um, cada professor indicou 

um ex-aluno. Explicando que o uso dos dois termos, alunos e ex-alunos, ocorre pelo fato de os 
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professores ainda os considerarem como alunos e porque alguns ainda estão estudando. A 

entrevistada P.A. indicou a E.A.1, A P.B. não pode indicar um ex-aluno seu, pois estava há um 

tempo fora de sala de aula devido ao fato de cursar mestrado em Porto Velho-RO, assim 

encontraria dificuldades para localizar alguém, então indicou um amigo que ela acreditava que 

colaboraria muito para a pesquisa, o entrevistado E.A.4. Posteriormente o P.C. indicou a E.A.3, 

A entrevistada P.D. indicou a E.A.2 e a P.E. indicou o E.A.5.  

No que se refere as entrevistas, nesta pesquisa optou-se por entrevistas semiestruturadas, 

nas quais: 

 

[...] o pesquisador, pretendendo aprofundar-se sobre um fenômeno ou questão 

específica, organiza um roteiro de pontos a serem contemplados durante a entrevista, 

podendo, de acordo com o desenvolvimento da entrevista, alterar a ordem deles e, até 

mesmo, formular questão não prevista inicialmente. (FIORENTINI; LORENZATO, 

2007. p. 121). 
 

Essas entrevistas foram previamente agendadas, gravadas e transcritas para as análises 

com fidedignidade para serem validados pelos entrevistados. Outra forma de entrevista que 

ocorreu durante a pesquisa foi por telefone (videochamada) com as entrevistadas E.A.1, por 

atualmente residir no estado de Mato Grosso, e E.A.2, por morar atualmente em Buritis-RO. 

Essa modalidade de entrevista Gil (2008) afirmava que mesmo não sendo face a face, pode 

causar estranheza por parte dos pesquisadores, “Mais recentemente, porém, as entrevistas por 

telefone passaram a ser mais aceitas como procedimento adequado para pesquisa em ciências 

sociais” (GIL, 2008, p. 132). 

Nas entrevistas perguntamos se alguém tinha material (de planejamento, livro didático, 

cadernos, etc.), mas as respostas na maior parte das vezes eram parecidas, não guardaram nada. 

Percebemos que aos poucos a documentação que se pode trabalhar com a história da educação 

são descartados para sobrar mais espaços para coisas novas, ficamos então apenas com as 

memórias de quem esteve lá. Porém, na entrevista com alguns participantes tivemos a esperança 

reanimada, tivemos o “sim”. Tal resposta muito nos animou, já que agora poderíamos ter um 

cenário mais completo, tendo além das entrevistas as análises dos materiais que foram 

guardados e registraram um pouco desse período. 

Nesse contexto, tem também a relevância dos materiais cedidos pelos entrevistados, 

sendo um caderno de planejamento (1997), um livro didático de professor (1991), três cadernos 

(1995, 1996, 1998) e uma avaliação de ex-aluno (1997). É importante destacar a presença, entre 

os materiais analisados, do livro didático de 1991 que, mesmo fora do período delimitado para 

a pesquisa, foi utilizado pela entrevistada P.E. até o período da entrevista no início de 2019, 
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podendo contribuir para o conhecimento dos conteúdos neste período do ensino de matemática 

em Rolim de Moura. Já o caderno de ex-alunos datado de 1995, mesmo que seja de antes de 

1996, se mostrou fecundo para a análise, porque ao ser de apenas um ano antes do período 

selecionado ainda ajuda a perceber como era a distribuição dos conteúdos e coerente às 

discussões dessa pesquisa. 

Esses materiais cedidos pelos entrevistados têm importância documental para a presente 

pesquisa (LE GOFF, 1990), pois são vestígios referentes ao ensino de matemática de Rolim de 

Moura, de um período marcado pela organização e estruturação dessa região. Essa parte da 

história municipal se revela imprescindível para a compreensão de como ocorreram as 

implantações de documentos oficiais da educação nacionalmente. 

Para poder discutir os resultados das análises dos materiais cedidos, estes foram 

digitalizados por meio de um aplicativo para smartphone denominado CamScanner disponível 

para fazer download gratuitamente pela internet. Alguns materiais digitalizados foram editados 

para juntar várias páginas em apenas uma imagem para melhor comparação. Esses materiais 

têm grande relevância para o levantamento de informações sobre dado período da história do 

município, pois, neles tem registradas atividades que expressam o pensamento da época, a 

organização dos conteúdos e até mesmo a didática utilizada. 

Os livros didáticos foram analisados buscando, em seus respectivos sumários, a 

organização dos conteúdos sendo cada qual referente a seu período de utilização para poder 

comparar e encontrar as mudanças que ocorreram de um para o outro, bem como a comparação 

da forma de mostrar determinado conteúdo. Os livros didáticos analisados foram o Como é 

Fácil! Matemática de terceira série do primeiro grau, de Correia e Galhardi (1991) que foi 

cedido pela P.E. e o Novo bem-me-quer de Bordeaux [et al.], de terceiro ano do ensino 

fundamental, elaborado em 2014, mas usado em sala de aula de 2016 a 2018, quando então 

foram entregues aos alunos levarem para suas respectivas casas. O livro didático de 2014 foi 

utilizado para melhor analisar as informações do livro didático de 1991, podendo assim fazer 

comparações e perceber as mudanças no currículo do ensino fundamental. 

Já o caderno de planejamento foi analisado para verificar o modo como eram elaborados 

os Planos de Aula daquele período da educação municipal. Os cadernos de ex-aluno ajudaram 

na discussão a respeito dos conteúdos ensinados durante aquele período. Assim como as 

avaliações (do caderno de planejamento da P.D. e a do E.A.4) que, além de contribuir para 

analisar os conteúdos, ainda revelaram um pouco como estas ocorriam no fim da década de 

1990. 
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Devido ao fato de os materiais cedidos para a análise serem antigos eles necessitavam de 

muito cuidado para o manuseio. O caderno de planejamento, datado de 1997 foi cedido pela 

P.D. e estava muito bem conservado, porém, as páginas estão mais frágeis devido às marcas do 

tempo. O livro didático cedido pela P.E. era de 1991 e estava bem conservado também, porém 

algumas páginas haviam sido tiradas. Já os materiais cedidos pelo entrevistado E.A.4 estavam 

um pouco mais delicados, provavelmente por ter sido utilizado por uma criança, como também 

pelo modo como estavam guardados, dentro de uma mala com outras recordações antigas da 

família do entrevistado, conforme seu relato em conversa informal. Entre os materiais cedidos 

pelo E.A.4 estavam um caderno de 1995 (1ª série do ensino fundamental), outro caderno de 

1996 (2ª série), uma avaliação de 1997 (3ª série) e outro caderno de 1998 (4ª série). 

Na análise do diálogo estabelecido entre as perguntas e as respostas, pretende-se 

direcionar nossa atenção não apenas para as respostas expressas, mas também o que está 

implícito. Para isso nos embasamos no que Ginzburg (1989) aponta como “paradigma 

indiciário”. Tal termo expressa um método demonstrado por Giovanni Morelli, que assinava 

como Ivan Lermolieff, no século XIX, que tratava sobre encontrar nas pinturas, indícios que 

atestavam sua veracidade, falsificação ou até mesmo quem realmente era seu autor. Esse 

método, mesmo com as críticas que recebeu, propõe atenção minuciosa aos detalhes que por 

muitas vezes são deixados de lado. Desse modo, o ambiente da entrevista precisa favorecer o 

levantamento das informações para as análises pretendidas. Conforme Amaro (2013), 

 

O contexto em que o entrevistador é um sujeito inserido na investigação propicia um 

ambiente agradável e gera um clima de confiança nos sujeitos informantes. Esse 

movimento de construir as narrações, de recompor os fios por meio da fala traz 

subjacentes as compreensões históricas e, por essência, da historicidade humana, e 

contribui para pensarmos nos movimentos vindouros (AMARO, 2013, p. 44). 

 

Dessa forma, percebe-se o quanto é importante a cumplicidade entre o pesquisador e o 

entrevistado no momento da entrevista, visto que, tudo ao redor pode influenciar em seu 

sentimento ao responder as perguntas, até mesmo o quanto se sente confortável no local onde 

está. Assim, destacamos como ocorreram as entrevistas da presente pesquisa. 

A primeira entrevista foi realizada com a P.A. em uma quinta-feira à tarde no dia 20 de 

dezembro de 2018, com o horário previsto para as 15 horas, mas com a organização do espaço 

e assinatura dos documentos esta começou em torno de 15h40min. A entrevista durou 16 min. 

O local selecionado foi a casa da entrevistada. Era um dia bem movimentado em sua residência 

já que havia outras pessoas visitando sua casa. A rua estava com bastante trânsito e era um dia 

muito quente. A professora reservou a sala da casa para a entrevista, local onde as visitas 
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ficavam transitando, às vezes. A entrevistada estava achando divertido e se mostrava empolgada 

dando risadas e fazendo gracejos para as visitas que estavam assistindo a entrevista. Tudo 

ocorreu normalmente e no dia planejado, sem grandes dificuldades, apenas alguns barulhos 

esporádicos. 

A segunda entrevista foi com a E.A.1. A entrevista sofreu alguns contratempos, ora pela 

internet ruim, ora pela divergência de horários. Para melhor explicar, a referida entrevistada 

não mora mais no município, agora ela reside no estado de Mato Grosso, no entanto, suas 

memórias sobre o ensino que recebeu na cidade de Rolim de Moura continuam vivas em sua 

mente. Foi um desafio, visto que a entrevista ocorreu via videochamada do aplicativo 

WhatsApp após várias tentativas. Muitas vezes marcávamos o horário, mas a entrevistada não 

atendia a chamada, já que estava sem acesso à internet, em outros momentos ambas não 

conseguiam realizar a chamada. Entretanto, no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 

17h30min, depois de algumas tentativas, foi possível fazer a entrevista. Porém, no meio da 

entrevista a internet desconectou, foi necessário reconectar, mas não atrapalhou a entrevista, 

pois, logo o assunto foi retomado. A entrevista durou 17 min e 44 s. E.A.1 estava na casa dela 

e havia várias pessoas conversando e tirando a atenção dela, havia também latidos de cachorro. 

A entrevista ocorreu normalmente e a entrevistada estava animada por falar sobre o passado. 

Sempre que perguntava algo que ela não conseguia lembrar prontamente as pessoas começavam 

a rir e fazer comentários, a entrevistada se desconcentrava um pouco com as interferências, mas 

logo se concentrava novamente. 

A terceira foi com o P.C.. A entrevista foi marcada para dia 29 de janeiro de 2019 às 15 

horas, no entanto devido a uma forte chuva houve atraso por parte do entrevistado que chegou 

às 15h30min, com a conversa própria e assinatura dos documentos referentes a entrevista 

iniciou às 16 horas. A entrevista ocorreu em uma sala previamente reservada na biblioteca da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, ideia do próprio entrevistado e durou 59 min e 19 

s. Durante a entrevista estava chovendo um pouco e havia muito barulho de aves e até cão cães, 

algo comum no Campus de Rolim de Moura. Na sala, onde estava acontecendo a entrevista, 

tinha muita reverberação, o som da voz ficava diferente e alto, dificultando o entendimento. Foi 

decidido então abrir a janela, mesmo com a chuva, isso resolveu parte do problema, pois, 

diminuiu a reverberação, mas aumentou o ruído de fundo (chuva e animais). A entrevista 

ocorreu sem interrupções, o professor se mostrou confortável para expressar suas opiniões e 

contar sua contribuição para a história do ensino de matemática do município. Este professor 

foi selecionado após recomendações de outra participante das entrevistas, a professora P.B. O 

entrevistado se mostrou feliz por ter sido escolhido e aceitou de imediato quando solicitado. 
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Fez questão de escolher uma ex-aluna para participar das entrevistas, ajudando a conseguir um 

contato para a pesquisadora poder encontrá-la. 

A quarta entrevista foi realizada com a P.B. dia 30 de janeiro de 2019 no período da tarde, 

em torno das 15h30min. A entrevista durou 25 min e 29 s. A professora preferiu ser entrevistada 

na própria casa. Durante a entrevista sua filha, que ainda é bebê, estava dormindo e seu esposo 

estava andando pela casa enquanto cozinhava e arrumava a casa. Durante a entrevista havia 

muito barulho externo, como cachorros latindo no quintal e crianças brincando na rua, bem 

como barulhos dentro da casa, tanto do ventilador como do esposo da P.B. devido aos afazeres. 

Fora esses ruídos a entrevista ocorreu dentro do previsto. Infelizmente por não ter estado em 

sala de aula por dois anos, uma vez que está cursando mestrado na cidade de Porto Velho, 

capital do estado de Rondônia, a professora não conseguiu indicar um ex-aluno que pudesse 

colaborar, mas indicou um amigo que poderia contribuir. 

A quinta entrevista ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2019 no período da manhã com o 

E.A.4, teve duração de 28 min e 53 s. O entrevistado preferiu ir até a casa da pesquisadora. 

Havia barulho de cachorro latindo e muito barulho de carros e motos passando na rua. Havia 

pessoas andando pela casa, o ambiente não pôde ser preparado para a entrevista de forma 

silenciosa, pois, a decisão do participante foi sem aviso prévio. No entanto, mesmo com as 

interferências o entrevistado não se desconcentrou e se mostrou dedicado a lembrar o que lhe 

era solicitado. Ele cedeu seus materiais antigos para análise. 

A sexta entrevista ocorreu dia 21 de Fevereiro de 2019 durante o horário de almoço com 

a P.E.. Estava muito complicado a comunicação com a P.E., pois ela não tinha telefone celular, 

então quem ajudava na comunicação era a entrevistada P.A. Devido ao fato de a entrevistada 

sair de seu serviço ao meio dia e a pesquisadora entrar em seu serviço às 13 horas, houve 

conflito de horário. Contudo, com esforço de ambas as partes, a entrevistada P.E. foi a casa da 

pesquisadora ao 12 h 15 min e começaram a entrevista sem demora alguma. A entrevista durou 

37 min e 46 s. A entrevistada P.E. cedeu um livro didático antigo que utilizava para planejar 

suas aulas. 

A sétima entrevistada foi a E.A.3 no dia 26 de fevereiro de 2019 a noite, em torno das 19 

h 30 min na casa da ex-aluna e teve duração de 10 min e 46 s. Havia outras pessoas na casa que 

estavam conversando durante a entrevista, porém, nada que influenciasse. A entrevistada é 

menor de idade, sua mãe esteve próxima durante a entrevista. A organização para a entrevista 

ocorreu sem problemas, e ocorreu no dia marcado sem adiamentos. A menina estava um pouco 

tímida e foi necessário adaptar as perguntas para seu entendimento, sendo necessária a 

explicação das perguntas e uma linguagem adequada para sua faixa etária. 
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A oitava entrevista foi com a P.D. e ocorreu dia 28 de fevereiro de 2019 na escola onde 

trabalha. Era seu horário de expediente, mas com o apoio da coordenação da escola não houve 

problemas. A entrevista ocorreu em uma sala de aula que estava desocupada, pois, as crianças 

estavam na sala de vídeo durante o período vespertino e teve a duração de 47 min e 24 s. A 

escolha dessa professora se deu devido ao fato de ela ter se interessado pela pesquisa em 

andamento e declarado que possuía caderno de planejamento antigo do início de sua carreira e 

que poderia cedê-los para a pesquisadora. Por uma infeliz coincidência, no mesmo dia em que 

a referida professora aceitou participar, sendo a sexta selecionada para a pesquisa, uma 

professora que ainda seria entrevistada passou pela tragédia de perder seu pai na manhã do dia 

qual seria a entrevista, no dia 27 de fevereiro de 2019, assim, a P.D. passou a ser a quinta 

entrevistada e a outra professora não se encontrava mais pronta para ser entrevistada devido ao 

momento triste pelo qual passava. Durante a entrevista tem o ruído do ventilador que atrapalhou 

muito e abafou o som, prejudicando um pouco a transcrição da entrevista, bem como o barulho 

de algumas crianças que estavam brincando na quadra ao lado da sala de aula. A entrevistada 

se emocionou várias vezes lembrando de seu trajeto como professora e tantos desafios pelos 

quais passou em sua carreira. 

A nona entrevista foi com a E.A.2 e ocorreu dia 06 de março de 2019 às 11 horas e teve 

a duração de 10 min e 56 s. A entrevista ocorreu por chamada pelo aplicativo WhatsApp, devido 

ao fato de a E.A.2 não morar mais na cidade. Ela é menor de idade e os documentos foram 

entregues pelo correio para que pudesse assinar e enviar de volta. Essa entrevistada foi indicada 

pela entrevistada P.D. e aceitou prontamente. Ela demonstrou gostar muito da antiga professora. 

Sua contribuição na pesquisa reforça que o desenvolvimento da cidade de Rolim de Moura se 

deu de forma semelhante nas cidades próximas. Ela estudou no distrito que pertence ao 

município e em uma cidade bem próxima, Pimenta Bueno, durante o início do ensino 

fundamental. 

Por fim, a décima entrevista ocorreu no dia 8 de março de 2019 em torno das 9 horas com 

o E.A.5 e durou 6 min e 41 s. A entrevista não foi pré-agendada. A entrevistadora foi até a 

escola onde a ex-professora que o indicou trabalha, P.E. para saber se ela havia conseguido o 

contato de algum ex-aluno e ela informou sobre o E.A.5 e onde ele trabalhava. A professora 

disse que ele havia aceito participar e que era apenas ir até a loja marcar o dia da entrevista. 

Quando a pesquisadora chegou na loja e conversou com o E.A.5 ele disse que poderia fazer a 

entrevista ali mesmo. Ele não tinha muito tempo vago, pois, trabalha durante o dia e cursa 

faculdade durante a noite. Desse modo a entrevista ocorreu dentro da loja. Alguns colegas 

estavam rindo ao redor e outros até o fotografaram e filmaram. No meio da entrevista houve 



53 
 

momentos em que ele se desconcentrou com os colegas que estavam brincando com ele. Mas a 

entrevista seguiu até o fim e ele respondeu todas as perguntas conforme se lembrava. 

Para contribuir com a compreensão dos leitores a respeito dos entrevistados se faz 

importante conhecer, mesmo que brevemente, quem foram os sujeitos que relataram sua 

participação na história do ensino de matemática em Rolim de Moura.  

Desse modo, começando pelas informações dos professores, P.A. é do sexo feminino, 

está em processo de aposentadoria e no período da entrevista tinha 50 anos. P.B. também é do 

sexo feminino, começou a lecionar em 2003 na educação infantil, porém, apenas em 2014 pelo 

ensino fundamental e tinha 37 anos no período da entrevista. P.C. é do sexo masculino, tinha 

30 anos quando foi realizada a entrevista, primeiro trabalhou na Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais-APAE antes de começar como professor do ensino fundamental concursado 

em 2014. P.D. é do sexo feminino e tinha 47 anos momento da entrevista e foi responsável por 

ceder seu caderno de planejamento de 1997, período em que lecionava no Distrito de Nova 

Estrela que pertence ao município de Rolim de Moura-RO. P.E. também é do sexo feminino e 

tinha 50 anos no período da entrevista e foi responsável por ceder um livro didático de 1991, 

mas que é utilizado pela mesma em seu planejamento. 

 Esses professores indicaram ex-alunos para a entrevista, entre estes, havia os que ainda 

eram alunos devido sua idade, no entanto, ainda recebem o título de ex-alunos como os que já 

concluíram os estudos por serem ex-alunos dos professores que os indicaram. Os entrevistados 

que eram menores de 18 anos tiveram a autorização dos pais para participarem. 

O E.A.1 é do sexo feminino, tinha 29 anos no período da entrevista e não reside mais na 

cidade onde ocorre a pesquisa, a sua entrevista ocorreu por meio de chamada de vídeo pelo 

aplicativo WhatsApp. A E.A.2, do sexo feminino, tinha 14 anos na entrevista e também não 

reside mais no município de Rolim de Moura, sua entrevista ocorreu por chamada de voz 

também pelo aplicativo WhatsApp. A E.A.3, também do sexo feminino, tinha apenas 11 anos 

durante a entrevista e a entrevista ocorreu em sua residência na presença de sua mãe. O E.A.4 

é do sexo masculino, possuía 30 anos na entrevista e foi entrevistado na casa da pesquisadora, 

foi o responsável por ceder vários cadernos e uma avaliação do período em que cursou os cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, importante ressaltar que mesmo um dos cadernos sendo 

datado de antes do período selecionado para a entrevista este será considerado para análise por 

contribuir para o entendimento de como era o ensino antes das orientações dos PCNs. O E.A.5 

tem 21 anos, é do sexo masculino e foi entrevistado em seu local de trabalho durante seu 

expediente. 
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Por meio das entrevistas, a análise dos documentos norteadores da educação e outros 

registros, tais como cadernos de planejamento, cadernos de alunos, etc. que foram cedidos pelos 

entrevistados, pretende-se recompor o cenário da educação no período de 1996 a 2017, 

buscando perceber como se deu o ensino e a aprendizagem de matemática, discutindo as 

influências que esse processo sofreu pelos documentos orientadores que ditam os rumos da 

educação. Essa investigação busca discutir os reflexos das normativas governamentais, desde 

os PCNs (1997) a BNCC (2017), tanto na didática dos professores como no aprendizado dos 

alunos, compreendendo que tal discussão se encontra entrelaçada a área de História da 

Educação Matemática, sendo uma história mais recente. 

