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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem o propósito de investigar a articulação
pedagógica no ensino da Matemática entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental,
mais precisamente, entre 5º ano para o 6º ano, com enfoque na organização curricular, em
conformidade com os princípios legais e normativos previstos na educação escolar nacional.
Realizou-se uma pesquisa qualitativa que envolveu estudo bibliográfico e pesquisa de
campo. O estudo bibliográfico consistiu na análise de documentos legais e normativos
nacionais que tratam da organização curricular para o Ensino Fundamental, com ênfase nas
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, datadas de 2010. Também
foram estudados referenciais que tratam sobre as teorias críticas de currículo com foco em
compreender o currículo como uma trama social que envolve reconhecer as relações de
poder que o constituem. A pesquisa de campo foi realizada em uma Escola da Rede Pública
Estadual de Educação Básica do Município de Caxias do Sul-RS, por meio da observação
de aulas dos 5 º e 6º anos do Ensino Fundamental, aplicação de questionários para esses
estudantes, entrevistas com as professoras das turmas dos 5º anos, com a professora de
matemática dos 6º anos e com a supervisora pedagógica. Com base nos estudos
realizados, percebeu-se que os estudantes têm expectativas quanto à postura do educador,
sendo fundamental que essa relação seja pautada em vínculos de acolhimento e empatia;
além disso, valorizam a diversificação de metodologias e estratégias de aprendizagem no
ensino de matemática, cabendo à escola identificar e reconhecer as culturas dos estudantes
como elementos do currículo. Também se observou que as docentes têm uma visão restrita
de

currículo,

precisando

compreender

esse

dispositivo

de

modo

mais

amplo,

contextualizado e pautado em uma abordagem didático pedagógica interdisciplinar. As
docentes e a supervisora pedagógica entendem a necessidade de construir ações para a
articulação pedagógica nesse momento da escolarização dos estudantes e buscam algumas
ações criativas. Contudo, observa-se que essas ações ainda são frágeis, mediante as
dificuldades narradas pelos entrevistados, na construção de um currículo coeso e articulado
entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Portanto, considera-se necessária a
sistematização dos espaços de formação continuada docente em vários âmbitos quanto à
organização curricular, enfatizando a valorização dos recursos digitais tecnológicos como
ferramentas de ensino e a elaboração de metodologias diversificadas, como elementos do
currículo que auxiliam na construção da articulação pedagógica.

Palavras-chave: articulação pedagógica; Ensino de Matemática; Educação Básica; Ensino
Fundamental; currículo.

ABSTRACT
The present course conclusion paper has the pourpose of investigating the pedagogic
articulation of mathematics teaching in betwing the early years until the final years of
elementary school, more preciselly, among the 5th and 6th period, with emphasis in the
curriculum organization, in accordance with the legal and regulatory principles foreseen in
brazilian national school education. A qualitative research that involved bibliographic study
and field research was carried out. The bibliographic study consisted in an analysis of
national legal and regulatory documents that deal with curriculum organization for elementary
school, with emphasis in the brazilian Curricular Guidelines of National General Basic
Education from the date of 2010. Were also studied references that deal with curriculum
critical theories with focus in understand the curriculum as a social web which involves
recognizing relationships of power that constitute it. The field research was carried out in a
State Public School in the city of Caxias do Sul-RS, during the afternoon shift by observing
classes of 5th and 6th periods of elementary school, with the application of questionnaires for
these students, intervews with teacher holder of the 5th period and with the mathematics
teacher of the 6th period and with the pedagogical supervisor. Based on the studies carried
out, it was to conclude that the students have some expectations about the attitude of the
educator, it is essential that this relationship be based on the bonds of acceptance and
empathy; besides that, they value the diversification of learning methodologies and strategies
to teach mathematics, it is up to the school to identify the students cultures as elements of
the curriculum. Was also observed that the teachers have a restricted view of the curriculum
and they need to understand this device the broader way, contextualized and based on an
interdisciplinary pedagogical didactic approach. The teachers and pedagogic supervisor
understand the necessity of actions to build pedagogic articulation in this moment of
student’s schooling and seek some creative actions. However it’s observed that this actions
are still fragile through the difficulties narrated by the interviewees in the construction of a
cohesive and articulated curriculum between the initial and final years of primary education.
Therefore it is considered necessary to systematize the spaces of continuing teacher
education in various areas of the curricular organization, emphasizing the valorization of
digital technological resources as teaching tools and the development of diversified
methodologies, as elements of the curriculum as elements of the curriculum that help in the
construction of the pedagogical articulation.
Key words: Pedagogic articulation; Mathematics teaching; Elementary School; Basic
Education; Curricular Guidelines of National General Basic Education; Curriculum
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho de conclusão de curso investiga a articulação pedagógica no
ensino da Matemática entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (EF) - 5º ano
para o 6º ano do EF - com enfoque na organização curricular, em conformidade com os
princípios legais e normativos previstos na educação escolar nacional.
No Brasil, a educação formal – entendida como educação escolar e/ou aquela
oferecida pelos estabelecimentos oficiais de ensino - passou por diversas modificações de
teor constitucional ao longo do tempo. Na Constituição Federal (CF) de 1988, no seu artigo
208 inciso I é possível verificar a intencionalidade do legislador em afirmar a concepção de
Educação Básica como obrigatória e gratuita dos 04

aos 17 anos de idade. Também

importante destacar que sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade
própria.
Segundo Cury (2008), a concepção de educação básica é um direito público
subjetivo e uma forma de organização da educação nacional prevista desde a Constituição
Federal de 1988. Enquanto conceito, ela auxilia na compreensão da realidade que se
apresenta sobre novas bases e significa alicerce e caminho. Quanto à organização
curricular da Educação Básica, cabe mencionar as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica (BRASIL, 2010a) definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Conforme a Res.CNE\CEB 04\20101, em seu artigo 18, § 2º:
A transição entre as etapas da Educação Básica e suas fases requer formas
de articulação das dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos
educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos
peculiares de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2010a).