Assim, a partir dos dados levantados foi feita uma triangulação das informações obtidas, 

qual se refere ao uso de diversas fontes de dados, sendo as falas dos entrevistados e as imagens 

dos cadernos, livros didáticos e avaliações, que serão confrontadas com o intuito de verificar se 

há incoerência entre estas (MATHISON, 1988). Assim, quando “[...] várias fontes, [...] são 

empregadas, frequentemente são confrontadas com uma série de perspectivas ou dados que não 

confirmam uma única proposição sobre um fenômeno social. Em vez disso, a evidência 

apresenta proposições alternativas que contêm inconsistências e ambiguidades” (MATHISON, 

1988, p. 15. Tradução nossa). Importante ressaltar que as falas dos entrevistados estão em itálico 

nas frases curtas e em itálico com recuo de 4 cm nas frases longas, 

O valor da triangulação está na possibilidade que o investigador tem em construir 

explicações sobre os fenômenos sociais a partir do qual eles surgem. Desse modo, utilizam-se, 

não apenas dos resultados convergentes, mas também de resultados inconsistentes e 

contraditórios (MATHISON, 1988). 

Desse modo, a proposta desta dissertação é elaborar uma interpretação histórica tendo 

como apoio o ferramental teórico-metodológico (triangulação de dados, paradigma indiciário, 

conceitos de cultura escolar, etc.) uma vez que, a partir das análises dos documentos, poderemos 

compreender um pouco mais sobre o cotidiano e as práticas escolares do ensino de matemática 

nos primeiros anos do ensino fundamental das escolas de Rolim de Moura. 

Para tal fim, esta pesquisa, ao discutir o ensino de matemática no início do ensino 

fundamental em Rolim de Moura durante 1996 a 2017, considera que dentro desta perspectiva 

há diversos elementos e agentes (alunos, professores, etc.) que compõem o universo escolar, 

bem como as normas e finalidades que regem a escola. A adoção de todo esse conjunto 

caracteriza, a nosso ver, uma cultura escolar. Nesse sentido, adotamos a perspectiva de Julia 

(2001) para a cultura escolar, 
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[…] poder-se-ia descrever 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 sócio-políticas ou simplesmente de 

socialização) […]. (JULIA, 2001, p. 10). 
 

Julia (2001) sugere que a cultura escolar pode ser estudada considerando três eixos que 

se complementam, a saber: a primeira, visa análise das normas e finalidades que regem a escola; 

a segunda, estudando o papel da profissionalização e formação do docente e a terceira, 

analisando os conteúdos ensinados e as práticas escolares. Dessa forma, a dissertação em tela, 

considerará as normas e finalidades que regem a escola (como por exemplo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, implantados em 1997), assim como, a profissionalização e a formação 

docente (os cursos de formação inicial continuada dos professores serão considerados na 

análise). Por fim, no desenvolvimento dessa pesquisa serão considerados, os conteúdos 

ensinados e as práticas escolares dos professores em relação ao ensino de matemática, a partir 

da perspectiva do professor e do aluno. 

Se por um lado, o conhecimento e a compreensão da cultura escolar se fazem por esses 

três eixos, por outro lado, Chervel (1990) aponta mais especificamente outros elementos úteis 

para uma análise. Por exemplo, a importância e a influência dos materiais didáticos, 

compreendendo que estes são elaborados para o governo, e assim como colocado por Freitag, 

Motta e Costa (1989), são materiais de leitura e aprendizado distribuídos a grande parte da 

população, sendo fundamentais para o aprendizado dos alunos, como também um amparo para 

o trabalho dos professores. 

De uma forma geral, para Chervel (1990), os livros podem indicar o conteúdo explícito 

de uma disciplina escolar, além de ser uma fonte de práticas de motivação e de incitação ao 

estudo, principalmente pelo uso dos exemplos em sala e exercícios para provas. No contexto 

escolar brasileiro, o livro didático e mais especificamente, o livro de matemática, pode 

constituir o principal instrumento de consulta do professor, seja para a sala de aula, quanto para 

a sua formação continuada. 

Além do livro didático e dos documentos normativos, serão considerados outros 

documentos (fotos, cadernos de alunos, etc.), que poderão contribuir para o entendimento da 

cultura escolar, mais precisamente, em relação às práticas e cotidiano do ensino de matemática 

nos primeiros anos do ensino fundamental das escolas de Rolim de Moura.  

Para fim de melhor discutir o ensino e a aprendizagem do período proposto (1996-2017), 

foi feita análise dos documentos norteadores para a educação bem como dos materiais didáticos 
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utilizados daquele tempo. Ainda nesse propósito, foram entrevistados cinco (5) professores e 

cinco (5) aluno/ex-alunos que trabalharam e estudaram no período, pois, assim é possível 

formar um esboço de como se deu o ensino na visão do professor e como este ficou guardado 

na memória do aluno, considerando que os ex-alunos serão escolhidos com base no depoimento 

dos professores. De tal modo, “Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas 

também para completar, o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma 

forma, embora muitas circunstâncias nos permaneçam obscuras” (HALBWACHS, 2003, p. 16). 

A intenção de se embasar na memória é dar crédito a um registro de suma importância 

que guardas valiosos detalhes que podem ser de grande ajuda para a análise de um período da 

educação do estado de Rondônia. Podendo também expor como se deu o ensino e a 

aprendizagem de matemática num período no qual, além de ser marcado pelas orientações de 

documentos propostos pelo governo, tem suas marcas de uma Unidade da Federação que ainda 

jovem procurava se estruturar com o apoio dos professores que, em alguns casos eram leigos, 

mas que tiveram nos programas governamentais sua formação profissional (CARNEIRO, 

2008).



 
 

CAPÍTULO III 

 

3 ENSINO DE MATEMÁTICA EM ROLIM DE MOURA: ENTRE COTIDIANOS E 

PRÁTICAS ESCOLARES 

 

Importante salientar que destacamos, tanto das falas como das figuras que representam 

os materiais cedidos, momentos que podem contribuir para o entendimento de como ocorreu o 

ensino de matemática no período qual focamos nossa pesquisa. Fizemos a transcrição das 

figuras que apresentaram alguma dificuldade de legibilidade devido aos cuidados com o 

manuseio. De tal modo, foi necessário analisar as respostas dos entrevistados agrupando-as por 

temas, posteriormente analisamos os cadernos e livros no intuito de confrontar as informações, 

enquanto que as discussões teóricas permeavam o entrelace dessas informações. 

Os momentos destacados e trazidos a essa parte da dissertação surgiram com a intenção 

de destacar ações ou atitudes que os professores utilizam como táticas para solucionar 

problemas cotidianos, ou mesmo para conseguirem dar prosseguimento a seu trabalho diário 

dentro do contexto escolar. Considerando que, por muitas vezes, as escolas não fornecem 

subsídios o suficiente para o trabalho docente, somando a isso os percalços que surgem das 

relações entre professores e alunos, professores e gestão escolar, escola e normativas e etc. 

Dessa forma, esses eventos cotidianos fizeram parte do ensino de matemática durante o 

período sobre o qual pesquisamos, como as aulas, a relação entre professores e alunos, o uso 

do PCN, as formações continuadas e cursos profissionalizantes. Nesse ínterim, buscamos 

também analisar outros momentos em que o ensino de matemática ocorre em uma escola, como 

o reforço escolar e as avaliações internas e externas. Junto a isso destacamos o momento dos 

planejamentos e os materiais utilizados para este como imprescindíveis para alcançar os 

objetivos dessa pesquisa. 

 Salientamos também as variações dos termos usados para nos referir ao momento das 

entrevistas, destacando as respostas as perguntas como falas, depoimentos, ou outros termos 

que podem surgir, assim como os termos usados para nos referirmos aos entrevistados, ora 

como ex-alunos ou alunos, pois para seus ex-professores eles ainda são considerados como 

alunos em suas respostas. 

Durante a análise das respostas obtidas nas entrevistas foi possível adquirir mais 

informações sobre os 10 entrevistados, de modo a conhecer um pouco sobre sua carreira e 

formação institucional, e, consequentemente, perceber como suas histórias pessoais se 

entrelaçam com a história da educação municipal. Destacando também que, por mais que 
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buscássemos discutir sobre o ensino de matemática municipal entre 1996 a 2017, naturalmente 

conforme foi sendo feita as análises das entrevistas e dos materiais, surgiram questões que não 

faziam parte dos objetivos, porém contribuíam para a composição do cenário em que ocorreu 

esse ensino, como a formação dos professores, os planejamentos, o reforço escolar, as 

avaliações externas, entre outros. 

Para melhor discutir optamos por dividir os resultados e discussões em três partes após 

essa introdução, iniciando pela estruturação da educação municipal, visando discutir a parte da 

organização, contratação e formação dos professores, posteriormente a organização do trabalho 

do professor, no qual discutimos o planejamento e tudo que o envolve e, por fim, na terceira 

parte discutimos o ensino de matemática em vários aspectos, de forma a considerar as táticas e 

estratégias dos professores e ex-alunos no cotidianos escolares relacionadas ao ensino de 

matemática. 
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3.1 Estruturação da Educação Municipal 

 

Primeiramente, preocupamo-nos em analisar a forma como cada um dos professores 

entrevistados começou a lecionar, de forma a melhor compreender os aspectos relacionados ao 

modo que eram feitas as contratações dos profissionais naquele período. Assim, percebeu-se 

que houve variação conforme o quesito tempo. Os professores que começaram a lecionar ao 

fim dos anos de 1980 e início da década de 1990 demonstram em seus relatos o modo 

improvisado como ocorria a contratação de alguns professores. Devido à necessidade destes 

nas escolas ensinando as crianças naquela época e a falta de profissionais formados para 

atuarem no magistério, aceitou-se naquele período, pessoas para trabalharem na educação como 

professores que em alguns casos não haviam concluído a formação necessária. 

Fazendo um apanhado geral sobre as respostas dos cinco professores, temos como 

resultado que destes 3 iniciaram sem ter sua formação por completo, destes três, uma estava 

cursando o magistério. Os outros dois começaram a lecionar por Concurso Público e com a 

formação concluída. Desse modo, a professora P.A. tinha apenas a 8ª série, a P.E. tinha sétima 

série, a P.D. estava concluindo o magistério. Já os outros dois entrevistados tinham a formação 

necessária, a P.B. tinha o magistério concluído e o P.C. possuía graduação em Pedagogia e 

cursava História. 

Nesse sentido, se justificavam as contratações com base nas necessidades da época, 

demanda de professores e pouca oferta de trabalhadores. Caso este que pode ser percebido no 

relato da entrevistada P.A., no qual aponta ter ido diretamente na creche se oferecer para 

trabalhar “eu fiquei sabendo que precisava de professor na creche e eu fui, inclusive eu fui 

numa ‘kombis’ velha (risos) caindo aos pedaços, um colega meu que me levou e fizemos uma 

aposta que eu não ficaria... e eu fiquei” (P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). De modo 

descontraído a professora entrevistada relatou como foi simples o início de sua carreira como 

professora municipal que, posteriormente, prosseguiu lecionando em diversas séries do Ensino 

Fundamental, se profissionalizando enquanto trabalhava em sala de aula. 

Já outra professora, P.D. apontou, de forma emocionada, que quando adolescente 

brincava de ser professora de seus vizinhos nos anos finais da década de 1980 quando veio do 

Nordeste para a cidade de Rolim de Moura, na área rural, como muitos outros migrantes 

também fizeram. Não tinha escola que atendesse a série que a entrevistada estava precisava, 

então ficou fora da escola por um tempo e isso a deixava triste, pois, gostava de estudar e queria 

prosseguir com seus estudos. Explica em seu relato que morava próximo ao Distrito de Nova 

Estrela e escrevia com carvão na tábua as atividades para seus vizinhos, brincando de ser 
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professora, e nessa perspectiva é importante considerar que “Um professor tem uma história de 

vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou 

mesmo culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se 

inserem” (TARDIF, 2000, p. 15). 

Posteriormente, quando cursava o Magistério prestou concurso para Auxiliar de Serviços 

Gerais, mas foi convidada para lecionar, e de acordo com ela, tinha competência para isso. 

“Então foi onde eu comecei a lecionar, mesmo sem o concurso e mesmo sem receber, só que 

isso né, eu mesmo assim eu não ligava para isso” (P.D., Caderno de Campo, 28/02/2019). 

Já a entrevistada P.E. relata ter começado a lecionar tendo a sétima série, e começou a 

cursar o magistério depois de já lecionar. Foi contratada por meio de concurso, porém para 

monitoria e não para professora. Os outros dois professores, P.B. e P.C. iniciaram por 

Concursos Públicos, de forma que demonstra uma contratação diferente do modo como era 

costume no início da formação do município, evidenciando mudanças nas contratações com o 

passar do tempo. 

Tais relatos, reforçam a ideia da contratação de professores leigos para lecionarem no 

início da formação do município de Rolim de Moura. Conforme é possível observar nas 

entrevistas, essa prática foi se modificando com o passar do tempo, pois nas respostas dos três 

professores com maior tempo de carreira na profissão de professor se percebe a contratação de 

forma improvisada para a professora mais antiga, P.A., e nas outras duas houve uma forma de 

contrato, sendo para uma ter passado no concurso de Auxiliar de Serviços Gerais, mas trocar 

sua função de modo informal (P.D.), e para a outra ter feito o concurso para Monitora, mas que, 

na prática não monitorava apenas, mas sim assumiu uma turma na creche e posteriormente no 

Ensino Fundamental (P.E.). Já os professores que iniciaram mais recente, (P.B. e P.C.) nota-se 

que foi de forma burocrática por meio de Concurso Público próprio para a área de atuação. 

As informações adquiridas com esses professores, podemos aqui generalizar para nosso 

universo de pesquisa, pois, suas histórias são semelhantes a outras histórias. Assim, por meio 

das disposições de Certeau (1998), podemos definir a contratação de professores leigos ou como 

táticas ou como estratégias do governo. No primeiro caso, entendendo que esse modo de 

contratação dos professores no início da estruturação do município, de forma a preencher as 

vagas num período em que se afirmava não ter profissionais formados com habilitação para o 

magistério, permitindo na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5.692 de 1971 a presença do 

professor leigo em sala de aula (GROMANN DE GOUVEIA, 2016). Contudo, no segundo caso, 

podemos também entender como estratégias, como uma atitude proposital para outras 

finalidades, tais como não precisar se preocupar com gastos com contratações ou tardar a 
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profissionalização dos professores, conseguindo mais tempo para começar a investir na 

educação em regiões geograficamente mais afastadas do centro do país.  

A presença do professor leigo na educação municipal de Rolim de Moura, que surgiu 

como resultado da presente pesquisa, corrobora com os resultados dos estudos de Cordeiro 

(2015). Porém, percebemos a mudança que ocorreu com o passar do tempo na fala dos 

professores mais novos, de modo a notar que a forma de contratar os professores passou a ser 

preferencialmente por meio de concursos públicos, contratando docentes formados e 

habilitados conforme as disposições da LDB 9394/96. 

Sobre os saberes dos professores, Tardif (2000) expõe que estes são temporais, de forma 

que são obtidos através de seu tempo como professor e suas experiências. O autor acrescenta 

que: 

 

Os saberes profissionais também são temporais no sentido de que os primeiros anos 

de prática profissional são decisivos na aquisição do sentimento de competência e no 

estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na estruturação da prática 

profissional. Ainda hoje, a maioria dos professores aprendem a trabalhar na prática, 

às apalpadelas, por tentativa e erro. (TARDIF, 2000, p. 14). 

 

Assim, mesmo que contratados sem toda a experiência e formação inicial necessária, 

como ocorreu nos casos que tinham maior tempo de carreira, se percebe que os professores 

tiveram bom desempenho, uma vez que, nas falas dos ex-alunos, na maior parte das vezes, há 

o reconhecimento do bom desempenho de seus antigos professores.  

Quando questionados sobre como eram seus primeiros professores os ex-alunos 

demonstraram seu carinho pelos professores do passado, como na fala do E.A.5 que disse “[...] 

a gente gostava muito deles. Quando a gente é criança cria carinho por eles, mesma hora que 

eles ensinavam eles, brincavam e eles pegavam no pé pra gente aprender mesmo” (E.A.5, 

Caderno de Campo, 08/03/2019). Os outros ex-alunos também teceram elogios e demonstraram 

carinho pelos seus professores, exceto o entrevistado E.A.4 que teve uma visão mais técnica 

sobre a postura de seus professores ressaltando o comprometimento destes. Ao ser questionado 

se chegou a ter alguma proximidade com os professores em sua infância apontou que: 

 

Não, era aquela relação que até o iluminismo explica do aluno, o professor é 

o cara, o fornecedor de conhecimento e o aluno é aquele cara que vai lá pra 

receber. Então tem uma relação de fornecedor e cliente final. Sabe, tem assim, 

de consumidor final. E eu sentia isso criança. (E.A.4, Caderno de Campo, 

04/02/2019). 
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Mesmo com uma resposta menos sentimental, percebeu-se devido aos relatos que os 

cinco ex-alunos aprovavam seu relacionamento com seus antigos professores, uns apontando 

de forma mais branda e outros de modo mais técnico, porém, sem reprovar totalmente o 

profissionalismo de seus professores que a história municipal demonstra que tinham pouca 

formação para estarem em sala de aula.  

Possivelmente, mesmo que os professores tenham iniciado sem a formação profissional 

necessária para lecionar, eles tenham aprendido muito durante sua prática em sala de aula, mas 

que também tiveram, em alguns casos, durante sua carreira os cursos profissionalizantes 

disponibilizados pelo governo. Tais cursos como o Logos II e o PROHACAP, conforme 

discutido anteriormente, eram a oportunidade de formar o professor que estava atuando em sala 

de aula. 

Desse modo, os professores entrevistados foram questionados se realizaram algum curso 

profissionalizante. Apenas duas professoras disseram que sim, ambas cursaram o PROHACAP, 

as professoras P.A. e P.E. E quando questionadas sobre a influência deste curso em sua prática 

em sala de aula elas demonstraram estarem satisfeitas com o que aprenderam e como 

conseguiram utilizar esses conhecimentos em suas práticas diárias. 

Conforme P.E., 

 

Ele ajuda muito, porque mesmo que era na época das férias né, cada vez que 

você ia lá, era uma prática diferente, ele pra você trabalhar, na hora do 

planejamento, cada aula, principalmente quando chegou nas aulas práticas 

né, a aula de matemática mesmo com o Orestes eu aprendi muito e a prática 

que eu tive lá quando eu estudava, de sementinha, pedrinha, contar pra 

aprender, como que um aluno aprende, ali no concreto, ali a facilidade é 

melhor pra ele aprender. Eu gostei muito. (P.E., Caderno de Campo, 

21/02/2019). 

 

Assim, se percebe o grau de contentamento da professora por ter a oportunidade de 

aprender melhor como lecionar. Já a outra entrevistada, P.A. mencionou a importância de 

aprender a teoria relatando que “Ajudou bastante né. Porque aí a gente passou a ter a teoria, 

porque a gente tinha a prática e não tinha a teoria. Então com esse curso promovido pelo 

governo de formar os professores ajudou bastante” (P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). A 

intenção do PROHACAP era justamente essa, que os professores se profissionalizassem e 

tivessem contato com as discussões teóricas para auxiliar em sala de aula. Outro objetivo seria, 

conforme já mencionado, cumprir as exigências da LDB 9.394/96 que pedia a 

profissionalização dos professores (PINTO; ALBUQUERQUE; NEVES, 2018).  
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O estabelecimento dos cursos faz lembrar as discussões sobre os motivos que levaram o 

governo a profissionalizar esses professores. Pode-se então aferir algumas razões, como o 

desejo naquele período da história nacional de passar a mensagem de um país mais organizado 

e estruturado. Outro caso poderia ser a necessidade de sanar os problemas causados por não ter 

investido na educação das regiões geograficamente mais afastadas antes, resultando em 

problemas acumulados, como a falta de profissionais habilitados na década de 1990. Bem como 

atender as discussões que ocorriam sobre a educação a nível global naquele período, como a 

Conferência de Educação para Todos (BORGES, 2011). Desse modo, os cursos foram 

oferecidos, organizaram os locais dentro das condições físicas disponíveis e receberam os 

professores até então leigos para formá-los afirmando atende às exigências de melhorias na 

oferta e qualidade da educação. 