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL,
2010a) é possível inferir a necessidade da escola, repensar as suas formas de organização
curricular, a fim de garantir a continuidade entre as etapas de ensino, uma vez que os
relatos do cotidiano escolar demonstram o enfrentamento de dificuldades de diversas
ordens (cognitiva, organizacional, relacional, etc...) na passagem dos anos iniciais para os
anos finais do Ensino Fundamental. Especialmente, na passagem do 5º para o 6º ano do
Ensino Fundamental, os estudantes enfrentam tensões com as mudanças significativas na
organização curricular dos conteúdos por meio de disciplinas ministradas por professores de
áreas curriculares específicas. A ênfase a esses anos é justificada pela compreensão de
que nesse intervalo temporal ocorrem mudanças curriculares significativas na organização
pedagógica e curricular das aulas.

1

Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010 Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (BRASIL, 2010a).

11

O destaque à Matemática é feito com base na caracterização da mesma como um
dos saberes que integra a Base Nacional Comum 2 da Educação Básica, podendo ser
organizada em forma de área de conhecimento, disciplina, eixo temático preservando-se
sua especificidade (BRASIL, 2010a), sendo bastante significativo o reconhecimento pela
cultura escolar quanto à importância desse campo de conhecimento.
Além disso, a partir de minhas vivências profissionais e das experiências
expressadas por colegas da área da educação dos anos finais do Ensino Fundamental
observam-se “queixas” recorrentes em relação aos professores dos anos iniciais, aplicandolhes a responsabilidade pela ausência de algumas competências e habilidades do aluno, as
quais, por sua vez, são consideradas requisitos mínimos para os estudantes avançarem ao
ano seguinte.
Araújo (2005) confirma essa dinâmica social de fracasso escolar na disciplina de
Matemática no 6º ano do Ensino Fundamental3, apontando entre uma série de indicadores a
ruptura que existe. Também cabe observar os resultados do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB)4 relativos à proficiência na Matemática que somam as médias
mais baixas no 5º ano do Ensino Fundamental. Embora esses indicadores 5 não sejam
determinantes para a compreensão da qualidade da educação, entendo que eles apontam
as fragilidades vivenciadas na passagem do 5º ao 6º ano do Ensino Fundamental relativos
ao aprendizado escolar da Matemática.
Portanto, o objetivo geral desse trabalho de pesquisa visa analisar como ocorre a
articulação pedagógica na transição dos anos iniciais para os finais do Ensino Fundamental
na área da Matemática, no contexto legal e normativo e no cotidiano de uma escola de
Educação Básica. Para o alcance desse objetivo foram delineados alguns objetivos
específicos listados a seguir:
 Compreender as mudanças curriculares significativas ocorridas no espaço temporal,
compreendido na transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental na área da
Matemática.

2

Base nacional comum são orientações definidas pelo Estado Brasileiro por meio de seus órgãos
responsáveis que nortearão os currículos escolares, assegurando assim que todas as escolas de
ensino fundamental desenvolvam em suas áreas de conhecimento os conteúdos mínimos
necessários à cidadania. (MENEZEZ, 2001)
3
Araújo (2005) em seu estudo data da época de séries. A partir de 2006, o Ensino Fundamental
passou a ser organizado em torno de 09 anos, logo, foi feita a atualização da nomenclatura neste
texto.
4
A Prova Brasil faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e tem como principal
objetivo avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas em duas áreas de
conhecimento, língua portuguesa (leitura) e matemática (resolução de problemas).
5
Média SAEB no ano de 2015: a média nacional da proficiência em matemática no 5º ano do ensino
fundamental foi de 219 enquanto que no 9º ano do ensino fundamental foi de 256 e no 3º ano do
Ensino Médio foi de 267 (BRASIL, 2016).
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 Refletir sobre os aspectos legais e normativos da educação escolar brasileira que
abordam as orientações da prática pedagógica docente nos anos iniciais e finais do
Ensino Fundamental.
 Aprofundar o referencial teórico a respeito da área do currículo com foco

nos

estudos das teorias críticas.
 Observar o ambiente escolar (sala de aula) em situações de aprendizagem no 5º e
no 6º ano do Ensino Fundamental na área da Matemática.
 Analisar as expectativas e as

mudanças sentidas pelos agentes diretos

(aluno\professor) do processo ensino- aprendizagem na transição do 5º para o 6º
ano do Ensino Fundamental na área da Matemática.
 Reconhecer os fatores que dificultam de modo significativo o processo ensinoaprendizagem, na transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental na área da
Matemática.
O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. No capítulo 1 é feita a
introdução do trabalho, apresentando o tema, motivações e pertinência da escolha da
temática, bem como, os objetivos da pesquisa. No capítulo 2 é abordado o contexto histórico
da educação no Brasil, com enfoque nos aspectos legais e normativos que regem a
Educação Básica Nacional. Além isso, são abordadas as teorias que constróem o
pensamento a respeito de currículo com enfoque nas teorias críticas. No capítulo 3, é
exposto, a metodologia do trabalho de pesquisa, descrevendo o método e procedimentos
utilizados. No capítulo 4, aborda-se a análise dos dados coletados na referida pesquisa, a
partir dos diferentes instrumentos metodológicos adotados nesse estudo. No capítulo 5, são
apresentadas as considerações finais buscando descrever e refletir a respeito dos
conhecimentos e aprendizados significativos construídos a partir do objetivo geral da
pesquisa desenvolvida.
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO
O presente capítulo visa refletir sobre os aspectos legais e normativos da educação
escolar brasileira, introduzindo o debate por meio do resgate de alguns períodos históricos
referentes à educação no Brasil. Como documentos, legais e normativos, significativos para
esse estudo analisa-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 1997; BRASIL
1998); as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Res. CNE/CEB 04/2010); o
documento da versão preliminar da Base Nacional Comum (BRASIL, 2017a). Também
aborda o conceito de currículo com foco nos estudos das teorias críticas.

2.1 Educação no Brasil e períodos históricos
O debate da concepção de Educação Básica será introduzido, apresentando uma
breve contextualização histórica da educação escolar no Brasil. A educação escolar no
Brasil, desde o seu "descobrimento", passou por várias mudanças, quanto a sua
organização. No período do Brasil colônia, a didática de ensinar era a educação jesuítica, a
qual prezava a gramática e a retórica, com foco na memorização como estratégias no
processo de aprender (SCACHETTI, 2013). Mas, como os Jesuítas fundavam escolas em
vários países, houve a necessidade da criação de uma sistematização de ensino. Após
vários planos e projetos revisados e alterados surge o documento oficial conhecido por
Ratio Studiorum6, que passa então a organizar todos os colégios Jesuítas

(MONDINI,

2013).
A área da Matemática neste período estava em desenvolvimento

na

Europa,

sendo que, conforme Mondini (2013), a Educação Jesuíta era vista como um

recurso

auxiliar ao ensino da física e da geografia e apenas em 1757 se torna ensino separado.
Quanto à matemática presente na organização escolar jesuítica podemos
afirmar que é preparatório para o ensino de Física. Dessa maneira, é uma
ferramenta utilizada para desenvolver um certo modo de pensar e não uma
ciência, conforme compreendida nos dias atuais. Sendo assim, não há um
grande número de regras com relação ao seu ensino. (MONDINI, 2013, p.
529)

Ainda, segundo Mondini:
[...] pela análise do documento que organizava a Educação Escolar dessa
época, o ensino de Matemática parte das noções básicas de Aritmética e
avança gradativamente para a Geometria, onde são estudados os Elementos
de Euclides. (MONDINI, 2013, p.529)
6

(...) documento oficial e definitivo denominado Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu,
conhecido mundialmente por Ratio Studiorum, que passa a organizar o ensino em todos os Colégios
Jesuítas, e pode ser considerado o primeiro documento que sistematiza também o ensino
brasileiro.(MONDINI, 2013, p.528)
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Seguindo para o período do Brasil Império (século XVIII), Portugal realizou uma
reforma cultural conduzida por Sebastião José de Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal
(ARANHA, 2006). Os jesuítas foram afastados e deu-se início as aulas régias, praticadas
por professores indicados pelo Diretor Geral dos Estudos 7, porém as aulas régias não eram
organizadas e articuladas, não existia uma sequencialidade de séries/anos como temos hoje
(QUEIROZ, 2007a). A educação nesta época, oferecida pelo Estado, não atendia a toda a
população,

tendo acesso

à escolarização apenas os grupos mais privilegiados

economicamente.
No período da República, com a promulgação da Constituição em 1891(BRASIL,
1891), os Estados da Federação poderiam produzir, organizar e decretar suas leis em
relação à educação primária e profissional e a União deveria legislar e normatizar a respeito
das instituições de ensino superior e o ensino secundário 8 (ARANHA, 2006). Quanto à
finalidade educacional das escolas, que foram chamadas de Escolas de Aprendizes, estas
tinham bem claras as suas diretrizes e objetivos, ou seja, o de formação de operários, por
meio de ensino prático de conhecimentos técnicos convenientes e necessários ao Estado da
Federação em que a escola estivesse funcionando, sempre consultando os industriais
locais.
Nesse período da república houve várias propostas para uma reestruturação na área
da educação, sob a forma de programas pontuais que não tiveram continuidade. Por
exemplo, a Reforma Benjamin Constant (BRASIL,1890) propunha um ensino gratuito,
ensino laico e a autonomia da escola e participação na educação (PALMA FILHO, 2005).
No período pós revolução de 1930, o qual Getúlio Vargas se torna novo presidente
do Brasil, há novamente reestruturações políticas no setor da educação. Em 1930, cria -se o
Ministério da Educação e Saúde Pública sob comando de Francisco Campos, o qual em
1931, em um de seus decretos (BRASIL, 1931) elabora o Conselho Nacional de Educação
(ARANHA, 2006). No período Vargas, conceituados educadores liderados por Fernando de
Azevedo organizaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que dentre suas
propostas salienta-se a gratuidade e ampliação da educação pública, destacando-se a
contribuição significativa do educador Anísio Teixeira nesse debate (ARANHA, 2006).
Referente ao período Vargas, segundo a Constituição Federal 1934, art.150,

§

único, a educação como um direito de todos os brasileiros deve ser disponibilizado pelo
governo, havendo a obrigatoriedade da oferta para o ensino primário, de modo integral,
gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos (BRASIL, 1934). Também no
7

Cargo introduzido na 1ª reforma de estudos no alvará de 28 de junho de 1759,com a finalidade de
fiscalizar a ação dos professores e do ensino, sendo o cargo extinto em 1771 com a 2ª
reforma.(STEPHANOU, BASTOS, 2008)
8