Importante destacar que durante o PROHACAP houve grandes desafios, como por 

exemplo a distância entre os professores e os polos, fazendo-se necessário, em alguns casos, 

dormir nestes locais. O deslocamento dos professores e alunos do referido programa também 

era dificultado, tanto pela má qualidade das estradas quanto pelas condições climáticas típicas 

da região. Entretanto, mesmo com as condições adversas se percebe a satisfação das 

entrevistadas em terem estudado, mencionando a influência do que aprenderam em sua prática 

diária. 

Nota-se então, na fala das professoras entrevistadas, que o PROHACAP influenciou na 

história da educação do município, mesmo que de forma indireta, uma vez que foi responsável 

por habilitar professores que até então só podiam contar com o conhecimento que adquiriam 

em seu dia a dia na sala de aula.  

Segundo Borges (2011), as etapas foram distribuídas da seguinte maneira, 

 

O mesmo foi proposto e constituído em 1999 e desenvolvido em três etapas: 2000 

(PROHACAP I), 2002 (PROHACAP II), e 2005 (PROHACAP III) e o término com 

a conclusão das turmas remanescentes em 2009, atingindo diversos municípios do 

estado, subdivididos em polos geograficamente distribuídos nos municípios de Porto 

Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. (BORGES, 2011, p. 50). 
 

Sobre a forma de funcionamento desse programa, as professoras explicaram que 

acontecia nas férias e teve a duração de quatro anos, ou seja, dedicaram muito tempo na intenção 

de se profissionalizarem. Esse esforço reforça a ideia de engajamento da população no início 

da estruturação do município de Rolim de Moura, de modo que devido aos poucos recursos e 

incentivos que recebiam do governo precisavam aproveitar o que era disponibilizado, mesmo 

que em condições complexas e até mesmos cansativos. Tais explicações das professoras 
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entrevistadas estão em consonância com as pesquisas referentes ao PROHACAP, como as de 

Pinto, Albuquerque e Neves (2018) e Borges (2011). 

Em parte de seu relato a entrevistada P.A. afirma que houve mudanças em seu modo de 

lecionar após ter estudado no PROHACAP, mostrando quão produtivo foi o esforço dedicado 

ao curso, explicando que “[...] até porque trouxe mais conhecimentos né. A gente se 

aprofundou mais. Sem contar que era bem cansativo né. É porque a gente estudava nas férias 

[...]” (P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). 

Outro fator relevante para a profissionalização do professor e melhor desempenho são as 

formações continuadas. Estas formações geralmente são voltadas para temas específicos e vêm 

ao encontro de resolver os possíveis problemas em sala de aulas, problemas esses que só sua 

formação inicial não conseguiria sanar. 

Para Tardif (2000), vem crescendo a ideia de profissionalização do ofício do professor, 

de modo que “Se esses esforços e reformas forem bem-sucedidos, o ensino deixará, então, de 

ser um ofício para tornar-se uma verdadeira profissão, semelhantemente à profissão de médico 

ou às profissões de engenheiro e de advogado” (TARDIF, 2000, p. 8). Dentre as características 

profissionais que vêm sendo discutidas nos últimos anos, Tardif (2000, p. 7) aponta que “Tanto 

em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os conhecimentos profissionais 

são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, uma formação contínua e 

continuada”, demonstrando que para cumprir as exigências atuais de ser um bom profissional 

é necessário que se renove os estudos, de modo que os profissionais precisam buscar se 

atualizarem a respeito das novas discussões dentro de suas respectivas áreas. 

Dessa forma, concordamos com Julia (2001, p. 24, grifo do autor), que “Na análise 

histórica da cultura escolar, parece-me de fato fundamental estudar como e sobre quais critérios 

precisos foram recrutados os professores de cada nível escolar: quais são os saberes e o habitus 

requeridos de um futuro professor?”. 

Nesse contexto, percebe-se uma movimentação no campo legal nacional com a 

implantação da LDB 9394/96, na qual em seu inciso II do Artigo 67 entende que “II – 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 

para esse fim” (LDB, 1996, p. 48), de forma a compreender que esta ação, entre outras, é uma 

maneira de valorizar os profissionais da educação. 

Nesse ínterim, os professores foram solicitados a falarem sobre suas formações 

continuadas, sem muito questionamento ou direcionamento sobre o que era para enfatizar, 

apenas que falassem sobre elas. Quando solicitados a maior parte dos professores entrevistados 

disse ter participado de formações, exceto uma, P.A. que afirmou não ter havido formação 
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continuada até o ano 2000 e não falou sobre estas que ocorreram depois de uma década em sala 

de aula sem formação continuada. Os que afirmaram que houve disseram terem sido muito 

importantes para sua formação profissional. Havendo lamento por não terem mais formações 

tão significativas como antes. Destacando também que a entrevistada P.D. afirmou que não 

havia formações continuadas no Distrito de Nova Estrela, sendo necessário que os funcionários 

se deslocassem para Rolim de Moura, realidade essa que não apresenta muitas mudanças 

atualmente conforme conversa informal com a mesma entrevistada. 

Dentre as formações mais citadas pelos entrevistados estão o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC4 e o Pró letramento5. Ambas formações também foram 

mencionadas quando os entrevistados foram questionados sobre formações continuadas 

específicas em matemática, no entanto os entrevistados mencionaram que geralmente as 

formações são mais voltadas para a Língua Portuguesa do que para Matemática. 

Analisando as respostas a respeito das formações continuadas em matemática percebe-se 

que houve pouca formação nesta área, visto que os professores entrevistados estavam atuando 

no mínimo há quatro anos, no período da pesquisa. Percebeu-se em suas falas poucas formações 

citadas, tendo ainda professor que nunca teve acesso a formação continuada em matemática, 

como a P.A., por exemplo, que respondeu “Que eu me lembre não” (P.A., Caderno de Campo, 

20/12/2018). 

Já a entrevistada P.D. aponta para o problema atual de falta de formações continuadas, 

afirmando que, 

 

Na verdade, tiveram bastante, hoje em dia eu até acho falta, de certa falta 

acho muita falta, porque naquela época eu não sei se os profissionais eram 

mais motivados ou tinham mais força de vontade, então era muito bom 

naquela época. Porque eles ensinavam aquilo mesmo que você queria, 

gostaria de aprender. Hoje a gente vê né, poucas, na verdade não existe mais 

formações, abandonaram nesse sentido aí voltado pra sua área que você está 

trabalhando no momento. (P.D., Caderno de Campo, 28/02/2019). 
 

Ao perguntar sobre a influência dessas formações em suas práticas foram nítidas a boa 

aceitação para os que fizeram as formações. Os quatro professores que afirmaram terem 

participado asseguraram a importância destas formações, principalmente para os iniciantes que 

                                                           

4 Pretende assegurar a alfabetização de todas as crianças até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental, por 

meio da formação continuada dos professores, materiais didáticos, as avaliações sistêmicas e mobilização social 

(BRASIL, 2014). 
5 “[...] programa de formação continuada de professores para melhoria da qualidade de aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática nas séries iniciais do ensino fundamental” (BRASIL, 2008, p. 7). 
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ainda estão se ajustando e aprendendo a pôr em prática aquilo que aprenderam na universidade. 

Assim, pela visão do professor, com sua formação inicial e a formação continuada estava 

munido de conhecimento para lecionar de modo satisfatório, porém, é necessário ver quem está 

no outro ponto desse ensino, quem está no lado do aprendizado: o aluno. 

Nesse ínterim, os ex-alunos destes professores foram questionados se consideravam que 

seus ex-professores dominavam o conteúdo de matemática, isso de forma geral, não apenas o 

professor que o indicou. Conforme solicitado a maioria respondeu positivamente que sim, 

apenas a E.A.2 respondeu “Mais ou menos” (E.A.2, Caderno de Campo 06/03/2019). Tais 

respostas demonstram a satisfação dos alunos com os professores que tiveram. A maior parte 

dos ex-alunos entrevistados costumava dar respostas curtas com poucos elementos sendo 

diretos em suas falas. A exceção é o E.A.4 que na maioria das respostas costumava explicar 

mais sua opinião e justificar suas razões. Exemplo nessa pergunta, expôs sua opinião de que 

por ser um professor ensinando de tudo um pouco, pareciam dominar bem o conteúdo, 

comparando-os ao clínico geral da área da saúde, e que para o aluno o professor é o total 

detentor do conhecimento. 

Essas percepções que os alunos evidenciaram sobre o conhecimento de seus professores, 

aferem significados a imagem de si e de sua competência que os professores passam para seus 

alunos durante suas aulas. Consideramos que toda a história que envolve a contratação e a 

formação dos professores interferem no sentimento que seus alunos demonstram sobre estes. 

Nesse contexto, é importante também discutir sobre a organização do trabalho pedagógico, 

como os planejamentos, a didática e os materiais utilizados, entendendo que tais questões, 

mesmo que preparadas fora da sala de aula, influenciam na qualidade do trabalho 

desempenhado pelos professores em suas aulas. 
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3.2 Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Durante as entrevistas nos preocupamos em discutir sobre os planejamentos e alguns 

elementos que os envolvem, como os materiais utilizados, os PCNs, a periodicidade, o 

relacionamento com a supervisão/coordenação6 pedagógica, entre outros que surgiram durante 

as entrevistas. 

Desse modo, entendemos o planejamento como um fator influenciador do trabalho do 

pedagógico, pois se o professor se prepara para ensinar os conteúdos, mesmo os que ele não os 

domina por completo, os alunos não perceberão suas dúvidas, afinal terá organizado seu roteiro 

e pensado nas possíveis falhas antes que os alunos as notassem. Portanto, o professor precisa 

se preparar para as diferentes tarefas que ele próprio realiza em sala de aula, procurando atingir 

diversos objetivos simultaneamente, 

 

[…] procuram controlar o grupo, motivá-lo, levá-lo a se concentrar em uma tarefa, ao 

mesmo tempo em que dão uma atenção particular a certos alunos da turma, procuram 

organizar atividades de aprendizagem, acompanhar a evolução da atividade, dar 

explicações, fazer com que os alunos compreendam e aprendam etc. (TARDIF, 2000, 

p. 15). 
 

Desse modo, a principal forma de os professores organizarem usas aulas é o 

planejamento. Este demonstra, dependendo da estrutura exigida por escola, os objetivos do 

professor com aquela atividade, os materiais que pretende utilizar e o conteúdo que abordará, 

entre outros elementos. Para entender melhor como ocorriam os planejamentos durante o 

período pesquisado os professores responderam uma série de perguntas sobre esse tema, na 

intenção de explanar diversos aspectos sobre os planejamentos de aula e as relações que o 

circundam. 

De tal maneira, durante a entrevista os professores entrevistados foram questionados 

sobre os planejamentos de suas aulas. Os cinco entrevistados informaram que realizavam e 

ainda realizam seus planejamentos. Conforme a professora P.E. “Olha, eu vou falar a verdade, 

a primeira semana eu não fiz, aí eu já corri atrás de alguém, porque você vê que você não 

chegar planejado, o planejamento, você chega perdido” (P.E., Caderno de Campo, 

                                                           

6 Utilizamos os dois termos, pois ambos aparecem nas respostas durante as entrevistas. No entanto, não temos 

claro o motivo dessa variação do termo, conseguindo apenas, por meio de conversa posterior e informal com alguns 

professores, antes, alguns anos atrás, usava-se o termo supervisor e posteriormente nos concursos públicos passou 

a utilizar o termo coordenador pedagógico. Nota-se também mudanças nas atribuições de cada cargo, cabendo 

para o primeiro termo a função de supervisionar o trabalho do professor e no segundo termo a função de coordenar 

o fazer pedagógico, conforme os próprios nomes de cada função sugerem. 
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21/02/2019). Os entrevistados ressaltaram a importância do planejamento e de ser bem 

realizado pensando no desenvolvimento da turma de alunos.  

Já ao que se refere a frequência de elaboração dos planejamentos de aulas é notória a 

mudança durante o tempo, de modo que antes, conforme o relato das três professoras 

entrevistadas que iniciaram a mais tempo, P.A., P.D. e P.E., o planejamento não ocorria em um 

horário específico durante a rotina de trabalho, era quinzenal e chegou a ser mensal. Os fatores 

relacionados com esse espaço de tempo seria a falta da presença da coordenadora pedagógica, 

porque era uma para todas as escolas, e a falta de tempo disponível, pois os professores durante 

muito tempo trabalharam nos dois turnos em sala de aula, sobrando para planejarem suas aulas 

apenas em casa durante seu horário de descanso, a noite ou nos fins de semana. 

O trabalho em dois turnos em sala de aula também foi citado pela entrevistada P.B. 

relatando que: 

 

Com a vinda de um supervisor pra cada escola. Estreitou mais o contato. E 

depois da, da... eu não me lembro a lei7, mas a lei que garantiu um maior 

tempo de planejamento, e tirou a gente 40 horas de sala, é que eu não me 

lembro a lei municipal que regulamenta isso, mas foi depois disso que 

melhorou bem mais a prática pedagógica porque teve esse tempo de 

confeccionar material, teve esse tempo de um planejamento maior porque 

antes eram duas turmas. (P.B., Caderno de Campo, 30/01/2019). 

 

Desse modo se percebe que a educação municipal vai tomando contornos diferentes do 

contexto no qual as professoras mais antigas iniciaram, por meio tanto de motivos internos da 

própria secretaria de educação de disponibilizar mais supervisoras para o trabalho de 

coordenação pedagógica e também por questões externas, como a mudança em Lei. O 

entrevistado P.C. demonstra em sua resposta um contexto diferente desde o início de seu 

trabalho, porque começou a lecionar tendo dois dias para planejar, coordenação disponível para 

apoiar nos planejamentos, entre outras diferenças. 

Para melhor compreender o contexto dos planejamentos precisamos entender o momento 

histórico do município, qual estava se estruturando e procurando se organizar, deixando de lado 

a característica de contratação sem concurso público e sem exigir formação mínima para o 

exercício do magistério. Desse modo, o momento de planejar as aulas, por mais que tivessem 

                                                           

7 Possivelmente a entrevistada se refere a “Lei Complementar Nº 108/2012 – Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Rolim de Moura”, porém não encontramos 

esta Lei em arquivo público online. 
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poucos subsídios, conforme se percebe nas falas dos professores entrevistados, eram alvo de 

cobrança por parte da administração da escola. 

Assim, o planejamento monitorado pela supervisão, atual coordenação pedagógica, 

contribuiu para a burocratização do trabalho docente naquele período, traço esse que continua 

até os dias atuais, porém com menos cobranças conforme a fala da entrevistada P.B. que 

mencionou a diminuição da burocracia. Temos um exemplo no Plano de Aula do caderno de 

planejamento da entrevistada P.D. que cedeu seu material de 1997. Na Figura 1 mostra uma das 

páginas de seu caderno com as marcas deixadas pelo tempo, mas também com um exemplo de 

como as professoras planejavam na década de 1990. 

 

Figura 1 - Plano de Aula 

 
Fonte: acervo pessoal da entrevistada P.D. 
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Ao observar a Figura 1, é possível perceber a organização do planejamento da professora, 

tendo claro e elencado os objetivos das três disciplinas trabalhadas no dia 14 de abril de 1997, 

na turma de terceira série. Neste dia, na disciplina de matemática aparece como conteúdo a 

“relação de pertinência”, que faz parte da teoria dos conjuntos, este não aparece mais nos livros 

didáticos atuais, no entanto, na década de 1990 ainda era ensinado em sala de aula. Nota-se a 

presença do Livro Didático em seu planejamento, afinal este foi elaborado na intenção de servir 

como auxílio em sala de aula, porém, olhando atentamente ao lado do nome dos livros utilizados 

pela turma se percebe uma pequena anotação no início da última linha da página, provavelmente 

de depois da aplicação da aula, na qual escreve “não usei”. Esta anotação demonstra a 

flexibilidade que o professor precisa ter, pois, em algumas ocasiões ocorrem de não conseguir 

executar o planejamento da forma como se programou antes da aula. Conforme os estudos de 

Ginzburg (1989) a respeito do paradigma indiciário, os detalhes, mesmo que minuciosos, 

revelam também a história. A Figura da página do caderno contribui para o entendimento de 

como era o contexto do ensino nas décadas de 1990, tais como o conteúdo a ser ensinado, o 

livro utilizado, etc. 

Ainda na discussão sobre os planejamentos os professores também foram questionados 

sobre as mudanças que eles próprios perceberam ao longo do tempo. Foram citadas nas 

respostas a presença da coordenadora pedagógica, mais materiais disponibilizados para 

planejamento e mais tempo disponível. 

Uma das formas de organização da escola para que o professor tivesse mais tempo para 

se planejar era o Sistema de Rodízio mencionado pela entrevistada P.A. “Olha, continuou sendo 

dessa forma até… (pausa) Eu não lembro se 2006 ou 2007 que a gente passou a ter um dia pra 

planejar né, que era o dia do rodízio. Que aí entrava um outro professor para eu planejar, mas 

até então a gente se virava em casa” (P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). Essa organização 

demonstra uma preocupação da escola em tentar proporcionar um tempo de planejamento para 

o professor. 

Em conversa informal com a entrevistada P.A. no mesmo dia da entrevista, ela explicou 

que o Sistema de Rodízio ocorria quando um professor passava a cada dia da semana em uma 

turma diferente, a cada turma que ele passava o professor titular saía da sala para planejar suas 

aulas até o próximo dia em que o professor do rodízio viesse para sua sala de aula. Esse sistema 

era desenhado de forma que cada professor sabia qual dia poderia planejar suas aulas (Caderno 

de Campo, 20/12/2018). 

Durante a entrevista outro fato interessante mencionado por um dos entrevistados foi a 

mudança de um coordenador para outro, de modo que a entrevistada P.E. passou por uma 



71 
 

situação inusitada que durou, segundo a mesma, “mais de ano”. A referida entrevistada 

trabalhava em uma escola multisseriada e sofria pela falta de materiais para trabalhar com os 

alunos, tendo até que, na maioria das vezes, trazer materiais pedagógicos que eram de seus 

filhos, como livros ou jogos. Na escola, conforme a entrevistada, havia um armário de três 

portas e a supervisora não lhe dava a chave, mas quando ela foi na escola e abriu o armário a 

P.E. viu que havia muito material lá dentro, relatando que, 

 

Aquele momento já ía parece mais de ano. Aí falava: “vou levar a chave, vou 

levar”. Aí apareceu a coordenadora lá pegou um livrinho lá assim, sabe, 

separou para fazer leitura, mas aí eu fiquei olhando assim porque o armário 

ele era, o material estava no plástico, nunca tinha sido usado (P.E., Caderno 

de Campo, 21/02/2019). 

 

Quando trocou de coordenadora ela recebeu a chave e lá dentro havia muitos materiais 

que ainda estavam embalados provavelmente há muito tempo. Depois de resolvido esse impasse 

do armário, que pareceu ser algo que incomodava muito a entrevistada, ela pôde usá-los em seu 

trabalho diário. Porém, o relato da P.E. parece ir além de falta de recurso, deixando visível até 

uma forma de controle docente. A coordenadora exercia o controle dos materiais, limitando as 

possibilidades de trabalho das professoras daquela escola. No entanto, quando os resultados do 

ensino não são satisfatórios costumeiramente os professores e sua metodologia são 

questionados, tornando-se alvos das críticas. Essas limitações e até mesmo sanções aferidas 

pela coordenação ou gestão escolar geralmente ficam ilesas. 

O problema com a falta de recursos didáticos, também foi citado por outros professores 

entrevistados, como a P.D., por exemplo, que mencionava que a escola não possuía recursos, 

devido ao fato de a própria escola gerenciar por meio da APP – Associação Pais e Professores, 

mas era pouco dinheiro e era gasto com as necessidades mais urgentes e básicas, não sobrando 

dinheiro para muitos materiais. 

Ainda sobre as mudanças percebidas pelos próprios professores entrevistados a 

professora P.B. mencionou a ampliação do tempo de planejamento e a presença da coordenação 

pedagógica e o professor P.C. não notou muitas mudanças tão marcantes, apenas que com o 

tempo os planejamentos foram mudando sua estrutura de modo a ficarem mais simplificados. 

Em relação ao planejamento, foi solicitado aos entrevistados a falarem sobre as fontes 

que usavam para planejar e se costumavam utilizar o PCN. A professora P.A. disse que usava 

principalmente o Livro Didático e às vezes usava as orientações dos PCNs. O entrevistado P.C. 

afirmou variar nas fontes usadas, entre livros, computadores, materiais dos professores 
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anteriores, mas que o livro didático era mais usado para matemática, nas outras disciplinas, 

preferia outras fontes, relatando que, 

 

Ainda uso mais o de matemática do que das outras disciplinas. Porque o de 

matemática geralmente ele vem uma gama maior de atividades, que é bem 

diversificado o livro. No quadro mesmo por causa daquelas atividades não 

dá certo, principalmente com os anos iniciais, de riscar, continha, é bem 

complicado, então, pra fazer, por exemplo, continhas armadas, eles têm 

muita, parece uma coisa boba, mas eles têm muita dificuldade, então lá tá 

prontinho pra essa primeira noção o livro ajuda muito. (P.C., Caderno de 

Campo, 29/01/2019). 

 

O entrevistado P.C. se mostrou muito preocupado em variar os métodos para ensinar os 

mais diversos conteúdos, estando em consonância com a afirmação de Nacarato, Mengali e 

Passos (2009, p. 48), entendendo que “O professor, pelo contato constante com seus alunos, 

tem condições de avaliar que situações propor e em que momento do seu planejamento elas 

podem ser propostas”. Quanto ao uso do PCN para planejar afirmou que de forma indireta, pois, 

os professores que trabalham no Bloco Pedagógico precisam atingir algumas habilidades que 

são originalmente dos PCNs para preencherem as fichas de avaliação.  

A entrevistada P.D. disse que usava livros, jornais, revistas e jogos confeccionados com 

os alunos, afirmando também que quando recebeu os exemplares dos PCNs começou a utilizá-

los. A professora P.E. respondeu de forma semelhante a professora P.D., acrescentando o uso 

de materiais que era de seus filhos. Já a entrevistada afirmou que utilizava as orientações dos 

PCNs indiretamente, uma vez que o usava o Plano Anual8 para planejar e este era baseado nos 

PCNs. Essa variedade de materiais faz parte do ofício do professor. 

 Para Tardif (2000), 

 

Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua 

história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se apoia em certos 

conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, assim como em certos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua formação profissional; ele se 

apoia também naquilo que podemos chamar de conhecimentos curriculares veiculados 

pelos programas, guias e manuais escolares; ele se baseia em seu próprio saber ligado 

                                                           

8 O Plano Anual, no contexto da cidade de Rolim de Moura, comumente é entendido como um documento 

elaborado pela SEMEC, no qual contém as metas para o ano letivo diferenciado para cada ano/série. Nele constam 

os conteúdos para cada disciplina separada por ano/série. Serve como orientador para o planejamento dos 

professores e assegurando que as escolas municipais mantenham uma base comum de planejamento. Geralmente 

o Plano Anual é elaborado respeitando os documentos e normas que embasam a educação. No entanto, essa 

definição seria da Matriz Curricular, porém a essa troca de nome popularmente. O Plano Anual de fato seria o 

planejamento que o professor faria para si prevendo ao longo do ano, com base na Matriz Curricular, como ele 

organizará o conteúdo dentro dos dias letivos previstos para cada bimestre. 
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à experiência de trabalho, na experiência de certos professores e em tradições 

peculiares ao ofício de professor. (TARDIF, 2000, p. 14) 

 

Durante todas as entrevistas um dos objetivos que permeou as conversas foi a influência 

dos documentos oficiais na educação, principalmente o PCN de matemática. Desse modo, 

concebe-se aqui que os PCNs fazem parte da história da educação num aspecto nacional, cabe 

agora discutir o grau de influência dos PCNs no cenário da educação municipal. Para esse fim, 

analisamos as respostas de cinco professores da Rede Municipal de Educação de Rolim de 

Moura. Aos serem questionados se em suas respectivas escolas houve grupo de estudos dos 

PCNs todos afirmaram que nas escolas não, pelo menos não de forma individual, e a maioria 

disse que foram reunidas as escolas, em geral. Conforme a entrevistada P.A., 

 

Nós não fazíamos grupos na escola. A gente fazia as formações continuadas. 

Juntava-se todos os professores de...da ... das escolas e estudava os PCNs. 

Marcava um dia pra estudar. Um dia ciências, no próximo encontro 

matemática. Fazia os grupos, discutir, depois fazia socialização do estudo 

(P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). 

 

Apenas o entrevistado P.C. não participou desse tipo de formação, abrindo espaço para a 

hipótese de que essa metodologia ocorreu há alguns anos e pelo fato de o P.C. estar a menos 

tempo lecionando no Ensino Fundamental no município ele não teve essa oportunidade. Caso 

seja essa a razão, pode-se aferir que essas ideias dos PCNs possam ser superadas devido à 

quantidade de tempo desde sua elaboração, pois, não se fazem mais cursos para estudar os PCN 

ultimamente, apenas para estudar a BNCC. Desse modo evidencia-se uma substituição de 

documento prioritário para organizar a educação do município e provavelmente para todo o 

Brasil. 

Atualmente discute-se a implantação da BNCC que possivelmente ocasionará mudanças 

na educação. Assim como a implantação dos PCNs foram uma novidade que, conforme se pode 

perceber nas falas anteriores das professoras com maior tempo de carreira, que auxiliou nos 

planejamentos contribuindo para organização das aulas e metodologias a serem usadas. Agora 

os Parâmetros Curriculares começam a dar espaço para uma nova Base Curricular. 

Ainda se tratando dos PCNs, os professores foram questionados se tinham conhecimento 

das Habilidades e Competências que os alunos precisam alcançar. As respostas foram um pouco 

confusas, pois não se encaixavam com o que se discute teoricamente sobre este tema, como por 

exemplo as discussões feitas por Perrenoud acerca da necessidade de o ensino formar os alunos 
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para as questões cotidianas. Contudo, todos disseram conhecer. A entrevistada P.D. apontou 

que,  

 

Olha para ter esse conhecimento a gente nem sempre tem, porque primeiro a 

gente vai fazendo a sondagem e a gente percebe que vários alunos têm a 

competência, tem habilidade e para se trabalhar o com cada uma delas a 

gente, só que não é fácil trabalhar né. E nem sempre a gente consegue, a gente 

no caso tem que se virar nos 30 para entender o que a criança está entendendo 

para poder você tentar sanar aquela dificuldade, ou tentar fazer com que ela 

avance aos pouquinhos (P.D., Caderno de Campo, 28/02/2019). 
 

Tal problema também ocorreu quando foram questionados se relacionavam os Temas 

Transversais com os conteúdos de matemática. Novamente os professores deram respostas 

vagas que deixam abertura para acreditar que eles não têm conhecimento sobre o mesmo, com 

respostas que esboçam uma confusão com a interdisciplinaridade, como na resposta dos 

professores P.C., P.D. e P.E. Conforme se pode notar na fala do entrevistado P.C., 

 

Relacionar relacionava, mas não vou lembrar pra vocês quais, por exemplo, 

dá pra você trabalhar é, questão de geografia dá pra trabalhar muito em 

matemática, na questão de espacialidade, de caminho, essas coisas, 

distâncias, dá pra trabalhar muito, ciências também, eu gostava bastante. 

(P.C., Caderno de Campo, 29/01/2019). 
 

Possivelmente, devido à falta de proximidade com o conteúdo dos PCNs na íntegra pode 

ter ocasionado essa confusão, uma vez que, para planejar os professores não costumam utilizá-

los diretamente e sim materiais que são feitos a partir destes, como os Livros Didáticos, por 

exemplo. Os outros dois entrevistados P.A. e P.B. não deram respostas com elementos 

suficientes para serem analisados. 

Posteriormente, os professores foram indagados sobre a proposta de Interdisciplinaridade. 

Nas respostas, exceto a entrevistada P.A. que afirmou que a proposta não foi colocada em 

prática, a maior parte dos entrevistados mencionou as formas como tratavam tal questão. Nesse 

sentido, a entrevistada P.B. explicou que: 

 

Geralmente a gente trabalhava história e geografia levada a matemática, 

porque tinha bastante de medida, tinha as pesquisas, então se tinha muitos 

recursos e na educação infantil onde eu iniciei foi onde o pessoal do 

fundamental mais sofreu, porque transição de governo, transição de 

metodologias, aí quando eu vim pro fundamental ainda tem mudanças agora, 

outra brusca com a BNCC, mas é eu já peguei um fundamental mais 

estruturado. (P.B., Caderno de Campo, 30/01/2019). 
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Na fala dessa professora, além de perceber a prática da interdisciplinaridade, retorna a 

ideia de abalo que as mudanças externas podem causar no espaço escolar. Novamente fica claro 

que a escola não está alheia as mudanças nos espaços político e social, ela está interligada de 

modo a sofrer influências e, inversamente, influenciar também. De tal modo, se percebe na 

resposta da entrevistada sua preocupação com estas influências, enfatizando a BNCC, além da 

troca de governo e de metodologias, demonstrando que a professora estabeleceu relação entre 

ambas.  

Na entrevista com os ex-alunos todos afirmaram que as matérias eram ensinadas 

separadamente. Inicialmente todos se confundiram com o fato de no mesmo dia ter mais de 

uma disciplina, mas após explicar como funciona a interdisciplinaridade perceberam que não 

era o que ocorria e explicaram que matemática eles só viam na aula de matemática. 

Retomando a discussão sobre os materiais e métodos utilizados para o ensino de 

matemática os cinco docentes entrevistados demonstraram variar entre os métodos, ora usando 

materiais concretos, como jogos confeccionados em sala ou enviados pelo governo, ora usando 

o Livro Didático. Em relação aos materiais que a escola disponibilizou ao longo do tempo, 

percebeu-se uma mudança positiva, mas que ainda não se mostra o suficiente, sendo 

mencionado o fato de nem sempre ter jogos para a turma toda. Entretanto, foram citadas outras 

categorias de recursos como sala para planejar, computadores, às vezes com internet e às vezes 

não têm, jogos, livros, entre outros. 

Novamente preocupamo-nos com a visão dos alunos sobre esse evento, de modo que 

perguntamos aos ex-alunos se costumavam ter alguma atividade mais lúdica, como jogos ou 

brincadeiras em matemática. A entrevistada E.A.1 afirmou que “Não, era, era sempre era 

dividido. Sempre era dividido. Era dividido tanto o tradicional e os jogos” (E.A.1, Caderno de 

Campo, 11/01/2019). Os entrevistados E.A.2 e E.A.5 afirmaram que tinham às vezes, mas que 

eram mais as tradicionais do que as lúdicas, a entrevistada E.A.3 afirmou que não tinha muitas, 

e o entrevistado E.A.4 afirmou que pelo que se lembra não tinha, era mais lousa mesmo. 

Nota-se então ao comparar as falas dos professores com os ex-alunos que por mais que 

os professores pensem que as atividades lúdicas que apresentam aos seus alunos sejam o 

suficiente para eles, porém nem sempre são. De modo que para alguns alunos, como no caso da 

E.A.2, E.A.3 e E.A.4 não pareciam muito frequentes, ou inexistentes, para alguns alunos elas 

pareciam mais frequentes, como para os entrevistados E.A.1 e E.A.5. 

No que se refere aos planejamentos, quanto ao acompanhamento destes, foi possível 

separar as respostas dos entrevistados em dois grupos. Primeiramente uma visão mais positiva, 

proveniente dos professores mais recentes, P.B. e P.C. apontando a importância da presença do 
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coordenador pedagógico de modo a facilitar o planejamento dos professores, apontando 

soluções para possíveis problemas e acompanhando o andamento das aulas. 

Inversamente, os outros relatos demonstram experiências negativas com a coordenação, 

esboçando um papel autoritário. Tendo como exceção a resposta da entrevistada P.A. que 

afirmou não ter ninguém que olhe os planejamentos, as entrevistadas P.D. e P.E. relataram a 

presença destas dentro de sala de aula, até mesmo sem avisar. Observando que no início da 

década de 1990 as entrevistadas P.A. e P.E. lecionavam na cidade de Rolim de Moura, enquanto 

que P.D. lecionava no Distrito de Nova Estrela, 

 

Nossa! Quando eu comecei a lecionar no município em 2002 nós tínhamos só 

uma coordenadora no município que é a N9. Como eu lecionava no sítio ela 

de vez em quando ela vinha e pegava a gente de surpresa e a primeira coisa 

que ela fazia… ela chegava, ela batia à porta e “bom dia” e já ia entrando, 

aí olhava o caderno dos meninos, o que a gente estava passando mais ou 

menos. Olhava como que estava a arrumação da sala, dava uma olhada para 

ver se você estava mesmo com o caderno de planejamento, que a gente 

observava, e em algumas vezes teve momento dela tomar leitura das crianças, 

ela sentava no lado de fora e a gente ia enviando cada uma das crianças pra 

ela tomar leitura. (P.D., Caderno de Campo, 28/02/2019). 
  

Este relato revela uma parte interessante do ensino no município, a presença da 

coordenação pedagógica diretamente com os alunos, fazendo o que é usualmente chamado de 

“tomar leitura”, ou seja, verificar se os alunos sabem ou não ler. A professora P.E. relata 

também a presença, de vez em quando, da coordenadora para verificar os planejamentos que 

eram feitos em casa devido ao fato de não ter o tempo disponível para planejar na escola. 

Outro ponto relevante é a forma de controle exercida sobre o trabalho pedagógico, 

semelhante ao que ocorria com a P.E. em relação a falta de acesso aos materiais pedagógicos 

dos armários trancados. A presença da supervisão como forma de assegurar que os professores 

estejam realizando seu trabalho corretamente e se os resultados são satisfatórios dentro da 

perspectiva da gestão do ensino. No entanto, essa preocupação não aparenta se estender a outros 

campos como o fornecimento de mais materiais e com mais qualidade, fornecer auxílio ao 

trabalho do professor que, em muitos casos na história municipal, exigiu um trabalho 

polivalente que ia desde a sala de aula até o preparo dos alimentos. Assim, mais uma vez se 

evidencia, com a fala da entrevistada P.D. que era algo comum a presença de uma inspeção de 

seu trabalho e que isso não lhe pareceu como algo que fosse considerado absurdo, pois em sua 

                                                           

9 Abreviamos para manter o anonimato da coordenadora citada. 
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concepção possivelmente era inerente ao seu trabalho, causando desconforto, mas não espanto 

em sua fala. 

Já em relação ao ensino de matemática, ao que se refere à seleção e ordem dos conteúdos 

houve divergência nas respostas dos cinco professores entrevistados, poucos pontos comuns. 

Tanto a entrevistada P.D. quanto a entrevistada P.E. mencionaram que no início era o professor 

que escolhia, mas a P.E. mencionou que depois passou a ser utilizado o Plano Anual para essa 

organização. Ao responder Plano Anual aumenta os indícios da confusão entre este e a Matriz 

Curricular, entendendo que o primeiro seria feito pelo próprio professor baseado na Matriz que 

é elaborada por toda a escola e em alguns casos pela própria SEMEC. A P.A. afirmou que “Essa 

seleção e a ordem geralmente já vem pronto pra gente. A gente segue o que está na matriz 

curricular” (P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). O entrevistado P.C. explicou que para o 

Bloco Pedagógico10 vem um material, parecido com uma apostila, elaborado pela SEMEC que 

traz as orientações para os conteúdos. A entrevistada P.B. afirmou que geralmente os 

professores seguem os conteúdos do Livro Didático, mesmo que invertam as ordens quando 

necessário, procuram contemplá-lo. 

No que tange aos conteúdos que eventualmente não são ensinados durante o ano letivo, 

todos professores entrevistados afirmaram que realmente acontece de acabar o ano e algum 

conteúdo ficar sem ser ensinado. A entrevistada apontou que “Eram frações que vinham lá no 

final, muitas vezes aquele negócio de ângulo, aquelas coisas acabavam ficando” (P.E., 

Caderno de Campo, 21/02/2019), de modo a exemplificar o tipo de conteúdo que ficava sem 

ser ensinado. 

Os entrevistados afirmaram que sempre buscavam evitar que isso acontecesse, mas caso 

ocorresse procuravam focar nos conteúdos que eram base para a próxima série, deixando aquele 

conteúdo que sobrou para o ano seguinte, o que é possível notar na fala da entrevistada P.B., 

“Com base nos principais, o que seria pré-requisito para o quinto ano, então sempre quando 

eu tenho que optar é sempre o que vai ser um pré-requisito pra série seguinte que vai ser menos, 

é, mais utilizado aquele conhecimento pra ele avançar na série seguinte” (P.B., Caderno de 

Campo, 30/01/2019). 

Os professores entrevistados demonstraram preocupação com o aprendizado posterior 

dos alunos e em não causar prejuízo para essas crianças nas séries seguintes. Nesse contexto, 

perguntamos aos ex-alunos se o que aprenderam no início do ensino fundamental foi o 

suficiente para ajudar no aprendizado de matemática nos anos seguintes ao ensino fundamental. 

                                                           

10 Composto pelo primeiro, segundo e terceiro ano do ensino Fundamental. 
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A maioria dos ex-alunos respondeu positivamente, que foi o suficiente, apenas o entrevistado 

E.A.5 disse que não. 

Num contexto mais amplo perguntamos também aos ex-alunos sobre a utilização dos 

conteúdos que aprenderam em matemática em seu dia a dia. Os cinco ex-alunos afirmaram usar 

a matemática em seu cotidiano e reforçaram a importância desta nas atividades diárias. A E.A.1 

afirmou que “Sim. No dia a dia eu acho que matemática e português estão presentes todos os 

dias né, a todo momento, principalmente é, no salário, digamos assim” (E.A.1, Caderno de 

Campo, 11/01/2019). 

Os professores também demonstram estar preocupados com o futuro de seus ex-alunos, 

pois, quando eles têm sucesso em suas carreiras os professores se sentem como participantes 

desse percurso que os levaram a um bom resultado, o mesmo acontece quando infelizmente 

ocorre o contrário. Um exemplo dessa preocupação está na fala da entrevistada P.E., na qual 

afirma que: 

 

Olha, eu não deixei a desejar não, de eu não ter, eu ter iniciado com sétima 

série eu não deixei não, porque hoje eu vejo alunos que foram meus, dessa 

época que é advogado, é engenheiro, então assim eu vejo que de alguma 

forma. Só que eu sempre, assim eu ia com aquela vontade, meu marido falava: 

você é a última a sair da sala. Eu ficava lá esperando aquela criança 

terminar. (P.E., Caderno de Campo, 21/02/2019). 

 

Tal envolvimento entre os professores e os caminhos que seus ex-alunos percorrem na 

vida adulta reforçam a ideia de que o cotidiano escolar extrapola o espaço da sala de aula e 

continua ao longo do tempo, pois, mesmo que aquele período de convivência tenha terminado, 

dando abertura a novas etapas da vida de cada um, ainda há uma ligação entre ambos, fazendo 

com que os professores se sintam eternamente responsáveis por seus ex-alunos, ou alunos como 

eles mesmos se referem. 
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3.3 Ensino de matemática em seus variados aspectos 

 

Com o intuito de melhor discutir o ensino de matemática de Rolim de Moura no período 

selecionado para a pesquisa, durante as entrevistas questionamos professores e ex-alunos a 

respeito dos relatos em relação ao do cotidiano escolar e às práticas inerentes a este, ou seja, 

como os entrevistados trabalharam essa disciplina ao longo do tempo e como os ex-alunos se 

recordam desses momentos. A entrevistada P.A. preferiu descrever a parte organizacional de 

seu trabalho, afirmando que segue um cronograma de cinco aulas por semana distribuindo aulas 

os conteúdos exigidos para cada turma. Quando questionada se houve mudança no seu jeito de 

ensinar ao longo do tempo respondeu afirmativamente, porque, antes de 1998, quando foi 

cedida para a rede estadual, era da educação infantil e em 2000 saiu da rede estadual e voltou 

para rede municipal no multisseriado que também é ensino fundamental. Já a professora P.B. 

procurou descrever sua parte prática em sala de aula, explicando que, 

 

Geralmente, quando eu chego com alguns jogos ou com algum material 

concreto na mão, geralmente eu apresento alguma coisa para eles e aí é 

sempre após eu fazer a pauta. A aula de matemática vai ser depois do recreio, 

mas nas séries iniciais primeiro e segundo ano é complicado você dizer: 

agora eu vou trabalhar matemática, agora vou trabalhar português, 

geralmente você trabalha as músicas, os textos que eles têm o conteúdo 

matemático implícito. Agora, quando você vai voltar para parte da 

matemática geralmente eu coloco uma história que tem o enredo da 

matemática, um poema que vai puxar mais o conteúdo de matemática, pra 

que eles percebam que aquele momento é mais da prática matemática. (P.B., 

Caderno de Campo, 30/01/2019). 