Atual ensino médio
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período Vargas, o então ministro Gustavo Capanema regulamenta por diversos decretos
leis a Lei Orgânica do Ensino 9 (ARANHA, 2006). Outro fato importante quando o ministro
Clemente Mariani apresentou em 1948 o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), e
a mesma só foi publicada em 1961 (ARANHA, 2006), tratando-se da Lei n 4.024/61
(BRASIL, 1961).
No ano de 1964 surge um novo período político no Brasil, o qual o militarismo
assume a presidência do país e com isso a educação passou a se preocupar com a mão de
obra para a industrialização, propagando-se a perspectiva Educacional Tecnicista. O
documento legal que expressa essa concepção tratou-se da Lei Federal 5.692, de 11 de
agosto de 1971, que fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º grau (BRASIL, 1971).
Devido às novas providências surgem algumas mudanças significativas: de um ensino
secundário de quatro anos de ginásio e três anos de colegial (ARANHA, 2006), com o
currículo preocupado em formar personalidades e preparação intelectual há o deslocamento
para um currículo com o objetivo de desenvolver as potencialidades, qualificação para o
trabalho e para a cidadania, para tanto, a obrigatoriedade escolar passa de quatro para oito
anos não havendo mais seleção para admissão. Outra mudança relevante da lei 5692\71 é
que o princípio da continuidade e da terminalidade garantia ao educando a passagem de
séries e ao finalizar essas etapas de ensino poderia estar capacitado para o mercado de
trabalho, caso desejasse (ARANHA, 2006).
Atualmente, o funcionamento organizacional da educação no Brasil é determinado
pela Lei Federal 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que
estabelece como competência da União, Distrito Federal, Estados e Municípios (entes
federativos), em regime de elaboração, criarem seus respectivos sistemas de ensino
(BRASIL, 2013). Em conformidade com o que implementa a LDB atual, o Conselho
Nacional de Educação estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (BRASIL, 2010a). Essas diretrizes tem a função de normatizar e
esclarecer os aspectos legais já previstos na LDB. Portanto, ela tem como objetivos:
Art. 2º Estas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica têm por:
Objetivos: I - sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da Educação
Básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9

a) Decreto Lei 4073,em 30 de janeiro de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial)(BRASIL, 1942b),
b) decreto lei 4048 em 22 de janeiro de 1942 cria o Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI)
(BRASIL, 1942a); c) Decreto lei 4244 em 9 de abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário)
(BRASIL, 1942c); d) Decreto lei 6141 em 28 de dezembro de 1943 (Lei Orgânica do Ensino
Comercial) (BRASIL, 1943). ( PALMA FILHO, 2005).
Dando continuidade após o golpe militar e a queda de Getúlio Vargas a publicação de mais quatro
decretos lei: a) Decreto-lei 8.529, em 02 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Primário)
(BRASIL, 1946ª); b) Decreto-lei 8.530, em 02 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal)
(BRASIL, 1946b); c) Decreto-lei 8.621 e 8.622, em 10 de janeiro de 1946, criam o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC) (BRASIL, 1946c e 1946d); e d) Decreto-lei 9.613, em 20 de
agosto de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Agrícola) (BRASIL, 1946e).(PALMA FILHO, 2005)
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Nacional (LDB) e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações
que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo
como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola; (...)III - orientar
os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais
profissionais da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes
entes federados e as escolas que os integram,indistintamente da rede a que
pertençam. (BRASIL, 2010b).

Com relação à temática central deste estudo - a articulação pedagógica entre o 5º e
o 6º anos do Ensino Fundamental no ensino de Matemática - , a LDB 9394/96, no seu artigo
6º ressalta a importância da interligação do educar e do cuidar na Educação Básica
(BRASIL, 1996).Como menciona Tardif (2011):
Os professores não buscam somente realizar objetivos; eles atuam,
também, sobre um objeto. O objeto de trabalho dos professores são seres
humanos individualizados e socializados ao mesmo tempo.(TARDIF, 2011,
p.128)

A Resolução nº7, de 14 de dezembro de 2010 10 (BRASIL, 2010b) que define
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica orienta como forma de
organização curricular para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, no artigo nove e no
inciso primeiro:
Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução,
como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno
do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular
vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente
acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes.
§ 1º O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as
propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão
concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos.
(BRASIL, 2010b)

As Diretrizes vêm ao encontro ao pensamento de Paulo Freire:“ensinar exige
respeito aos saberes do educando”. (FREIRE, 2015, p.31)
Cabe ainda mencionar que o Estado Brasileiro em sua Constituição Federal de 1988 em
seu artigo 210 fixa conteúdos mínimos para o ensino fundamental, assegurando uma
formação Básica Comum (BRASIL, 1988). Já em 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) que em seu Artigo 26º determina que o currículo do
Ensino Fundamental devem ter a Base Nacional Comum e uma parte diversificada.
Contudo, o mesmo documento no artigo 9º estabelece que cabe a união incumbir-se de
elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios (BRASIL, 1996). Seguindo esse pensamento, entre os anos 1997 a 2000
foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), documento o qual consta
alguns aspectos fundamentais de cada disciplina referentes a Educação Básica (BRASIL,
1997,1998). Em 2014, por meio da lei 13.005\2014 (BRASIL, 2014) é instituído o Plano
Nacional de Educação (PNE), com vinte metas para melhorar a Educação Básica sendo que
10