 

Tal relato se mostra minucioso, pois, a professora demonstrou a preocupação em variar 

sua metodologia e a preocupação com a interdisciplinaridade com as séries iniciais. Quando 

questionada sobre as mudanças em sua forma de lecionar ao longo do tempo, frisou a 

importância de agora ter subsídios para defender seu modo de organizar a sala de aula, uma vez 

que antes tinha que “engolir de goela a baixo” as reclamações pelo fato de seus alunos nem 

sempre estarem sentados, ou por estarem conversando durante a aula enquanto nas outras 

turmas os outros alunos estavam quietos sentados em fila. A professora P.B. tem um modo 

diferenciado de trabalhar, preferindo jogos e optando pela interdisciplinaridade na maior parte 

das vezes, o que causa muita estranheza por parte dos outros professores que muitas vezes 

preferem uma sala de aula com um padrão de comportamento baseado na autoridade do 

professor. 
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O entrevistado P.C., assim como a entrevistada P.B. também adota uma abordagem 

diferenciada de ensino, com muitos jogos e músicas. Porém, afirmou que no início, quando 

começou a lecionar ficou “perdido”, não sabia exatamente como trabalhar em sala e conseguir 

dar conta de todos os conteúdos. Ao ser questionado sobre como lecionava matemática afirmou 

que “Então, era bem tradicional, muito quadro, nossa, até de lousa a lousa” (P.C., Caderno de 

Campo, 29/01/2019). Mas com o passar do tempo conseguiu encontrar um modo de ensinar 

sem se preocupar tanto com a parte burocrática e passou a entender que,  

 

Eles aprendem e você percebe que você não vai sofrer tanto com aquilo se 

você for trabalhar com, com algo que chame a atenção deles. Então eu 

acredito que a grande diferença é não levar isso tão a sério no sentido de, 

como que eu vou dizer pra você, no sentido assim, “vou ter que decorar, ter 

que decorar” não! Primeiro você tem que levar em conta o que: nem todo 

mundo vai aprender na mesma, no mesmo, talvez aconteça ou não, o aluno 

que tem dificuldade pra aprender ele vai levar um tempinho maior do que os 

outros e nem por isso tu vai deixar né. (P.C., Caderno de Campo, 29/01/2019). 

 

Tal relato reforça a ideia de que o ensino em sala de aula precisa ser algo que atraia o 

aluno e não que o force a aprender. Em consonância, Nacarato, Mengali e Passos (2009, p.34) 

afirmam que “[…] a aprendizagem matemática não ocorre por repetições e mecanizações, mas 

se trata de uma prática social que requer envolvimento do aluno em atividades significativas. 

[…]”. As crianças pequenas estão na fase de brincar e se o professor conseguir conectar nesse 

contexto o aprendizado, os alunos poderão conseguir mais êxito sem se sentirem forçados a 

aprender algo que não entendem. 

A professora P.D. procurou expor a necessidade de fazer conexão entre os conhecimentos 

prévios da criança e os conteúdos da disciplina, muitas vezes, no início de seu trabalho como 

professora, costumava quantificar os objetos da sala de aula para formar “conjuntos”, algo que 

era comum se utilizar no ensino de matemática naquele período. Apontou também, de forma 

indignada, a distância entre a organização do Livro Didático e a vida da criança que está 

estudando com esse material. 

Muitas vezes, conforme a entrevistada P.D., os autores produzem o material com uma 

realidade totalmente diferente, expondo também a diferença entre os alunos da escola particular 

e da escola pública, que no caso, na escola pública tem menos recursos e por consequência, por 

não ter muito para oferecer para os alunos estes estão em desvantagem em relação a rede 

particular. Porém, os materiais didáticos estão no mesmo nível, sendo algo difícil para o aluno 

da rede pública que, em alguns casos, ainda nem sabe ler na terceira série. Finalizando, a 
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professora disse “Com o livro, o caderno, a carteira e o seu pincel e seu apagador. Então essa 

criança vai esperar o que de você?” (P.D., Caderno de Campo, 28/02/2019). 

A entrevistada P.E. expôs que suas aulas geralmente contam com o recurso oral, porque, 

costuma conversar bastante para explicar o conteúdo no início da aula, também usa jogos e 

varia no método. Sobre as mudanças com o passar do tempo considera que melhorou muito, 

mas que não deixava a desejar antes, considerando o fato de que tinha pouca formação para 

lecionar no início de carreira. Ao analisar os recursos que cada professor entrevistado citou 

apareceram o uso da oralidade, ou dos jogos, ou o material didático. Entretanto, ao comparar 

com o PCN (1997) de matemática é indicado o uso de recursos como a história da matemática, 

resolução de problemas, os jogos e tecnologias, mas nas falas esses recursos não surgiram. 

Na intenção de discutir um pouco mais sobre esses recursos focamos na resolução de 

problemas como uma forma de ensinar matemática, pois, é algo que costumeiramente está em 

sala de aula e, conforme o PCN, 

 

A prática mais frequente consiste em ensinar um conceito, procedimento ou técnica e 

depois apresentar um problema para avaliar se os alunos são capazes de empregar o 

que lhes foi ensinado. Para a grande maioria dos alunos, resolver um problema 

significa fazer cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que aprenderam 

nas aulas. (BRASIL, 1997, p. 32). 
 

No PCN de matemática aponta que a resolução de problemas está presente em sala de 

aula. Não surgiu na fala dos professores, porém os ex-alunos foram questionados sobre a 

presença deste recurso nas aulas de matemática. Comparando as atividades das quatro 

operações, apenas de resolver o cálculo, e a resolução de problemas todos os ex-alunos 

entrevistados relataram a presença dos dois em sala de aula, no entanto, os entrevistados E.A.2. 

E.A.3 e E.A.4 destacaram a pouca resolução de problemas e mais operações resolvidas apenas 

pelo cálculo. O entrevistado E.A.4 apontou que:  

 

Acho que deixaram pra inserir problemas no ensino médio, pelo menos na 

minha visão. Um erro, seria um erro? Acho um erro né? Porque você aprende 

a operação básica da matemática nas coisas básicas do dia a dia, acho que é 

mais fácil de entender. Mas, é uma atividade lúdica querendo ou não. Mas 

não, não, mais as continhas mesmo. Quanto que é isso aqui vezes isso aqui? 

Isso aqui dividido por isso aqui? Isso aqui mais isso aqui? Muito pouco 

problema. (E.A.4, Caderno de Campo, 04/02/2019). 

 

Na fala desse ex-aluno percebe-se que ele notou a ausência deste recurso, destacando 

posteriormente que havia a presença de “problemas” do livro didático, mas que a aplicação era 

pouca. Por mais que nem todos os ex-alunos entrevistados tenham destacado a falta dos 
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problemas em sala de aula, aproveitamos esse tema para fomentar a discussão de como é 

importante para os alunos as metodologias adotadas pelos professores, pois, ficam marcadas 

em sua memória e influenciam em sua vida escolar por muito tempo. 

Para melhor compreender na prática em sala de aula as atividades que os alunos recebiam 

para aprender os conteúdos matemáticos analisamos os cadernos cedidos pelo entrevistado 

E.A.4. Primeiramente analisamos o caderno de 1995, no qual havia 12 atividades de continhas 

em dias diferentes e com vários cálculos para resolver em cada atividade; 3 atividades de 

conjuntos também com várias para resolver em cada dia em que teve; 7 atividades de sequência 

numérica; 3 de números ordinais e 4 de resolução de problemas. 

Na Figura 2 é possível notar a transição de uma atividade para outra, primeiro alguns 

cálculos de adição para posteriormente a resolução de problemas. O problema matemático a ser 

resolvido não parece estar adaptado a faixa etária da turma. No resultado o aluno colocou apenas 

o número sem mostrar o cálculo que utilizou, dificultando a análise para entender se o aluno 

compreendeu ou não o processo utilizado para resolução do problema proposto. 

 

Figura 2 - Atividade primeira série – 1995 

 
Fonte: acervo pessoal do E.A.4 
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Analisando o caderno de 1996, há nele todas as disciplinas que o aluno estudava naquele 

período, ou seja, não era específico de matemática, então foram localizadas neste caderno 

apenas três páginas referentes a matemática e nestas haviam 4 situações problemas como a 

apresentada na Figura 3.  

 

Figura 3 - Situações problemas – caderno 1996 

 
Fonte: acervo pessoal E.A.4 

 

Comparando com o caderno do ano anterior, da Figura 2, percebe-se que o aluno 

demonstra ter aprendido a copiar de forma mais correta os exercícios de resolução de 

problemas, porém, demonstra ainda não saber ao certo como se deve resolver esse tipo de 

atividade. 

Nota-se, na Figura 3, que o aluno copiou a situação-problema e a realizou construindo 

uma conta com alguns equívocos em sua execução, porém está com o resultado correto. 

Olhando atentamente nota-se que o resultado está reescrito, ou seja, possivelmente o aluno 

copiou a resposta correta de algum lugar, possivelmente do quadro, e colocou no lugar de sua 

resposta inicial. Um problema que pode ser apontado é a dificuldade que o aluno demonstrou 
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nessa atividade para armar o cálculo e responder, mas que a preocupação foi apenas de consertar 

o resultado deixando a armação da conta do modo como estava. 

O outro caderno cedido para análise é de 1998, quando cursava a quarta série. Conforme 

dito pelo entrevistado E.A.4, realmente eram várias atividades de apenas realizar cálculos sem 

um contexto de aplicação e poucas situações problemas, sendo possível perceber algumas ao 

passar pelas páginas de seu antigo caderno. 

A Figura 4 mostra umas das páginas de seu caderno da quarta série com a data de 03 de 

novembro de 1998. Na atividade tem apenas enunciado, o comando de resolver as divisões, 

sem emprego em situação real, apenas resolver pelo algoritmo usual. Essa Figura foi 

selecionada para representar várias outras encontradas no caderno analisado para demonstrar 

os tipos de atividades que os alunos naquele período realizavam. 

O tipo de ensino retratado faz parte não só do ensino municipal, mas ajuda a entender 

como era a metodologia de forma geral no ensino de matemática. Afinal, tal atividade 

demonstra as concepções de ensino daquela época e que conforme se percebeu nas respostas 

dos alunos que ainda cursam o ensino fundamental, E.A.2 e E.A.3, também não se tem muitas 

situações problemas, são mais as famosas continhas.  

 

Figura 4 - Caderno de um aluno com as continhas do ano de 1998 

 
Fonte: Acervo pessoal E.A.4 
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Para melhor dialogar entre as falas dos professores e ex-alunos analisamos o caderno de 

planejamento na intenção de encontrar as resoluções de problemas. Como resultado foram 

encontradas poucas situações registradas. Aparecem nos registros o uso do livro didático 

utilizado na época e relacionando com a fala do E.A.4 pode-se concluir que as resoluções de 

problemas podem ter sido realizadas a partir das que os livros apresentavam. 

Foram analisadas também as atividades mimeografadas que estão anexadas ao caderno 

de planejamento. A maior parte delas é de atividades de realização pelo algoritmo usual, poucas 

apresentam resolução de problemas. A Figura 5 foi selecionada na intenção de exemplificar o 

modelo de atividades apresentadas pela entrevistada P.D., porém contribui para o entendimento 

das atividades de modo geral, pois, era a característica do ensino naquele período. 

 

Figura 5 - Exercícios de Fixação - 

1997 

 
. 

Quadro 1 - Transcrição da Figura 5 

Aluno (a):__________________ Série: 3° A 

Prof°:______________________Data 29/04/97 

Matemática                           Exercícios de Fixação 

1 Complete corretamente com os símbolos ∈ ou ∉. 

A= { cajú, abacate, pêssego, uva}. 

cajú ∈ A                        abacaxi ∉ A 

limão ∉ A                      pêssego ∈ A 

pera ∉ A                        goiaba ∉ A 

uva ∈ A                         abacate ∈ A 

B= {passarinho, peixe, borboleta} gato e vassoura 

Gato ∉ B                          vassoura ∉ B 

Passarinho ∈ B                 borboleta ∈ B 

Peixe ∈ B 

2 Complete com os símbolos de = ou ≠. 

6x2 = 6+6      9:3 = 12:4    7x3 = 15+6   2+1 ≠ 8+2 

4+9 ≠ 9+3      2+8 ≠ 9+2    6:2 ≠ 1+3     8+4 = 9+3 

5x4 = 10+10   7+2 = 6+3   5+11 ≠ 6+9  30:2 = 3x5 

3 Efetue:   987         9405           5278        3924 

                  325        -4264               x2            x3 

                +108         5.141       10.556     11.772 

               1.420 

4 Complete usando os símbolos de ⊂ e ⊄ 

B P  

 

                                                             M ⊂ B 

                                                             P ⊄ B 

                                                     N ⊂ B                                                 

Boa Sorte!                                      

Fonte: Acervo pessoal da P.D Fonte: Transcrição elaborada a partir da Figura 5. 

 

As atividades apresentadas na Figura 5 retratam os conteúdos que faziam parte da grade 

curricular daquele período, como o ensino de símbolos para “pertence” e “não pertence” e 

“contém” e “não contém” inerentes a teoria dos conjuntos. Tal conteúdo teve sua ampla difusão 

M   N 1, 3, 
5,7 

2, 6, 

4 
A, e, 

i, o u 

https://pt.wiktionary.org/wiki/⊂
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=⊄&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/wiki/⊂
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=⊄&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/wiki/⊂
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durante o Movimento da Matemática Moderna, período em que apareceu em diversos livros 

didáticos e adentrou a sala de aula. A teoria dos conjuntos fazia parte da concepção daquele 

período de que classificando e seriando os objetos por semelhança ajudaria aos alunos a 

estabelecerem relação entre os números e os elementos dos conjuntos. 

Ainda analisando a Figura 5, pode-se discutir também sobre os conteúdos que os 

professores ensinavam em matemática. Neste tópico da entrevista, a P.A. mencionou as quatro 

operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), na intenção de facilitar o aprendizado 

dos alunos nos próximos conteúdos com os próximos professores. A entrevistada P.E. 

mencionou a leitura e escrita dos números, números romanos e conjuntos, mas que as quatro 

operações recebiam mais enfoque. A P.B. mencionou que quatro operações, números e 

quantidades era o que ensinava e focava mais. P.C. disse que Contagem e Registro, sequência 

numérica, agrupamento, material concreto e espacialidade, mas preferia focar na Contagem e 

Registro para o aluno aprender a relacionar o número e sua quantidade. A entrevistada P.D. 

afirmou ser, no início de sua carreira, conjuntos, pertence e não pertence, mas que focava 

principalmente nas quatro operações e cálculo mental, foi mencionando os conteúdos enquanto 

mostrava em seu antigo caderno de planejamento. 

Os conteúdos que cada professor mencionou, possivelmente, são resultados do contexto 

de sua formação acadêmica e do período que lecionaram. Referimo-nos a contexto, pois, no 

caso do P.C., por exemplo, ele faz parte do grupo de professores que se formaram e começaram 

a lecionar após o ano 2000, ou seja, iniciou sua carreira no período já de vigência dos PCNs. Já 

a entrevistada P.D. mencionou conteúdos que faziam parte do MMM, antes dos PCNs, até 

mesmo seu caderno de planejamento, de 1997, demonstra um período em que o documento 

ainda começava a ganhar espaço na educação nacional.  

Essa aparente diferença nos conteúdos aplicados por professor traz à luz o que apontou 

Chervel (1990, p. 197) sobre a renovação pedagógica que ocorre em ciclos de “Trinta anos, 

quarenta anos, cinquenta anos de atividade, ou até mesmo mais: aqui se tem o bastante para 

avaliar a rapidez possível na generalização das inovações pedagógicas”. Demonstrando assim 

que o fazer pedagógico acompanha a carreira daquele grupo de professores e conforme se 

renova o quadro de funcionários começam a surgir mudanças, pois são períodos diferentes, os 

grupos de professores foram formados por discussões teóricas distintas, resultando em tais 

diferenças. Percebe-se também a influência dos documentos que regem a educação em sala de 

aula, já que a seleção e ordem dos conteúdos se baseiam neles e mesmo a escolha de em qual 

conteúdo focar mais acaba por ser influenciada, com a mudança de documentos que regem a 

educação a cada período, resulta em modificações nos conteúdos aplicados em sala de aula. 
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Na Figura 6 está o sumário de um livro didático datado de terceira série de 1991, porém, 

mesmo sendo de antes do marco temporal ele foi utilizado ao longo dos anos pela entrevistada 

P.E. para retirar algumas atividades e pode contribuir para entender como era o ensino antes 

das discussões do PCN de matemática. Nesta figura é possível encontrar alguns conteúdos 

mencionados pelas entrevistadas. 

 

Figura 6 - Sumário – livro didático (1991) 

 
Fonte: Correia, M. E.; Galhardi, M. (1991) 
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No sumário apresentado pela Figura 6 encontram-se os conteúdos inerentes a teoria dos 

conjuntos e que não são mais ensinados atualmente nas series iniciais do Ensino Fundamental, 

uma vez que, devido as mudanças que ocorrem na educação, com o passar do tempo e pelas 

novas discussões teóricas, são superados e em alguns casos substituídos por outros conteúdos. 

Em relação aos livros didáticos, num conceito geral, Silva (2012) aponta que no início da 

década de 1990,  

 

[...] o passo mais decisivo que antecedeu o atual sistema de avaliação foi dado em 

1994. Na época, o MEC nomeou uma comissão de especialistas em diversas áreas do 

conhecimento para avaliar a qualidade do conteúdo programático e os aspectos 

pedagógicos e metodológicos dos 10 títulos mais solicitados pelos professores de 1ª a 

4ª série em 1991. O relatório apresentado no final dos trabalhos concluiu que é urgente 

que o Estado Brasileiro resgate os seus direitos de consumidor e não mais adquira os 

livros que decisivamente não contribuam com o desenvolvimento do educando de 

acordo com os fins e objetivos da Educação Nacional. (SILVA, 2012, p. 812). 

 

O período citado por Silva (2012) remete exatamente ao qual foi difundido o uso do livro 

didático que a P.E. costuma utilizar a mais de duas décadas. Tal informação fomenta a discussão 

a respeito da qualidade dos materiais didáticos, de modo que sempre precisam ser avaliadas as 

fontes, ou seja, de onde vêm esses materiais e quais as intenções trazem. No caso, após as 

discussões da comissão percebeu-se a necessidade de mudanças na escolha desses livros.  

O livro didático cedido pela entrevistada P.E. está na lista de manuais didáticos possíveis 

de serem escolhidos no Guia Didático de 1992, que foi elaborado em 1991, mesmo ano da 

elaboração do livro didático analisado. O livro “como é fácil – Matemática” faz parte da coleção 

“como é fácil”, e aparecem as outras opções de títulos na lista de manuais didáticos, como a 

cartilha e o manual para língua portuguesa. O exemplar que a entrevistada cedeu para a análise 

é a 4ª edição, gerando duas hipóteses, ou foi escolhido por uma quantidade de vezes o suficiente 

para serem necessárias novas edições, ou precisou passar por alterações, resultando em novas 

reedições. 

Então, foi perceptível que perceberam a necessidade de mudanças nos livros didáticos e 

mudaram as formas de avaliá-los e montaram grupos específicos incumbidos das análises pelas 

quais os materiais deveriam passar (SILVA, 2012). Neste contexto, na intenção de entender 

melhor as mudanças se faz necessário comparar esta lista de conteúdo do livro didático de 

matemática de 1991 com o sumário de um livro didático também de matemática, no entanto, 

mais recente. Para tal comparação selecionamos o livro didático do 3° ano, por ser compatível 

com o da 3ª série apresentado na Figura 6, utilizado nos anos 2016, 2017 e 2018, mas que foi 

elaborado em 2014. Devido ao fato de os capítulos do sumário estarem em várias páginas foi 
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necessário editar uma colagem de modo a contemplar todas as imagens próximas umas às 

outras. 

 

Figura 7 - Colagem com o sumário do livro didático – 2014 

 
Fonte: Bordeaux, A.L [et al] (2014) 

 

Ao comparar os sumários dos dois livros didáticos percebe-se que alguns conteúdos não 

fazem parte do livro mais atual. Exemplo os conjuntos, o uso dos símbolos para pertence e não 

pertence, contém e não contém. Nota-se também a abordagem diferente para alguns conteúdos, 

a exemplo do conteúdo de multiplicação. 

Para ir mais além, analisamos algumas atividades ao decorrer do livro na intenção de 

comparar como um mesmo assunto é abordado em ambos os livros. Essa é uma forma de 

discutir as mudanças que ocorreram no ensino de matemática ao longo do tempo, considerando 
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as mudanças sociais e políticas, expressas por meio dos documentos que regem a educação, que 

influenciaram nas concepções atuais de educação. 

 

Figura 8 - Multiplicação – 1991 Figura 9 - Multiplicação – 2014 

  
Fonte: Correia, M. E.; Galhardi, M. (1991) Fonte: Bordeaux, A.L [et al] (2014) 

 

Comparando as figuras 8 e 9 é possível perceber que no livro de 2014 conduz o ensino 

da multiplicação de forma mais vagarosa, dando, possivelmente mais tempo para o aluno 

absorver o conteúdo novo que servirá de base para aprendizados futuros. Já no livro de 1991, o 

ensino da multiplicação avançou o nível de dificuldade mais rápido. 

Outro ponto interessante de ser observado são as datas anotadas a lápis, feitas pela 

professora entrevistada P.E. que comprovam o que ela havia dito anteriormente, que costumava 

usar esse livro a mais de 15 anos, porém, já se passaram aproximadamente 28 anos desde a 

elaboração desse livro didático. Durante a análise do material foram encontradas anotações 

como as da figura 8, também feitas a lápis, que datam de 2010, 2007, 2017 e 2018.  

Durante as análises dos materiais cedidos, buscamos, assim como Morelli ao examinar as 

obras de arte, não nos apegar somente ao que está em primeira tela, “Pelo contrário, é necessário 

examinar os pormenores mais negligenciáveis [...]” (GINZBURG, 1989, p. 144). Desse modo, 

consideramos as anotações feitas a lápis como indícios que comprovavam a utilização contínua 
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do material didático independente de seu período de elaboração ou se sua metodologia foi 

superada. 

Além da preocupação com os conteúdos que os professores ensinaram se faz necessário 

discutir sobre o sentimento dos alunos frente a esses conteúdos e suas dificuldades. Os 

entrevistados E.A.1 e E.A.5 disseram não ter grandes dificuldades para aprender matemática, 

já os entrevistados E.A.2, E.A.3 e E.A.4 disseram que sim. O entrevistado E.A.4 acrescentou 

que: 

 

Ai eu não lembro, não sei, eu acredito que sim, porque eu vejo, porque hoje 

eu vejo os meus cadernos e eu percebo que tem muita coisa ali que é básica 

que é o mínimo que um aluno de 8 ou 9 anos precisa saber e eu não sabia. Eu 

errava muita coisa que hoje eu vejo que eu errava que eu acredito que eu 

tinha muita dificuldade. Eu lembro que era muito difícil e que eu não gostava, 

então se é muito difícil e você não gosta provavelmente você não está indo 

bem naquilo né. E eu vejo pelos cadernos que tem muita coisa que é o mínimo 

ali, que é o básico que eu não fazia. Operações de multiplicação por exemplo 

com dois números, assim, coisa que só parar pra pensar que se faz, e tudo 

errado. Então eu tinha muita dificuldade. Eu tinha. (E.A.4, Caderno de 

Campo, 04/02/2019). 
 

Na fala do E.A.4 percebe-se que o aluno encontrava muita dificuldade para aprender o 

básico em matemática e junto a esse problema, ele não gostava da disciplina, gerando duas 

hipóteses: ou não aprendia porque não gostava da disciplina ou não gostava da disciplina porque 

não aprendia. Essa questão de não gostar da disciplina de matemática e de não ter bom 

desempenho se mostra comum, como se pode observar nas respostas dos ex-alunos.  

A relação entre aluno e disciplina levanta também a discussão da afinidade, ou falta dessa, 

entre aluno e professor. Durante a entrevista os ex-alunos foram questionados sobre seu 

relacionamento com os professores de matemática. A maioria disse ter sido boa, apenas o 

entrevistado E.A.4 disse não ter tido bom relacionamento com os professores e afirmou que 

provavelmente era por não ser bom o suficiente na disciplina e achá-la muito difícil, resultando 

em um aluno com mau comportamento, piorando sua disposição para aprender. 

Ao pensar na relação entre aluno e professor é interessante saber qual a afinidade do 

professor com o ensino de matemática. Tal proximidade e empatia entre professor e o ensino 

de matemática pode, talvez, influenciar em seu empenho em ensinar ou até em seu domínio do 

conteúdo. 

Dessa forma, os entrevistados foram questionados também se gostavam de ensinar 

matemática. Os entrevistados P.B. e P.D. afirmaram que gostavam, e os entrevistados P.A. e 

P.C. afirmaram que não. A entrevistada P.E. apenas mencionou o medo que tinha da disciplina 



92 
 

de matemática quando era aluna e que só superou no magistério, mesmo lecionando desde que 

cursava a sétima série. 

A entrevistada P.A. justificou o fato de não gostar de ensinar matemática no início de sua 

carreira devido as dificuldades de ensinar no multisseriado, apesar de destacar a parte positiva, 

como o fato de os alunos mais velhos acabavam ajudando os mais novos e, ao decorrer do 

tempo, os alunos mais novos acabavam tendo contato com os conteúdos mais avançados por 

estarem todos na mesma sala e usando a mesma lousa que era apenas dividida no meio. Os 

entrevistados P.A., P.D. e P.E. lecionaram no multisseriado e mencionaram durante a entrevista, 

em diversos momentos, as dificuldades de ensinar com várias séries em uma mesma sala, como 

a falta de materiais para atender tantos níveis de aprendizado ao mesmo tempo. Em 

consonância, Gromann de Gouveia (2016) apontou em seus estudos que o multisseriado era 

característico do ensino rural devido à falta de recursos. 

Por outro lado, a E.A.1, egressa do multisseriado no final da década de 1990, contou que 

eram do primeiro ao quarto ano juntos na mesma sala e ainda afirmou que “Eu lembro que 

quando eu estudava além de professor eles eram merendeiros, eles eram faxineiros, eram 

psicólogos, eram tudo” (E.A.1, Caderno de Campo, 11/01/2019). O relato da ex-aluna está de 

acordo com o exposto por Gromann de Gouveia (2016), de modo que as escolas onde havia o 

multisseriado necessitavam que os professores assumissem diversas funções nas escolas. Tal 

discussão ajuda a entender um pouco o cenário da educação naquele período, pois, atualmente 

na cidade não há mais essa modalidade de ensino e os professores não costumam mais cumprir 

essas funções extras. 

Os entrevistados foram questionados também sobre o contato deles com a disciplina de 

matemática durante o curso em que se formaram. A entrevistado P.B. mencionou que foi bom 

e foi onde teve a oportunidade de conhecer a metodologia da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, na qual se considera o cotidiano do aluno e quis levá-la para o ensino das crianças. O 

entrevistado P.C. mencionou que na graduação foi tranquilo, destacando o fato de que na teoria 

as coisas parecem ser mais fáceis do que são na prática. A entrevistada P.D. também considerou 

positivo e que recebeu boa base para seu trabalho. 

Tanto a entrevistada P.A. quanto a P.E. mencionaram o nome do Professor Orestes11. Elas 

estudaram com o referido professor e cada uma destacou lados opostos dele. Para P.A. foi 

                                                           

11 Possuía graduação em Pedagogia – Administração Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga 

(1983), graduação em Ciências Com Habilitação Em Matemática pela Faculdade de Ciências e Letras de 

Votuporanga (1982), mestrado em Educação pela Faculdade de Educação e Ciências Administrativas de Vilhena 

(2002) e doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2009). Foi 
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complicado e mencionou “era o Orestes o professor, então tínhamos um certo medo de (pausa), 

mas demos conta do recado” (P.A., Caderno de Campo, 20/12/2018). Já para a P.E.,  

 

Olha, eu gostei muito porque eu tive um professor maravilhoso, que foi o 

Orestes né. Ele passava vídeo, era trabalho, principalmente as aulas práticas 

né, era trabalho assim em dupla, é ele colocava em grupo pra pesquisa, a 

gente fazia pesquisa, fizemos vários materiais pra trabalhar em sala de aula 

com aluno, nas aulas práticas dele. Aí ele pedia pra levar tampinha, 

canudinho, vários materiais pra você trabalhar. E ali você fazia pra depois 

voltar sala pra trabalhar ali com aluno. Foi um professor assim que eu gostei 

e aprendi muito. (P.E., Caderno de Campo, 21/02/2019). 

 

O professor Orestes Zivieri Neto foi e é muito conhecido na cidade, porém, infelizmente 

faleceu em março de 2017. Seu esforço pela educação marcou a vida de muitos acadêmicos e 

profissionais da educação ao longo de sua carreira no município de Rolim de Moura. Conhecido 

como professor dedicado, porém, conforme visível na fala da professora P.A. tinha uma 

presença marcante e com fama que o precedia. Sempre demonstrava muita competência em 

tudo que se dispunha a fazer. 

Dentro do ensino de matemática, outro ponto que gera muita discussão é a avaliação dos 

alunos, pois, na teoria se defende o uso da avaliação contínua e com instrumentos avaliativos 

variados, sendo necessário averiguar na prática do professor como ele avalia seus alunos. 

Em relação à avaliação, todos os cinco professores disseram aplicar provas escritas. Além 

da prova escrita os entrevistados P.D., P.C. e P.B. mencionaram a observação contínua dos 

alunos em outras atividades. Os entrevistados P.B. e P.C. fizeram reclamações a respeito da 

cobrança da avaliação escrita, pois como justificou a P.B. “Porque a avaliação é muito 

insignificante pra avaliar” (P.B., Caderno de Campo, 30/01/2019). O uso da palavra avaliação 

dito pela entrevistada P.B. possivelmente, pelo contexto da conversa se refere a avaliação de 

forma escrita. 

Para melhor discutir sobre as avaliações escritas optamos por analisar as que foram 

cedidas pelos entrevistados P.D. e E.A.4. Da entrevistada P.D. há 4 avaliações referentes ao 

ano de 1997, uma para cada bimestre e, em contrapartida, tem uma do entrevistado E.A.4 de 

quando cursava a 3ª série em 1997. 

Importante destacar que devido ao fato de o caderno de planejamento ter 

aproximadamente 20 anos, precisou de cuidados especiais no manuseio, dificultando no 

                                                           

professor Adjunto DE da Universidade Federal de Rondônia. Tinha experiência na área de Educação e Matemática, 

com ênfase em Formação de Professores e processo de ensino e aprendizagem em matemática (In Memoriam) 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9883531126734503 
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momento de fotografar as avaliações anexadas. Destacamos também a peculiaridade observada 

na escrita das avaliações, pois, estas foram feitas usando o mimeógrafo12 e a qualidade da 

conservação não possibilita uma leitura com total qualidade. Para selecionar as avaliações para 

analisar neste texto consideramos os fatores já citados sobre o estado de conservação, como 

também o grau de importância do conteúdo de cada avaliação para a presente discussão. Desse 

modo, optamos pelas avaliações do primeiro e do quarto bimestre de 1997, conforme se pode 

notar nas figuras 10, 11 e 12. 

 

Figura 10 - Avaliação 1° bimestre 1997 Quadro 2 - Transcrição da Figura 10 

Profª ____________________Data __/__/__ 

Aluna (o) _____________Nº____Série_____ 

Avaliação de Matemática 

1 Escreva o nome de cada conjunto. 

A = {  } = ________________ 

B = { 1, 2, 3...} _________________ 

C = { domingo} = ______________  

D = { primavera, verão 

 outono, inverno} = _________________ 

2 Complete com ∈ ou ∉. 
A = {pato, vaca, cachorro} vassoura, lápis. 

Pato ___A 

Tesoura __A 

Vaca__A 

Lápis__A 

Cachorro__A 

Vassoura__A 

3 Complete com os símbolos = ou ≠. 

2+7__4+3    3x3__6+3          3+9__5+6   32+2__3+5 

5x2__5+5    10+11__10+12   4+2__4+4 

9+21__8+12   15-5__20-10     6+4__7+4 

4 Complete com V se for verdadeiro e F se for falso. 

92>36 __ 2+8<12__ 

41<27__                                             9-5>2+3__ 

28<20__ 9+7>72__ 

97>100__                                           8-5<2__ 

36<13__ 9+8>12__ 

 

5 Faça a união dos conjuntos. 

A= {a, e, i}                                H= {bola, chocalho} 

B= {o, u, e}                                I={peteca, bicicleta} 

 

6 Calcule: 
a)    926               707             246          456 

     +978             -365    x3             x2 

 
Fonte: Acervo pessoal P.D. Fonte: Fonte: Transcrição elaborada a partir da 

Figura 10. 

                                                           

12 “Aparelho usado para tirar cópias de páginas datilografadas, escritas ou desenhadas sobre o estêncil” 

(SACCONI, 1996, p. 458). Estêncil por sua vez era um “Papel parafinado usado para reproduzir desenhos e textos 

no mimeógrafo; matriz” (SACCONI, 1996, p. 309). 

https://pt.wiktionary.org/wiki/∈
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=∉&action=edit&redlink=1
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Figura 11 - Avaliação 4° bimestre – 1997 

primeira parte 
Figura 12 - Avaliação 4° bimestre – 1997 

segunda parte 

  
Fonte: Acervo pessoal P.D. Fonte: Acervo pessoal P.D. 

Quadro 3 - Transcrição da Figura 11 

Aluna (o)___________________Nº___Série 

Avaliação de Matemática 

1 Complete com V se for verdadeiro e com F a falsa 

 

(v) O dobro de 250 é 500. 

(f) O triplo de 20 é 40. 

(v) 3,48 + 2,53 = 6,01. 

(f) 9,48 + 5,13 = 4,36. 

(f) 5,73 + 2,52 = 3,21. 

 

2 Escreva como se lê as frações decimais. 
4

100
 quatro centésimos       

9

1000
  nove milésimos 

 
3

10
   três décimos             

31

1000
   trinta e um milésimos 

 
25

100
 vinte e cinco centésimos 

 

3 Arme e calcule: 

a) 9+8,2=    b) 23+2,24     c) 2,46+5,32   d)25+4,82 

 

     09               023          2,46  025 

     8,2 2,24             5,32                  4,82 

     9,1              2,47             7,78                  5,07 

  

4 Represente as frações com números decimais 

 
29

1000
 0,029   

325

100
  3,25    

1

1000
   0,001  

7

10
   0,7 

5

100
 0,05 

Quadro 4 - Transcrição da Figura 12 

a)  9082                           b)   8563 

    -3835                                -6958 

      5347                                 1605 

      9082                                 8563 

 

c)   94587 ÷ 4____                d)  85063 ÷ 6____ 

       8           23646                      6            14177 

        14                                         25 

        12                                         24 

         025                                      010 

           24                                         -6 

           018                                        46 

            -16                                        42 

               027                                    043 

                 24                                      42   

                 (3)                                    (01) 

6 Resolva: 

 

a) Ana tomou 0,6 litro de leite e Marta 0,8. Quantos 

litros elas tomaram no total? 

        0,6 

        0,8 

        1,4                     R:_______________________ 

b) Em uma jarra havia 1,6 litro de suco, Pedro tomou 

0,4 litro. Quanto sobrou?   

        1,6 

       -0,4 

        1,2 

R:____________________ 

Fonte: Transcrição elaborada a partir da Figura 11. Fonte: Transcrição elaborada a partir da Figura 12. 
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Como se pode observar nas avaliações aplicadas pela P.D., elas lembram a lógica de 

organização do sumário do livro didático de 1991 apresentado na figura 6, no qual em seu início 

propõe o estudo dos conjuntos, assim como a avaliação do primeiro bimestre da Figura 10, e 

posteriormente no sumário da Figura 6 propõe conteúdos como os da avaliação mostrada Figura 

11 e 12, nos exemplos, os números decimais. De modo que a lógica da distribuição do conteúdo 

que aparece na avaliação do primeiro e quarto bimestres condizem com o que tem no sumário 

do livro didático de 1991, considerando então que as avaliações contemplam o que está no 

sumário. 

Para continuar a análise das avaliações escritas selecionamos um dos materiais cedidos 

pelo entrevistado E.A.4. Dentre esses materiais havia uma avaliação de quando cursava a 

terceira série em 1997, mesmas informações das avaliações da entrevistada P. D.. Porém o ex-

aluno cursava a terceira série em uma escola estadual na cidade de Rolim de Moura enquanto 

a professora lecionava no Distrito de Nova Estrela. 

 

Figura 13 - avaliação 1997 – primeira parte Quadro 5 – Transcrição a partir da Figura 13 

 

Escola de 1° grau 

------------------------------ 

Rolim de Moura RO 22/04/91. 

Prof. Kátia 

Aluno: ____ 

Série: 3ª 

Turma = E turno: vespertino 

 

Avaliação Bimestral de Matemática 

 

Resolva 

1 Em um viveiro há 8 dezenas de pássaros: 36 são 

canários, 25 são periquitos. O restante são tucanos. 

Quantos são tucanos? 

Ind: 36 + 25 = 61.      3  12                  cálculo 

        96 – 61 = 35.       +12                       36         80 

                                       12                    +25        -61 

R = São 35 tucanos.       36                      61          19 

2 Uma escola recebeu, para distribuir a seus alunos, 

2000 livros de história 1500 livros de português e 1758 

livros de matemática. Na escola havia 6000 alunos. 

Quantos livros faltaram? 

Ind: 2000 + 1500 + 1758 = 5258        cálculo 

        6000 – 5258 = 07402                  2000    6000 

                                                            1500   -5258 

                                                          +1758    07402 

                                                             5258 

R= faltaram 07402 livros para distribuir entre todos 

 

3 Decomponha os numerais: 
Fonte: acervo pessoal E.A.4 Fonte: Transcrição elaborada a partir da Figura 13. 
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Figura 14 - avaliação 1997 – segunda parte Quadro 6 – Transcrição a partir da Figura 14 

 

a) 6045 = 6 unidades de milhar 4 dezenas 0 centenas 5 

unidades 

b) 7401 = 7 unidades de milhar 4 dezenas 0 centenas 1 

unidade 

c) 8542 = 8 unidades de milhar 5 dezenas 4 centenas 2 

unidades. 

d) 7858 – 7 unidades de milhar 8 dezenas 5 centenas 8 

unidades 

e) 2569 = 2 unidades de milhar 6 dezenas 5 centenas 9 

unidades. 

4 escreva a ordem de cada numeral: 

A) 7864 B) 8607 

               Unidades 1ª ordem                Unidades 1ª ordem 

               Dezenas 2ª ordem                Dezenas 2ª ordem 

               Centenas 3ª ordem                Centenas 3ª ordem 

               Unidades 4ª ordem 

de milhar 

              Unidades 4ª ordem 

de milhar 

C) 7541 

                      Unidades 1ª ordem 

                      Dezenas 2ª ordem 

                      Centenas 3ª ordem 

                      Unidades 4ª ordem de milhar 
 

Fonte: acervo pessoal E.A.4 Fonte: Transcrição elaborada a partir da Figura 14. 

 

 

Figura 15 - avaliação 1997 – terceira parte Quadro 7 – Transcrição a partir da Figura 15 

 

D) 9612 E) 4579 

               Unidades 1ª ordem                Unidades 1ª ordem 

               Dezenas 2ª ordem                Dezenas 2ª ordem 

               Centenas 3ª ordem                Centenas 3ª ordem 

               Unidades 4ª ordem 

de milhar 

               

5 Dê o valor relativo e o absoluto: 

A) 8653 B)5348 

                  Vr 3 va 3                   Vr 8 va 8 

                  Vr 50 va 5                   Vr 40 va 4 

                  Vr 600 va 6                   Vr 300 va 3 

                  Vr 8000 va 8                   Vr 5000 va 5 

  
C) 3485 D) 8374 

                  Vr 5 va 5                   Vr 4 va 4 

                  Vr 80 va 8                   Vr 70 va 7 

                  Vr 400 va 4                   Vr 300 va 3 

                  Vr 3000 va 3                   Vr 8000 va 8 

 
E)1658 

                  Vr 8 va 8 

                  Vr 50 va 5 

                  Vr 600 va 6 

                  Vr 1000 va 1 
 

Fonte: acervo pessoal E.A.4 Fonte: Transcrição elaborada a partir da Figura 

15. 
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A avaliação mostrada nas imagens 13, 14 e 15 possivelmente se referem ao primeiro 

bimestre devido à data em que foi realizada e conforme se pode observar não segue a mesma 

lógica da avaliação do mesmo período aplicada pela P.D. A avaliação do ex-aluno mostra 

resolução de problemas e decomposição dos números, enquanto que na da P.D. mostrava 

operações com conjuntos.  

Comparando as duas avaliações que ocorreram mais ou menos no mesmo período de 1997 

percebe-se a diferença entre os conteúdos cobrados em cada escola. Tal diferença demonstra 

que mesmo ocorrendo as discussões no campo teórico, na prática nem sempre elas são tão 

claras. 

Ao se tratar sobre as avaliações percebe-se que estas podem revelar as concepções de 

ensino das escolas. Ainda sobre essa temática é necessário analisar, pensando num viés oposto, 

como o ensino pode ser delineado pelas avaliações. Chervel (1990, p. 206) aponta para a 

docimologia das provas escolares, junto, as avaliações têm os fenômenos que o acompanham, 

como os exercícios padrões para mensurar o aprendizado dos alunos, e “[...] o peso considerável 

que as provas do exame final exercem por vezes sobre o desenrolar da classe e, portanto, sobre 

o desenvolvimento da disciplina, ao menos em algumas de suas formas”. De tal modo traz a 

preocupação dessa prática avaliativa passar a moldar os caminhos da educação. 

Num contexto mais atual surgiram as avaliações externas e estas são alvo de debates sobre 

seus impactos na educação. Essas avaliações externas, ou testes externos, surgem como modo 

de expressar o desempenho da educação num contexto escolar e posteriormente, após as 

comparações dos resultados, a nível nacional. Assim, por estas atualmente fazerem parte do 

cronograma do ensino municipal e nacional, também surgiram durante as entrevistas, na 

intenção de não perder um importante aspecto da educação que é a avaliação. 