Resolução CNE/CEB 7/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010.
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quatro delas reforçam o compromisso político

quanto à elaboração da Base Nacional

Comum Curricular (BRASIL, 2017b).
Diante dos períodos históricos da educação brasileira e das respectivas leis e
diretrizes de cada época mencionada, é importante dar ênfase à importância dos saberes
escolares a serem construídos especialmente na fase da infância. O professor que atua na
docência no Ensino Fundamental trabalha com diferentes fases do crescimento da criança,
fisicamente e cognitivamente. Essas fases delimitadas entre anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental provocam muitas vezes constrangimento para o professor. Essa transição do
quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental, na qual o aluno passa de um ou dois
professores que ‘ensina’ todas as disciplinas e seus respectivos conteúdos disciplinares
(como português, Matemática, história, etc...) para vários professores que ensinam uma
única disciplina, cada uma com seus respectivos conteúdos.
No entanto, independente do ano em que o professor está praticando a docência,
para a sistematização de aprendizagem ou ensinamento de um conteúdo há uma
necessidade de conhecimento aprofundado. Meirieu deixa claro quando coloca: “[...]não é
mais fácil ensinar crianças da educação infantil a se expressar corretamente do que explicar
a alunos de 7ª série o teorema de Pitágoras.”(MEIRIEU, 2006, p.19) Por isso, independe do
aluno estar no quinto ou no sexto ano do Ensino Fundamental, o professor deve ajudá -lo a
superar suas dificuldades de aprendizado. Ainda Conforme Meirieu :
[...] o professor deve possibilitar a cada aluno confrontar-se com um saber
que o ultrapasse, ao mesmo tempo, fornecer-lhe a ajuda necessária para se
aproximar dele; e deve solicitar o comprometimento da pessoa e,
simultaneamente, colocar à sua disposição os recursos sem os quais não
poderá ter êxito em suas aprendizagens.(MEIRIEU, 2006, p.19 )

Logo, o professor é o profissional de referência o qual o aluno de qualquer idade ou
ano escolar deve poder apoiar-se na busca de saberes; é o profissional que orienta e
escuta não deixando que o aluno se perca na falta de coragem de enfrentar muitas vezes o
desconhecido chamado ‘saber’.

2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)
Conforme citado acima , em 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Básica (LDB) a qual no Art. 22 cita:
A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurarlhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.(BRASIL,1996)

A LDB em seu Artigo 26º determina que o currículo do ensino fundamental deve ter a
base nacional comum e uma parte diversificada, (BRASIL, 1996). Então em 1997, são
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elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), documento no qual consta
alguns aspectos fundamentais de cada disciplina referentes à Educação Básica (BRASIL,
1997). Nos PCN’s na área da Matemática o então Ministro da Educação e do Desporto
Paulo Renato Souza faz a seguinte colocação:
(...) Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais foram
elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais,
culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade
de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas
as regiões brasileiras. (BRASIL, 1998, p.5).

As escolas públicas ou privadas, seguindo as orientações do PCN, elaboram seu
Projeto Político Pedagógico e de acordo com o público alvo de sua região, visando explorar
não somente conceitos e definições, mas também desenvolver as capacidades cognitivas,
procedimentais e atitudinais, de cada educando. Segundo o PCN’s, a área da Matemática
no Ensino Fundamental está pautada por princípios decorrentes de estudos, pesquisas,
práticas e debates. Dentre esses, convém citar um deles:
A Matemática é componente importante na construção da cidadania, na
medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos
científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se
apropriar.(BRASIL, 1997)

A Matemática, como ciência exata se diversifica, pois ao mesmo tempo que está
presente no cotidiano das pessoas em suas ações mais simples pode se transformar em um
instrumento para outra área de conhecimento. Essa potencialidade do conhecimento
matemático deve ser explorada, da forma mais ampla possível, no Ensino Fundamental
(BRASIL, 1997). A estrutura dos PCN’s para o ensino fundamental é dividida em quatro
ciclos11 que abrangem: primeiro ciclo: primeira e segunda séries; segundo ciclo:terceira e
quarta séries; terceiro ciclo: quinta e sexta séries; quarto ciclo: sétima e oitava séries
(BRASIL, 1997). Conforme os PCN’s na área da Matemática o 2º ciclo tem como
característica geral:
(...) o trabalho com atividades que permitem ao aluno progredir na
construção de conceitos e procedimentos matemáticos. No entanto, esse
ciclo não constitui um marco de terminalidade da aprendizagem desses
conteúdos, o que significa que o trabalho com números naturais e racionais,
operações, medidas, espaço e forma e o tratamento da informação deverá
ter continuidade, para que o aluno alcance novos patamares de
conhecimento. Nesse trabalho, é fundamental que o aluno reafirme
confiança em si próprio diante da resolução de problemas, valorize suas
estratégias pessoais e também aquelas que são frutos da evolução histórica
do conhecimento matemático. (BRASIL, 1997, p.58).

11

A partir de 2006 , com a mudança na legislação educacional brasileira a organização curricular do
ensino fundamental passou a contemplar nove anos conforme lei nº11.274. Logo, não cabe mais
considerar a nomenclatura “série” mas a divisão de ciclos conforme citado acima. Essa divisão foi
mantida em consideração ao contexto histórico de elaboração dos PCN´s.
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No entanto há uma preocupação quanto ao início do 3º ciclo no Ensino Fundamental.
Conforme os PCN’s (1998), “ A despeito da grande instabilidade que caracteriza a
adolescência, a mudança de ciclo traz ainda, para os alunos, um aumento crescente de
pressões e exigências ”(BRASIL, 1988). Os PCN’s ainda ressaltam :
Neste ciclo, é preciso desenvolver o trabalho matemático ancorado em
relações de confiança entre o aluno e o professor e entre os próprios
alunos, fazendo com que a aprendizagem seja vivenciada como uma
experiência progressiva, interessante e formativa, apoiada na ação, na
descoberta, na reflexão, na comunicação. É preciso ainda que essa
aprendizagem esteja conectada à realidade, tanto para extrair dela as
situações-problema para desenvolver os conteúdos como para voltar a ela
para aplicar os conhecimentos construídos. (BRASIL, 1998, p.63 )

Nos PCN’s (1998), fica claro a preocupação e a necessidade da formação
continuada para os professores, e detendo-nos a área da Matemática, e proporcionar um
ensino de Matemática de melhor qualidade:
Entre os obstáculos que o Brasil tem enfrentado em relação ao ensino de
Matemática, aponta-se a falta de uma formação profissional qualificada, as
restrições ligadas às condições de trabalho, a ausência de políticas
educacionais efetivas e as interpretações equivocadas de concepções
pedagógicas (BRASIL, 1998, p. 22).

Logo, o professor de Matemática, em qualquer nível de ensino, necessita ter
conhecimento e entendimento, dos conceitos, definições e procedimentos dessa ciência,
dita exata, para poder transformar esse conhecimento, em uma linguagem adaptável,
utilizando para isso metodologias diferenciadas, convencionais e inovadoras, e assim
promover um ambiente agradável à aprendizagem e à construção de conhecimento, o qual
será utilizado não somente para a matemática, mas também para todas as outras áreas de
conhecimento, tanto no tempo escolar , como na vida profissional ou em sociedade.

2.3 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
No presente capítulo, discorro sobre aspectos didático-pedagógicos que compõem o
texto das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica normatizadas pelo
Conselho Nacional de Educação, mediante Resolução CNE/CEB 04.2010. Como o próprio
nome orienta, a presente resolução trata-se de uma diretriz para a organização curricular
das escolas de Educação Básica. Os apontamentos serão fundamentados nos artigos onze
e treze do capítulo I da Res. CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010a).
A partir desse documento, considero pertinente destacar e aprofundar os seguintes
aspectos quanto à organização curricular da Educação Básica, previstos na mesma:
*não cristalização dos ritos escolares;
*construção de identidades socioculturais dos educandos e valorização dos conhecimentos
e saberes do educando;
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*organização e diversificação de espaços físicos e curriculares;
*organização curricular contextualizada e abordagem didático-pedagógica disciplinar,
pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar;
*utilização de recursos tecnológicos e por fim a transversalidade e interdisciplinaridade;
Com relação ao apontamento da resolução a respeito da não cristalização dos ritos
escolares, entende-se que o ser humano na sua existência cotidiana formula regras as
quais acabam se tornando rotinas diárias. A instituição dita escola não é diferente, pois para
um bom funcionamento é indispensável alguns preceitos para manter uma boa organização
curricular, disciplinar e física.
Um exemplo disso, é que ao dar o sinal, os estudantes tem que formar fila de forma
organizada para se deslocarem até a sala de aula, sem algazarra. Ao adentrarem na sala
devem sentar e preparar o material para aula. Se o professor não foi buscá-los quando este
entrar na sala, é necessário silêncio para ouvirem o que vai ser feito naquele período. Ao
dar o sinal para outro período novamente preparar material, silêncio,.... Então o professor
comporta-se como se tivesse tudo sob controle, a escola conduz como se estivesse
preparando cidadãos disciplinados. Na instituição escola como em casa ou qualquer lugar
há necessidade de seguir normas para um bom convívio entre as pessoas. As normas ou
‘regras’ existem para que as pessoas não esqueçam que viver em coletivo exige que cada
um faça a sua parte. Primeiramente, compete a cada um respeitar os direitos do outro e
cumprir seus deveres.
Segundo Saveli e Benassi (2009, p.420): “Os rituais presenciados na sala de aula
possuem uma dimensão pedagógica, na maioria das vezes, carregados de intenções
implícitas que estão relacionadas com as crenças da escola.”