Desse modo, os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, são 

utilizados como um dos possíveis indicadores da qualidade da educação nas escolas. Conforme 

Alavarse, Bravo e Machado (2013, p. 15), para calcular o desempenho das escolas “o Ideb 

combina os resultados de desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) com taxas de aprovação de cada uma das unidades – escolas e redes – para as quais é 

calculado”. 

Segundo Horta Neto (2013), esses testes externos, também conhecidos como avaliações 

externas, são “compostos por vários itens, têm sua elaboração e aplicação realizada por uma 

instituição externa à escola, não contando, normalmente, com a participação das professoras, 

das equipes gestoras das escolas e dos sistemas de ensino, em nenhuma de suas fases” (HORTA 

NETO, 2013, p. 21). De tal modo, tanto pode ser percebida como uma tentativa de 
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imparcialidade, como também um mecanismo de controle, um possível papel dessas avaliações. 

Um modo de estabelecer os parâmetros que devem ser avaliados, resultando em metas para o 

ensino, pois ao se estabelecer o que será “cobrado” nas avaliações acaba por colocar como meta 

quais conteúdos devem ser ensinados. 

Para poder expressar em nota a proficiência em Língua Portuguesa ou em Matemática é 

usado a Teoria da Resposta ao Item – TRI, uma forma de expressar em número aquilo que 

normalmente não se conseguiria. Os itens que precisam ser respondidos nos testes externos 

passam por um pré-teste em um público similar e dali são avaliados conforme 3 critérios: 

discriminação – o respondente precisa de um mínimo de proficiência para conseguir responder; 

dificuldade – está relacionado com o nível de dificuldade baseado na quantidade de pessoas que 

acertaram esse item; probabilidade – é a possibilidade de indivíduos acertarem mesmo não 

sendo proficientes, talvez simplesmente marcando a resposta certa por coincidência, realmente 

sem saber que era a correta (HORTA NETO, 2013). 

Nesse contexto de discussão, os entrevistados foram questionados se acreditam que as 

provas externas, exemplo Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, Prova Brasil e Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica – Saeb, influenciavam na prática dos professores. 

As provas externas inerentes ao Saeb são aplicadas desde 1990 e, desde então, fazem parte da 

organização escolar, pois elas possuem calendário específico para sua aplicação, sendo 

necessária então a preparação antecipada das escolas para sua aplicação. 

Referente a essas avaliações a entrevistada P.A. relatou que ainda não participou de 

nenhuma dessas avaliações. A entrevistada P.E. considera essas avaliações boas para o aluno e 

aproveitou para mencionar que sempre procura meios de ajudar os alunos, inclusive disse que 

“Eu até tenho hoje o livro lá que trabalhava a quinze anos atrás e eu sempre tô lá tirando uma 

coisa ou outra, porque tem muita atividade ótima pra trabalhar” (P.E., Caderno de Campo, 

21/02/2019). A entrevistada P.D. também considera boa, mesmo que nem sempre caia os 

conteúdos que os professores estão lecionando naquele ano. 

Já o entrevistado P.C. disse ficar perdido com as cobranças, pois além das avaliações 

bimestrais precisa se preocupar com as avaliações do governo. Na opinião do P.C. as escolas 

começam a trabalhar focando na prova, mencionando que, 

 

Nossa teve um debate terrível, porque todo mundo queria, porque, escolher, 

tanto é que o livro nosso esse ano está assim, ele vai vir porque ele tá baseado 

nas provinhas que vieram no outro ano, daí fiquei pensando assim: não era 

eles que tinham que reestruturar essa prova conforme o que a gente está 

trabalhando?. (P.C., Caderno de Campo, 29/01/2019). 
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O relato do professor mostra indícios de mudanças no direcionamento da educação 

municipal baseado nas avaliações externas, reforçando a ideia de que as avaliações do governo 

influenciam na organização da educação. A entrevistada P.B. demonstrou perceber uma 

influência positiva na questão de ensinar os alunos a interpretar dados. Porém, mencionou o 

fato de que “E uma coisa que eu vejo é que as vezes eles pedem, eles acham bom os alunos não 

acertar pra vir mais recursos pra escola, eu não entendo esse negócio” (P.B., Caderno de 

Campo, 30/01/2019). 

Conforme Alavarse, Bravo e Machado (2013) uma das justificativas para a aplicação das 

avaliações externas seria de “[...] se poder monitorar o funcionamento de redes de ensino e 

fornecer aos seus gestores subsídios para a formulação de políticas educacionais com focos 

mais bem definidos em termos dos resultados que, por sua vez, decorreriam das aprendizagens 

dos alunos” (ALAVARSE, BRAVO e MACHADO, 2013, p. 17). 

Tal justificativa seria benéfica se ocorresse por si só sem as comparações que as 

acompanham. Em algumas regiões do Brasil, conforme Amaro (2013), por exemplo, há 

premiação para bons desempenhos nestas avaliações padronizadas aplicadas pelo governo. 

Assim, para Amaro (2013, p. 35) “não é justificável que escolas e professores deixados à própria 

sorte, e inseridos em contextos por vezes adversos, sejam responsabilizados pelos maus 

resultados alcançados”. 

Este tema, mesmo estando em discussão em termos internacionais desde 1980, é 

relativamente novo e vem gerando diversas discussões por divergência de opiniões a respeito 

dos objetivos reais dessas avaliações externas e da real utilização dos seus resultados. Os dados 

obtidos são divulgados e costumeiramente comparados tanto entre os resultados anteriores da 

própria escola e dos resultados do mesmo ano de outras escolas, estimulando a competitividade. 

Estudos mostram, num contexto mundial, que a comparação entre o desempenho de cada 

escola pode piorar a situação das escolas com baixo desempenho, uma vez que, bons 

professores não quererão permanecer em escolas com baixo nível e seus alunos serão rotulados 

por estarem em escolas ruins (AMARO, 2013). 

Desse modo, se mostra imprescindível desvincular a qualidade da educação 

exclusivamente ao trabalho do professor, como se fosse fruto somente de seu trabalho, pois, o 

insucesso reside também na falta de estrutura das escolas, por exemplo. Encarando as 

avaliações externas como também avaliação do professor acaba por mudar o objetivo de avaliar 

a educação para avaliar o trabalho do professor, porquanto, o responsabiliza totalmente pelos 

resultados. Há também a necessidade de entender o contexto educacional que rodeia a escola, 

como tudo incluso e influenciando no processo de ensino escolar. 
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Com o trabalho do professor no centro das discussões sobre as avaliações externas 

acabam por ocorrer as influências no currículo escolar de modo a preparar os alunos para as 

provas. Isso mostra que as avaliações estão direcionando a educação. Há um controle no 

currículo para que os alunos aprendam antes da aplicação da avaliação externa aquilo que vai 

“cair na prova” (AMARO, 2013). 

Temos assim as avaliações padronizadas como um avaliador do aprendizado esperado, 

sendo assim, um modo de acompanhar se as metas para a educação estão sendo atingidas. Ao 

se estabelecer expectativas para a educação passou-se a discutir a avaliação para mensurar o 

quanto essas expectativas estão sendo alcançadas. 

De certa forma, ao analisar as respostas dos professores, as avaliações externas procuram 

definir a educação de modo a demonstrar o nível de aprendizado que os alunos de cada ano 

devem alcançar para realizar a prova de modo satisfatório. Por outro lado, os professores 

buscam preparar seus alunos para que estejam aptos e que tenham aprendido os conteúdos que 

serão cobrados. Tal relação entre a prova externa e os esforços dos professores denotam que a 

educação realmente tem objetivos a cumprir mesmo que de modo intrínseco na preparação dos 

alunos para a realização das avaliações externas aplicadas pelo governo. Essas finalidades 

seriam entendidas como o nível ideal do aluno para executar a prova externa, como por exemplo 

saber ler, escrever, interpretar e realizar cálculos para resolver situações problemas, pois essas 

habilidades dificilmente realizarias as provas com bom desempenho. 

Nessa discussão, um ponto a ser destacado é a meta, no sentido de objetivo da educação. 

Nas entrevistas houve divergência nas respostas quanto as metas para o ensino, de modo que a 

entrevistada P.D. relatou que havia e que eram boas. Já a entrevistada P.E. disse que tinha e que 

ao mesmo tempo em que cobravam a alfabetização dos alunos não ofereciam ajuda. O 

entrevistado P.C. disse não haver metas e que gostaria que tivesse, apenas que no fim do terceiro 

ano os alunos precisam terminar alfabetizados, considera que a falta de metas deixa os 

professores perdidos. Por fim, a entrevistada P.A. disse que eram 80 a 90% a meta de aprovação 

e alfabetização dos alunos, não explicando muito sobre as metas. A entrevistada P.B. aponta 

que pedem metas muito altas, afirmando que: 

 

Olha, as metas geralmente elas vêm além da realidade de periferia, eles 

esperam que os alunos estão, estariam no nível “X” lendo, interpretando, 

lendo textos grandes, interpretando dados complexos e a realidade de 

periferia, no caso a que eu estou inserida, não, os alunos não dão conta de 

chegar no nível que a prova pede. (P.B., Caderno de Campo, 30/01/2019). 
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Essa questão resultou em respostas confusas, uma vez que apesar de serem os cinco 

entrevistados da mesma rede de ensino, pareceram não ter clara essa questão das metas, já que 

cada um deu respostas diferentes e, em alguns casos, imprecisas. Tal divergência de opinião 

pode ser resultado de falta de diálogo entre a secretaria de educação e os professores, na 

intenção de discutir as finalidades da educação e caminharem juntos rumo a um objetivo. 

Em outro tópico da entrevista os professores participantes da pesquisa, responderam 

também sobre o Reforço Escolar, na intenção de discutir a metodologia utilizada em todos os 

aspectos do ensino, incluindo o momento do reforço aplicado para os alunos que apresentam 

alguma dificuldade para aprender durante a aula. Consideramos aqui o Reforço como parte do 

ensino de matemática de forma a ser importante para que possa alcançar os objetivos dessa 

pesquisa, pois nesse momento do ensino os professores precisam rever ou ensinar aquilo que 

durante as aulas de matemática os alunos mostraram dificuldade. Nesse momento os 

professores precisam de metodologias, executar um planejamento, se relacionar com os alunos, 

elementos suficientes para justificar a importância de se analisar essa etapa do ensino. 

Os professores com maior tempo de carreira, P.A., P.D. e P.E., lembraram que no início, 

quando começaram a lecionar ainda não havia reforço. A entrevistada P.D. contou que “Eu já 

levei muito aluno lá para casa de reforço na época não existia reforço, aí eu para ajudar o 

aluno muitas vezes eu tirava o meu tempo de folga e levava para minha casa, para eu conseguir 

que ele aprendesse” (P.D., Caderno de Campo, 28/02/2019). Tal iniciativa da P.D. demonstra 

o quanto percebia a necessidade do reforço para os alunos com mais dificuldade para 

compreender determinados conteúdos. Os entrevistados P.B. e P.C. afirmaram ter o reforço 

desde que começaram a lecionar no Ensino Fundamental. 

Sobre a metodologia utilizada nas aulas de reforço, os entrevistados disseram optar por 

jogos e aulas dinâmicas às vezes, mas que procurar sanar as dúvidas dos alunos, focando a aula 

para resolver os problemas específicos. Sendo este uma oportunidade de o aluno com 

dificuldade em aprender determinados conteúdos ter o professor, com menos alunos, podendo 

dar-lhe maior atenção durante a aula. Em sua fala, o entrevistado P.C. que faz parte do grupo 

dos professores mais recentes, afirmou que no início quando começou a lecionar no Reforço 

costumava ser mais tradicional e apontou que, 

 

Aquela coisa que se o aluno não terminou a tarefa em sala tem que terminar 

no reforço, mas aí eu percebi que isso não adiantou, não funciona. Daí você 

percebe que você trazer a mesma, o mesmo conteúdo com abordagem 

diferente, ele leva na brincadeira e nem percebe que tá aprendendo, agora se 

você fazer o mesmo, às vezes ele até fala: mas eu já fiz isso na sala. Ele não 

quer nem fazer, o que acontece muito, e daí se você traz uma abordagem um 
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pouco diferente ele se esforça um pouco mais. (P.C., Caderno de Campo, 

29/01/2019). 
 

Já os ex-alunos quando questionados, demonstraram que o ensino no momento do reforço 

não era tão diferenciado da aula normal como os professores pensaram que fosse. Os 

entrevistados E.A.1 e E.A.5 não cursaram o reforço. Na fala da E.A.2 ela aponta que “Às vezes 

tinha as tarefas que a gente não conseguiu fazer na sala, ela repassava pra gente lá na aula de 

reforço” (E.A.2, Caderno de Campo, 06/03/2019). A E.A.3 afirmou que no reforço as 

atividades geralmente eram tarefas e não jogos, demonstrando a metodologia adotada pelos 

seus professores. O entrevistado E.A.4 afirmou que sempre fez aulas de reforço de matemática 

e que não o ajudava muito, pois, não conseguia entender a oportunidade que tinha, porque via 

como algo negativo. Quando questionado sobre a estrutura da sala onde tinha reforço apontou 

que, 

 

Que ar-condicionado? A escola tinha 4 ventiladores e 1 funcionava, sempre 

foi assim. E aí tá ali o professor recebendo mal, com 5, 10 turmas pra 

lecionar, aí tu quer que ele te ensine tudo e você não aprende ali, aí você vai 

pro reforço, tem 5 ou 6 na sala e mesmo assim você não foca, porque você 

encara como castigo, reforço era sinônimo né, reforço e castigo. (E.A.4, 

Caderno de Campo, 04/02/2019). 
 

Com essa fala do ex-aluno se torna imprescindível discutir a relação de autoridade do 

professor perante o aluno de modo que “Embora seja possível manter os alunos fisicamente 

presos em uma sala de aula, não se pode forçá-los a aprender” (TARDIF, 2000, p. 17). Para 

tanto, o E.A.4 se mostrava disperso no aprendizado e provavelmente precisava de uma 

dedicação maior da atenção de seus professores, talvez não a tenha recebido. Perante a situações 

desse tipo, Tardif (2000) aponta que: 

 

Ora, essa situação põe os professores diante de um problema que a literatura chama 

de motivação dos alunos: para que os alunos se envolvam em uma tarefa, eles devem 

estar motivados. Motivar os alunos é uma atividade emocional e social que exige 

mediações complexas da interação humana: a sedução, a persuasão, a autoridade, a 

retórica, as recompensas, as punições etc. (TARDIF, 2000, p. 17). 

 

Certamente, perante as atitudes de repulsa pelo aprendizado e, consequentemente, mal 

aprendizado por parte dos alunos, acabam por resultar em atitudes contrárias de seus 

professores. Quando os professores julgarem alguma atitude como inadequada podem vir as 

atitudes punitivas. Nesse contexto, o reforço escolar foi considerado como uma punição pelo 
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seu mal comportamento e não como uma oportunidade de aprender o que ainda não havia 

compreendido durante as aulas. 

Na fala do E.A.4 além de perceber o sentimento de arrependimento por não ter 

aproveitado as oportunidades da escola, pode-se ter uma ideia do cenário escolar naquele 

período. A realidade material ofertada para o ensino dos alunos. Escolas com muitos alunos, 

professores com muito trabalho, poucos materiais para uso. Essas características estão presentes 

em diversos momentos durante a entrevista de ambos os grupos de entrevistados – professores 

e ex-alunos. Comparando as falas dos professores e dos ex-alunos percebe-se a importância da 

metodologia adotada pelos professores no ensino do reforço escolar. As falas se desencontram, 

pois, os professores afirmaram privilegiar o ensino por meio de jogos, mas os alunos apontaram 

um ensino mais tradicional baseado nas atividades em sala. Porém, as falas dos alunos não 

vieram em forma de queixa. 

No tocante as estruturas das escolas, percebeu-se na fala do E.A.4 a precariedade da sala 

onde estudou. Em outro momento na entrevista os ex-alunos foram questionados como eram as 

turmas onde estudavam, no geral tanto estrutura física quanto a vivência em grupo. Surgiram 

respostas distintas, sobre a quantidade de alunos o E.A.5 afirmou que “Sim, muitos alunos. As 

estruturas das escolas sempre foram muito ruins, péssima mesmo, só” (E.A.5, Caderno de 

Campo, 08/03/2019). A E.A.3 também afirmou que eram muitos alunos e que eram 

“bagunceiros”. O entrevistado E.A.4 apontou que sempre prevaleceu o trabalho individual e 

poucos trabalhos em grupo. A E.A.1 lembrou que era de primeira à quarta série todos juntos 

em uma sala e que era muito bom e a E.A.2 disse que era muito bom e que ela era muito agitada. 

Durante as entrevistas, mesmo que demonstrassem alguma dificuldade para lembrar 

alguns detalhes, foi perceptível como as lembranças da época da escola foram marcantes para 

os alunos. No tocante as lembranças, foi perguntado aos ex-alunos o que mais marcava a 

memória deles em relação a época da escola. A E.A.3 afirmou sentir falta dos amigos, a E.A.2 

das artes que aprontava. De forma emocionada o E.A.5 disse “Talvez a distância, porque eu 

morava, sempre morei muito longe de escola. A distância” (E.A.5, Caderno de Campo, 

08/03/2019), demonstrando que nem sempre todas as lembranças marcantes são as positivas. A 

entrevistada E.A.1 lembrou do bom relacionamento com os professores e o E.A.4 lembrou “o 

mínimo de proximidade com o professor, os amigos, recreio, merenda [...]. Mas eu tenho, no 

meu ensino fundamental, tenho mais lembrança das minhas atividades com outros alunos do 

que com professor. E eu acho que isso é normal né” (E.A.4, Caderno de Campo, 04/02/2019).  

Ao observar as respostas percebemos por muitas vezes a dificuldade de lembrar os 

detalhes. Sobre essa dificuldade Halbwachs (2003, p. 19) aponta que isso ocorre “não somente 
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porque o grupo no seio do qual os víamos não mais existe materialmente, mas porque nele não 

pensamos mais e porque não temos nenhum meio de reconstruir sua imagem”. De tal forma, 

percebe-se que o distanciamento do grupo que era constituído no período escolar colabora para 

o enfraquecimento dessas memórias, pois, estas dependem da coletividade e quando não ocorre 

mais as memórias perdem os elementos que as compunham. 

Pensando nessa relação e a coletividade demonstrada por Halbwachs (2003) os ex-alunos 

foram questionados, por meio de várias perguntas que abordavam aspectos diferentes, se ainda 

conviviam com os mesmos grupos, ou parte destes, de quando estudavam no início do ensino 

fundamental. Quanto ao se afastar geograficamente, os entrevistados apenas a E.A.1 e E.A.2 

não residem mais na cidade onde cursaram o início do ensino fundamental, porém, ambas 

mantêm contato, por meio de aplicativos online com alguns membros de seu grupo escolar, 

incluindo professores antigos. Os outros ex-alunos E.A.3, E.A.4 e E.A.5 permaneceram na 

cidade, fazendo apenas viagens curtas de férias ocasionalmente, todavia, não possuem forte 

vínculo com os grupos com os quais conviviam no início do ensino fundamental, mantendo 

apenas a cordialidade de cumprimentar na rua ou conversas curtas quando encontram 

espontaneamente os antigos colegas ou professores em algum local da cidade. Sobre isso, 

Halbwachs (2003) afirma que: 

 

Mas acontece também que elas seguem de hoje em diante, um caminho que não se 

cruza mais com aqueles que elas deixaram, e que deles se afastaram cada vez mais. 

Assim, se encontrarmos mais tarde membros de uma sociedade que se tornou para nós 

a tal ponto estranha, por mais que nos encontremos no meio deles, não conseguimos 

reconstituir com eles o grupo antigo. (HALBWACHS, 2003, p. 20). 

 

Temos então uma dupla questão, conforme discutido nas disposições de Halbwachs 

(2003) se distanciar dos grupos afeta na memória dos eventos que os envolviam, porém, os ex-

alunos que se distanciaram mais geograficamente são os que mais procuram manter os laços 

com os grupos do passado, diferente dos ex-alunos que permanecem na cidade, mas que não 

procuram fazer o mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa dissertação teve em seu título o anúncio da nossa intenção de discutir o “ensino de 

matemática nos primeiros anos do ensino fundamental em Rolim de Moura (RO) – 1996-2017”. 

Dentro dessa perspectiva, logo se nota que buscamos fomentar a discussão do ensino de 

matemática focando no contexto que o envolve, partindo do cotidiano dos integrantes dessa 

cultura, a cultura escolar. 

Dessa forma, para tal discussão nos propusemos a investigar como se deu esse ensino, 

com observações e considerações sobre as possíveis influências dos documentos que regeram 

a educação durante esse período. Ao aceitar a possibilidade de tais influências temos nosso 

marco temporal, não como muros ou barreiras que nos impedem de ver antes ou depois, mas 

como indicadores de momentos da história do ensino nos quais passaram por mudanças 

interligadas diretamente por decisões do governo, expressas por meio dos documentos oficiais. 