Compreende-se

que

muitas vezes a escola dá mais ênfase há alguns ritos para manter a ordem e o controle em
detrimento de seus reais objetivos. Como sendo um local responsável pela alfabetização,
transmissão de conhecimentos de várias áreas, tais como: Matemática, ciências da
natureza, ciências humanas, linguagens.
Essa instituição também é responsável pelo desenvolvimento de competências,
habilidades e potencialidades dos educandos, não somente em termos de aprendizagem de
conteúdos (conhecimento formal) mas também quanto aos valores para uma interação e
integração em uma sociedade multicultural. Para Santos (2002, p. 57) “(...) a escola passa a
ser vista como uma organização complexa, onde problemas políticos, sociais e culturais são
redesenhados pelas suas rotinas, rituais e tradições.”
Dessa forma, a escola também é lócus de construção das identidades culturais dos
educandos. No entanto, Candau ressalta :“(...)a concepção de cultura predominante nas
propostas da educação multicultural aproxima-se de uma perspectiva estática e
essencialista.” (2002, p.135) Essa concepção de cultura a qual Candau (2002) se refere
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como sendo “estática e essencialista” não colabora para o avanço educacional, uma vez
que cultura passa a ser uma rotulação relacionada à classe social, etnia, formação escolar,
entre outros fatores que evidenciam uma generalização.
Logo, é esperado que a escola promova um ambiente acolhedor de companheirismo
que desperte não só o educando mas também o educador e a sociedade para uma
formação sócio, política e cultural, tornando o educando um ser consciente e crítico para
poder exercer sua cidadania. No ambiente escolar o educador e o educando estão ligados
num determinado contexto e momento histórico, por meio as diferentes áreas de
conhecimento organizadas tradicionalmente através de disciplinas. Para isso o educador
necessita dinâmicas diferenciadas quanto ao ato de ensinar. Franco e Pimenta salientam
há necessidade de mediação entre a teoria pedagógica e o ato de ensinar: “Acreditamos
que o ensino é uma atividade multidimensional em todas as esferas disciplinares.”
(FRANCO, PIMENTA, 2016, p.543)
Também, ressalta-se que a didática é de extrema importância no processo de
ensino-aprendizagem, pois consegue juntar meios pedagógico-didáticos a objetivos sóciopolíticos visando a preparação do educando para exercer sua cidadania na sociedade, pois
zela pelos objetivos estabelecidos a serem alcançados.(LIBÂNEO, 2002)
Portanto, é esperado que a instituição escolar em sua organização curricular vincule
outros espaços além da escola. Esses espaços podem ser organizados de diferentes formas
e não precisam ser necessariamente espaços escolares, desde que disponham de atrativos
para as faixas etárias dos educandos, assim como para as diferentes áreas de
conhecimento. Porém, para a utilização de tais espaços, sejam eles sócio culturais ou
físicos esportivos ou recreativos, deve haver um planejamento com objetivos pré
estabelecidos referentes à educação e à cidadania. Tais espaços permitirão aos educandos
trocarem experiências que ajudarão para reconstrução de seus saberes ou de seus
conhecimentos informais pré-adquiridos.
O conhecimento formal estará sempre ligado a um espaço e um tempo, ou seja, a
formação do conhecimento não é feita separadamente haverá uma interligação de ações,
fatos, lugares, tempo, pensamento lógico, etc.... Segundo D’Ambrósio (1997, p. 26): “Isto é,
a aquisição e elaboração do conhecimento se dá no presente, como resultado de todo um
passado, individual e cultural.”
Logo, a instituição escola é o lócus oficial do conhecimento formal e, portanto,
compete a ela e seus profissionais, propor metodologias diversificadas e contextualizadas
que consigam trabalhar com o educando e seus saberes. Para Moreira e Candau (2007),
cada educador traz consigo seu conhecimento formal, e para obter um bom trabalho de
ensino-aprendizagem, os educadores de diferentes áreas deveriam trabalhar em conjunto.
Entretanto, é essencial que os educadores estejam dispostos a construírem essas conexões
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curriculares envolvendo um conhecimento abrangente não só em sua área de
conhecimento.
No entanto, para que possa haver essa metamorfose no ambiente escolar é
indispensável que exista uma organização curricular, preferencialmente documentada no
projeto de cada entidade escolar, pois é o projeto que orienta as diretrizes pedagógicas, ou
seja, como formar o currículo da escola. Um projeto político pedagógico na sua estruturação
tem que estar voltado a ações e métodos didáticos pedagógicos que norteiem uma
aproximação dos conteúdos didáticos e das áreas de conhecimento formando uma
interligação entre as aprendizagens. Então, a escola deixará de ser um lugar com
educadores e disciplinas solitárias, tornando-se um local que tenha por finalidade um
objetivo comum.
Para haver esta rede de aprendizagem, essa interligação entre as disciplinas e suas
áreas de conhecimento, deve-se formar uma equipe de trabalho com profissionais dispostos
a dialogar, trocar experiências e ideias para um trabalho em conjunto. Enfim deve haver
uma integração dos educadores de todas as áreas de conhecimento.
Na Res. CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010b), no seu artigo 13 inciso 3º, item III, há
orientação para que as escolas, em sua matriz curricular, trabalhem com eixos temáticos,
sendo atribuição da mesma instituição no seu projeto político pedagógico definir qual a
abordagem, didático- pedagógica que será utilizada. Essas abordagens são nomeadas pelo
documento referido como: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar.
Para haver esta rede de aprendizagem, essa interligação entre as disciplinas e suas
áreas de conhecimento, deve-se formar uma equipe de trabalho com profissionais dispostos
a dialogar, trocar experiências e ideias para um trabalho em conjunto. Enfim, deve haver
uma integração dos educadores de todas as áreas de conhecimento.
Segundo Libâneo (2002), as abordagens se identificam conforme a interligação e
interação das disciplinas. A abordagem disciplinar é a mais comum nas escolas, o qual
cada disciplina individualiza um próprio objeto de estudo. Da abordagem disciplinar deriva a
multidisciplinar a qual as disciplinas trabalham com o mesmo objeto, no entanto, sem haver
relações entre elas de modo planejado e intencional. Na abordagem pluridisciplinar esta
prevista uma justaposição entre as disciplinas, pois há um objeto de estudo e as disciplinas
trabalham sem interligação, em uma forma de cooperação disciplinar.
A abordagem que visa a integração e a interação entre as disciplinas que é a
interdisciplinar. Para Libâneo (2002), quando um profissional da educação de uma
determinada área consegue fazer ligações de seus conteúdos com conhecimentos de outras
áreas
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sua

disciplina
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interdisciplinaridade. Temos, ainda, a abordagem transdisciplinar, a qual se empenha em