Nosso objetivo com a pesquisa desenvolvida para a dissertação, foi de elaborar uma 

interpretação histórica sobre o ensino e a aprendizagem em matemática. Para tanto, apoiamo-

nos nas disposições de Chervel (1990) para compreender o contexto no qual ocorreram as 

discussões a respeito do cotidiano escolar; Julia (2001) na intenção de, à luz do currículo 

escolar, tentar entender a relação entre o cotidiano escolar e a via das influências políticas 

sociais, entendidas como uma via de mão dupla. 

Nesse ínterim, analisamos aqui as respostas que obtivemos às nossas indagações iniciais: 

como se deu o processo de ensino aprendizagem de matemática nos primeiros anos do ensino 

fundamental na cidade de Rolim de Moura-RO entre 1996 e 2017? E, junto a isso, 

questionamos: com tantas mudanças nacionalmente e localmente, como se dava o cotidiano e 

as práticas dos professores nesse período? 

Para tais discussões optamos por entrevistar algumas pessoas que estiveram envolvidos 

nesse contexto durante o período que pretendemos estudar (testemunhas oculares). Assim, 

convidamos cinco professores e cinco ex-alunos indicados por estes para nos ajudar a 

compreender o cotidiano que envolveu o ensino de matemática no período de 1996 a 2017, 

considerando as influências das normativas governamentais, bem como as formações ofertadas 

pelo governo, tanto da formação inicial dos professores, as formações continuadas e os cursos 

profissionalizantes. 

Apoiamo-nos em depoimentos também para confrontar, não no sentido de desmentir, mas 

para melhor dialogar, entre as falas dos professores e seus ex-alunos. Nesse diálogo foi possível 

trançar as falas e a análise dos materiais cedidos por eles mesmos, referentes ao período em 
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foco, na intenção de reconstruir o contexto histórico da formação do município de Rolim de 

Moura-RO quanto ao ensino de matemática. Por meio da triangulação dos resultados obtidos e 

as discussões teóricas que foram selecionadas para a pesquisa, foi possível confirmar a real 

influência dos documentos oficiais, como os PCNs e atualmente a BNCC, bem como a LDB e 

o PNLD na educação municipal. Todos estes documentos e disposições legais influenciaram, 

como é possível perceber nas falas dos entrevistados e nas discussões teóricas, na formação das 

escolas, na precariedade das mesmas, também promoveram os cursos de formação, tanto básica 

quanto continuada, e, por fim, contribuíram, como no caso dos PCNs, diretamente no 

planejamento dos professores, pois, estes foram a base de muitas formações continuadas, na 

elaboração dos livros didáticos, bem como do Plano Anual escolar. 

De acordo com as análises das entrevistas, de fato foi necessário no início do município 

a contratação de forma improvisada para atender as necessidades dos moradores que 

precisavam de escolas para seus filhos. O movimento de abertura de escolas e contratação de 

professores, mesmo que leigos, atendia também às necessidades do governo, que a partir da 

LDB 9394/96 pedia a ampliação da educação e formalização do trabalho dos professores que 

até então eram leigos. 

Desse modo, surgiram os programas para capacitar esses professores e, com o passar do 

tempo, as formações continuadas para assegurar a atualização da formação destes. Assim, o 

ensino na cidade de Rolim de Moura seguiu acompanhando as mudanças que também ocorriam 

no cenário Nacional, como as mudanças nos livros didáticos, a formação profissional dos 

professores e a formação de uma base curricular para que o ensino tivesse uma parte comum 

no currículo para todas as regiões e, também, atendesse as novas exigências políticas e sociais 

referentes ao contexto daquele período. 

Com base nas entrevistas, foi possível perceber a metodologia adotada para o trabalho em 

sala de aula e como os professores se avaliam positivamente, considerando que melhoraram sua 

forma de lecionar com o passar do tempo. Consideremos também como influenciadores na 

didática em sala de aula as contribuições das formações continuadas, citadas pelos professores, 

os subsídios decorridos da utilização dos PCNs, os cursos profissionalizantes, entre outros. 

Mostrando assim que no contexto das escolas há múltiplas influências na metodologia que os 

professores adotam. 

Em consequência da didática dos professores, foi possível captar as reações diversificadas 

dos respectivos ex-alunos que apontaram seu relacionamento com os professores, ora de 

autoritarismo, ora de carinho, mas que não excluem o trabalho do professor como um 
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motivador, que cumpre também o papel de incentivar os alunos a aprenderem, causando uma 

frustração para ambas as partes quando isso não ocorre. 

Por meio da análise dos cadernos de aluno, caderno de planejamento, as avaliações e os 

livros didáticos, permeado pelas entrevistas, tornou possível analisar o ensino de matemática 

durante o período estudado, bem como a didática utilizada pelos professores. Desse modo, 

obtivemos a percepção da soberania do livro didático em sala de aula e a confirmação por meio 

das falas dos alunos. Entendendo assim, que mesmo que para os professores sua alternância de 

metodologia se pareça o suficiente, para os alunos o uso livro didático marcou mais sua 

memória. 

O livro didático ocupou parte significativa das discussões resultantes desta dissertação, 

possivelmente devido à sua complexidade causando reações ambíguas, pois, ora pode ser visto 

como um facilitador da aprendizagem, por simplificar o trabalho do professor, ora pode ser 

percebido como uma ameaça, devido as influências governamentais que permeiam sua 

elaboração. No entanto, independente dessas inflexões eles continuam em sala de aula 

contribuindo para o trabalho dos professores, junto a outros recursos didáticos. Junto a isso, 

esses materiais fazem parte das estratégias e táticas diárias do trabalho dos professores, pois, 

conforme as respostas nas entrevistas, muitas vezes não são disponibilizados materiais em 

abundância para o planejamento das aulas, precisando recorrer então ao que já tem pronto. 

Durante as discussões focamos também nas avaliações, chegando ao resultado de que 

tanto os livros didáticos quantos os alunos são avaliados. Através da avaliação dos alunos o 

trabalho do professor também está em foco. As avaliações internas a escola são um modo de 

acompanhar, ou medir, o desempenho dos alunos, conforme o relato dos professores durante as 

entrevistas, bem como as avaliações são compostas também pela observação do desempenho 

dos alunos durante os bimestres. Porém, ao se tratar das avaliações propostas pelo governo, os 

testes externos, esta causa grande polêmica no campo teórico, como se pode notar nos estudos 

de Chervel (1990), Amaro (2013); Horta Neto (2013) e Alavarse, Bravo e Machado (2013). 

Foi perceptível a importância dos relatos dos professores e análise dos materiais cedidos 

por eles para se chegar a essa dissertação. Por meio do presente texto foi possível discutir a 

respeito das influências dos documentos oficiais no ensino de matemática, pois influenciaram 

na formação dos professores e elaboração dos materiais didáticos. Podemos então ter em foco 

um aspecto diferente do ensino de matemática em Rolim de Moura. 

Por fim, percebemos nas discussões trazidas nesta dissertação, que mesmo as entrevistas 

e os materiais analisados revelando em parte como se deu o ensino de matemática em Rolim de 

Moura no fim de década de 1990, outros pontos não ficaram claros, abrindo novos caminhos 
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para continuidade da pesquisa. A exemplo, temos os aspectos relacionados ao planejamento 

escolar, sua estrutura e regulamentação legal com o passar dos anos, bem como a variação de 

termo, e possivelmente de função, de supervisão para coordenação escolar. Esses, entre outros 

pontos, abrem espaço a novas investigações em um campo que nunca se esgota. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa: “O ENSINO DE 

MATEMÁTICA NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ROLIM 

DE MOURA (RO): COTIDIANO E PRÁTICAS ESCOLARES (1996-2017)”. Caso 

concorde com a sua participação em nossa pesquisa, favor assinar ao final do documento. Sua 

participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo e não trará nenhum dano físico ou 

psicológico ou desconforto. Você estará recebendo uma cópia deste termo onde consta o 

telefone e endereço do pesquisador (a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua 

participação. 

 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza - PPGECN 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Alaísie Ferreira dos Passos Freitas 

N° DE MATRÍCULA: 21721445 

ENDEREÇO: Av. São Paulo, N° 5359, Bairro Boa Esperança, Rolim de Moura-RO 

TELEFONE: (69) 98433-5120 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: isie_passos@hotmail.com 

PROFESSOR ORIENTADOR: Sérgio Candido de Gouveia Neto 

PATROCINADOR: Não há. 

 

OBJETIVO: Elaborar uma interpretação histórica sobre o processo de ensino-aprendizagem 

de matemática nos cinco primeiros anos da educação básica, na cidade de Rolim de Moura entre 

os anos de 1996-2017. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Se concordar em participar da pesquisa, você terá que 

responder a um questionário. 

 

RISCOS E DESCONFORTOS: Devido à principal metodologia adotada, entrevistas, 

concebe-se que não há riscos para os participantes da pesquisa, por se tratar de perguntas sobre 

as experiências e práticas referentes à alfabetização em matemática no período de 1996 a 2017, 

ou seja, questões sobre o âmbito profissional e não pessoal, bem como sobre eventos passados. 

Contudo, caso haja algum desconforto ao responder alguma questão da entrevista não há 

obrigação em responder, ficando livre a participação do entrevistado para colaborar ou não com 

as informações solicitadas, conforme a Resolução 510/2016. 

 

BENEFÍCIOS: Se concebe que a relevância dessa discussão está na contribuição para a 

história da educação de Rondônia, de modo a evidenciar como foi o ensino de matemática nos 

primeiros anos do ensino fundamental em um período caracterizado pela implantação dos 

Parâmetros, mas também de qualificação dos professores nos programas de profissionalização 

dos professores leigos disponibilizado pelo governo. Considerando também que mesmo 

existindo pesquisa na área da educação municipal não são abordadas as mudanças promovidas 

pelos documentos que norteiam a educação nacional. Outro ponto importante a considerar da 

presente pesquisa, seria de interesse mais amplo do que somente os limites estaduais, pois essa 

se mostra como uma oportunidade de averiguar as consequências e influências desses 

documentos diretamente na educação. De tal forma, além de voltar o foco para os professores 
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também serão ouvidos os alunos, na intenção de elucidar como essas disposições legais 

chegaram a eles, mesmo que não tivessem consciência dos documentos que regulam a 

educação, tanto no planejamento dos professores como nos materiais didáticos disponibilizados 

pelo governo. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação. A participação será totalmente gratuita, não recebendo nenhuma cobrança com o 

que será realizado. Você também não receberá nenhum pagamento com a sua participação. 

 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os dados obtidos nas entrevistas serão de uso 

exclusivo do pesquisador, garantido a confidencialidade dos mesmos não sendo divulgado em 

nenhum momento da pesquisa o nome dos participantes.       

 

Pesquisadora Responsável  

Alaísie Ferreira dos Passos Freitas 

Mestranda do Programa de Pós-graduação 

em Ensino de Ciências da Natureza- 

PPGECN/UNIR Fundação Universidade 

Federal de Rondônia 

Telefone: (69) 98433-5120 

E-mail: isie_passos@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da 

Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR 

Campus José Ribeiro Filho – BR 364, km 

9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, 

sala anexa ao Nusau, Porto Velho, cep: 

76.501-059 

Telefone: (69)2182-2111 

E-mail: cepunir@yahoo.com.br 

 

 

 

________________________________ 

Alaísie Ferreira dos Passos Freitas 
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APÊNDICE B 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

RG:________, CPF:_________________, declaro que li as informações contidas neste 

documento, fui devidamente informado(a) pela pesquisadora Alaísie Ferreira dos Passos Freitas 

com a orientação do Prof. Dr.° Sérgio Candido de Gouveia Neto sobre os procedimentos que 

serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos participantes, 

confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me garantido 

que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer 

penalidade.  

Declaro, ainda, que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento.  

 

 

Rolim de Moura-RO, ____ de _________ de 2018. 

 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL (menor de 18 anos):   

 

 

_______________________________         _______________________________  

 (Nome por extenso)               (Assinatura) 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS (AS) PROFESSORES 

(AS) 

 

1) Qual seu nome completo? Sua idade? Com que idade começou a lecionar? 

2) Em qual escola você atua atualmente? 

3) Qual sua formação profissional? 

4) Em que ano começou a lecionar?  

5) Como você começou a lecionar? 

6) Qual era sua formação profissional quando começou a lecionar? 

7) Em qual escola você começou a lecionar? Lembra em qual série começou a lecionar? 

8) Conte-me sobre as formações continuadas. 

9) Houve alguma formação continuada na área de matemática? 

10) Você acredita que essas formações continuadas influenciaram na sua prática em sala de 

aula? Como influenciaram em sua prática? Isso mudou a sua rotina e didática? 

11) Participou de algum curso profissionalizante disponibilizado pelo governo? Ex.: Logos 

II, Fênix e PROHACAP. 

12) Você acredita que esses cursos influenciaram na sua prática em sala de aula? Como 

influenciaram em sua prática? Isso mudou a sua rotina e didática? 

13) No início, quando você começou a lecionar, você fazia planejamento de suas aulas? Em 

que tipo de material (cadernos, etc.)? Você tem esses materiais? Com que frequência 

era feito o planejamento? Como esses planejamentos foram mudando ao longo do 

tempo? 

14) Esses planejamentos eram apresentados a qual setor da escola? Quem era o responsável 

por recebê-los? 

15) Na sua escola foram feitos grupos para estudar os PCNs? Qual foi a dinâmica desses 

estudos?  

*Se não houve estudo, perguntar: Você teve algum contato com os PCNs por outros meios? 

Conte-me mais sobre esse contato. 

16) Que fontes (materiais) você usava para planejar suas aulas? Você utilizava as 

orientações do PCN no planejamento? 
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17) Como você utilizava os recursos didáticos em suas aulas de matemática? (Livro didático 

ou material concreto). Você tem algum registro? (Fotos, anotações, etc...) * materiais 

trazidos de casa 

18) Que recursos eram disponibilizados pela escola para os professores planejarem? Como 

eles eram utilizados em suas aulas? 

19) Você gostava de ensinar matemática? Como foi o seu contato com essa disciplina em 

sua formação? 

20) Quais conteúdos ensinava em matemática nos primeiros anos do ensino fundamental? 

21) Em matemática, quais os conteúdos que recebiam mais enfoque? E porque essa escolha? 

22) Como era organizada a seleção e a ordem dos conteúdos? 

23) Havia algum conteúdo que ocasionalmente não dava tempo de ensinar durante o ano 

letivo? Como eram feitas essas escolhas sobre o que ensinar ou não? 

24) Como você costumava avaliar o desempenho dos alunos em matemática? 

25) Havia reforço escolar para os alunos que tinham alguma dificuldade em matemática? 

Se sim, como eram as aulas do reforço? Qual o tipo de didática utilizada nessas aulas? 

26) Como você trabalhava a disciplina de matemática? Conte-me um pouco como era a sua 

prática com essa disciplina em sala de aula? 

27) Houve mudança no seu jeito de ensinar matemática ao longo do tempo? Qual a maior 

diferença que você percebeu? 

28) Você tem conhecimento sobre as competências e habilidades que os alunos precisam 

ter nas séries iniciais em matemática? 

29) Você relacionava os temas transversais (PCNs) com o conteúdo de matemática? 

30) Tinha uma proposta na época de interdisciplinaridade, ou seja, relacionar a matemática 

com outras disciplinas. Essa proposta foi colocada em prática em suas aulas? Conte-me 

sobre essas experiências. 

31) Como as provas externas (ex.: SAEB e prova Brasil) influenciaram em sua prática em 

sala de aula? Mudou a organização de seus conteúdos ou de suas aulas? 

32) Quais as metas (de alfabetização, de aprovação de alunos, etc.) que precisava cumprir? 

33) Quais turmas em que os alunos marcaram sua memória? Você tem algum registro de 

suas turmas? Por favor, indique um ex-aluno para participar da pesquisa. 

34) Gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM EX-ALUNOS 

 

1. Qual seu nome completo? Qual sua idade? Com que idade entrou no ensino 

fundamental? 

2. Em qual escola você estudou os primeiros anos do ensino fundamental? 

3. Você já viajou para outras cidades ou outros estados? Ficou muito tempo lá? Você ainda 

mora aqui na cidade? 

4. Você ainda mantém relação com pessoas da época em que você estudou as primeiras 

séries do ensino fundamental? Pode dizer quem são e qual o grau de convivência? 

5. Como eram as turmas nas quais estudava nos primeiros anos do ensino fundamental? 

6. Como eram seus primeiros professores?  

7. O que mais marca sua memória quando se lembra daquela época? 

8. Você lembra se estudava com livros de matemática? Se sim, o que era estudado? Você 

lembra qual era o livro e como ele era? Você tem esse livro ou algum outro material 

daquela época? Sabe de alguém que tenha? 

9. Quais conteúdos que você aprendeu em matemática? 

10. Os conteúdos que você aprendeu no início do ensino fundamental você chegou a utilizar 

em seu dia a dia? 

11. Como era a rotina das aulas de matemática? 

12. Como o professor ensinava matemática? 

13. Costumava a ter alguma atividade mais lúdica, como jogos ou brincadeiras em 

matemática? Como eram essas atividades? 

14. Você teve dificuldade para aprender matemática nos primeiros anos do ensino 

fundamental? 

15. Como eram os conteúdos de matemática que os professores ensinavam? 

16. Você tinha aula de matemática relacionada a outras matérias? 

17. Como era seu relacionamento com os professores que ensinavam matemática? 

18. Vocês faziam mais atividades como as quatro operações (continhas) ou resolução de 

problemas? 

19. Com o que você aprendeu em matemática nos primeiros anos do ensino fundamental 

foi o suficiente para ajudar no aprendizado de matemática nos anos seguintes ao ensino 

fundamental? 
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20. Na sua opinião, você considera que seus primeiros professores de matemática, no início 

do ensino fundamental, dominavam o conteúdo? 

21. Você costumava perguntar para os professores de matemática quando tinha alguma 

dúvida sobre o conteúdo? Eles te atendiam? 

22. Costumava ter aulas de reforço escolar por alguma dificuldade na disciplina de 

matemática? Como eram essas aulas? 

23. Gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

APÊNDICE E 

 
A: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC 
Rolim de Moura – RO 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “o 

ensino de matemática nos primeiros anos do ensino fundamental em Rolim de 

Moura (RO): cotidiano e práticas escolares (1996-2017)” a ser realizada nesta 

instituição, pela pós-graduanda Alaísie Ferreira dos Passos Freitas, sob a orientação 

do Professor Dr. Sérgio Candido de Gouveia Neto. 

Essa pesquisa tem como objetivo elaborar uma interpretação histórica sobre o 

processo de ensino-aprendizagem de matemática nos cinco primeiros anos da 

educação básica, na cidade de Rolim de Moura entre os anos de 1996-2017. Durante 

a pesquisa serão entrevistados docentes que lecionam ou lecionaram do primeiro ao 

quinto ano do ensino fundamental no período de 1996 a 2017, bem como ex-alunos 

referentes a esse período. Os ex-alunos serão indicados pelos professores 

entrevistados. A intenção de utilizar professores e ex-alunos é para melhor recompor 

o cenário da educação municipal, mais precisamente do ensino de matemática, no 

período selecionado para a pesquisa. Utilizaremos também materiais didáticos 

oferecidos pelos participantes da pesquisa. 

Será necessário também a realização da análise dos documentos que regeram 

a educação no período de 1996 a 2017. Também serão analisados os materiais 

fornecidos pelos participantes da pesquisa, como as entrevistas transcritas e materiais 

didáticos. 

A presente pesquisa poderá contribuir para a comunidade local, pois pretende 

ajudar a recompor a história da educação no nosso município por uma perspectiva 

diferente das utilizadas em outras pesquisas feitas em nossa região, a perspectiva 

dos documentos oficiais que regem a educação. 

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura - SEMEC possa constar no relatório final, bem como 

em futuras publicações na forma de artigo científico, de modo que esses professores 

vão fazer relatos apenas de seu trabalho em sala de aula e formação profissional, não 
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prejudicando o nome da instituição em qual trabalham ou trabalharam durante o 

período selecionado para a pesquisa. Devido ao fato de os professores poderem ter 

sido lotados em várias escolas ao longo do período de 1996 a 2017, é necessária a 

autorização da secretaria de educação, pois gerencia todas as escolas municipais. 

Ressaltamos que os nomes dos participantes da pesquisa serão mantidos em 

absoluto sigilo quando solicitado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS, nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que trata da pesquisa envolvendo seres humanos.  

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Secretaria, 

agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
 

Rolim de Moura – RO, _______ de _____________, de 2018. 
 

______________________________ 
Alaísie Ferreira dos Passos Freitas 

Pesquisadora 
 
 
(    ) Concordamos com a solicitação 
(    ) Não concordamos a solicitação 
 
 
Nome completo:__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

____________________ 
 

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição. 
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