a
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interar as disciplinas de tal maneira que se tornaria um sistema unificado que não permitiria
reconhecer quando começa e termina cada disciplina.
Quanto à organização escolar Libâneo ressalta: “Além disso, a organização da
escola deve ser interdisciplinar, ou seja, deve basear-se num projeto pedagógico comum,
contra o trabalho fragmentado na escola.”(LIBÂNEO, 2002, p.80)
Outro item que se refere à organização curricular são os temas transversais, sendo
que alguns constam nos PCN’s, cuja a abordagem é necessariamente interdisciplinar,
devido sua amplitude. Esses temas não são disciplinas, mas devem interagir com as
mesmas, pois são questões de diferentes âmbitos da sociedade que confrontam
posicionamentos diferenciados. Daí, então, surge a transversalidade, na maneira dos temas
serem trabalhados.
A Res. CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010a) também orienta o uso da tecnologia de
informação e comunicação. Essas tecnologias no meio escolar tem que estarem bem
fundamentadas, ou seja, tem que existir uma intencionalidade que finaliza com o objetivo do
saber. Para tal, há necessidade de se elaborar um plano interdisciplinar com métodos
didáticos pedagógicos com múltiplos enfoques mediatizados pelas abordagens das várias
ciências para se chegar ao objetivo. O uso das tecnologias, podem ser utilizados para
prover a interdisciplinaridade, para aprofundar a relação de valores, ética, profissionalismo,
pesquisa, etc....As tecnologias e os meios de comunicação não substituirão a escola ou o
professor.Portanto, se os métodos didáticos pedagógicos forem bem elaborados e
articulados integram-se ao contexto escolar, fornecendo ferramentas para a relação
pedagógica.
Conforme Libâneo as tecnologias de comunicação e informação contribuem para a
formação de cidadãos contemporâneo.
O grande objetivo a ser atingido com a integração das tecnologias da
informação e comunicação nas escolas é o de contribuir para a
democratização de saberes socialmente significativos e desenvolvimento de
capacidades intelectuais e afetivas, tendo em vista a formação de cidadãos
contemporâneos. Mais precisamente, contribuir para primoramento das
capacidades cognitivas, estéticas e operativas dos alunos, ou seja, favorecer
domínio de estratégias de aprendizagem, capacidade de transferência e
comunicação do aprendido, análise e solução de problemas, capacidade de
pensar criticamente etc. (LIBÂNEO, 2002, p.115)

Logo, a escola, juntamente aos órgãos institucionais executivos das políticas
públicas escolares devem planejar momentos de formação continuada para seus
profissionais, elencando essa necessidade no Projeto Político Pedagógico. Em suma, o
Projeto Político Pedagógico, como documento que caracteriza a identidade da escola,
pautado nas orientações da diretriz curricular nacional analisada neste capítulo, deve buscar
nomear e descrever a ação pedagógica a partir de formas diversificadas, valorizando eixos
temáticos e a relação com o cotidiano social, de modo que a organização disciplinar possa
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interagir em torno de um determinado objeto ou tema de estudo. Entende-se que a
valorização de todos esses aspectos, tratados neste capítulo, são premissas importantes
descritas pela Res. CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010a) na organização curricular que
deverão ser estratégias implementadas nos contextos escolares para garantir a articulação,
de forma coesa, entre todas as etapas da educação básica.

2.4 Base Nacional Comum Curricular
Os componentes curriculares segundo a mesma resolução devem ser estruturados de
forma orgânica e sequencial, para que na passagem das etapas de ensino não ocorra
rompimento no desenvolvimento das competências e habilidades do educando.
O Ministério da Educação e Cultura (MEC), em conformidade com suas funções de
coordenar as políticas nacionais de Educação Básica organizou a nova discussão sobre
Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, com pesquisadores, doutores e
profissionais da educação em conjunto com a sociedade com a finalidade de elaborar uma
Base Comum para os currículos que abrangem todo o Estado Brasileiro (BRASIL 2017b).
A terceira e última versão da nova proposta da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), entregue ao MEC em abril de 2017, tem como objetivo uniformizar a educação a
nível do país, ou seja, que todos os órgãos públicos ou privados de Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, comportem em seus currículos, conhecimentos
considerados básicos e essenciais para que o educando consiga desenvolver suas
habilidades e competências em qualquer parte do país, ficando livre a localidade para
agregar conhecimentos específicos da região, com concordância do Estado e Município
(BRASIL, 2017b). Assim, a terceira versão da BNCC ressalta:
Assim, os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares
estabelecidos pela BNCC para toda a Educação Básica visam à
aprendizagem e ao desenvolvimento global do aluno. A superação da
fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua
aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e a
importância do contexto para dar sentido ao que se aprende são alguns dos
princípios subjacentes à BNCC. (BRASIL, 2017b, p 17)

Na sua estruturação e organização a terceira versão da BNCC ressalta:
Ao longo da Educação Básica – na Educação Infantil, no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio –, os alunos devem desenvolver dez
competências gerais que pretendem assegurar, como resultado do seu
processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana
integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. (BRASIL, 2017b, p.23).

Também em sua organização a terceira versão da BNCC estabelece que os
conteúdos serão divididos em quatro áreas de conhecimento no Ensino Fundamental, que
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são: área das Linguagens, área da Matemática, área da Ciências da Natureza e área da
Ciências Humanas, com suas competências e habilidades específicas.
A Matemática mesmo sendo uma área solitária, não se detém somente a resolução
de cálculos, como deixa bem clara a terceira versão da BNCC:
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos
determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das
técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também
estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A
Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam
fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números,
associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm
ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de fenômenos,
a construção de representações significativas e argumentações
consistentes nos mais variados contextos. (BRASIL, 2017a, p.221)

Ainda conforme a terceira versão da BNCC, cada área de conhecimento contém
unidades temáticas com seus objetos de conhecimentos visando desenvolver as
habilidades do educando. Na área da Matemática no Ensino Fundamental da Educação
Básica, que vai do 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental essas unidades temáticas são:
números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística tendo em
cada ano seus objetos de conhecimento e suas habilidades a serem desenvolvidas. A
terceira versão BNCC complementa , “(...), tendo em vista que as noções matemáticas são
retomadas ano a ano, com ampliação e aprofundamento crescentes.” (BRASIL, 2017b, p.
255)
Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em
Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à
apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado
suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que
os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e
seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. (BRASIL, 2017b, p.
231)

Portanto, o conhecimento matemático não pode somente estar ligado a decorar
fórmulas e sinais, mas sim, interpretar, compreender os próprios objetos matemáticos.

2.5 Abordagem de currículo a partir das teorias críticas de currículo
Todo o ser humano, ao longo da vida vai desenhando seu currículo formal e informal
ultrapassando muitas fases. O currículo, portanto está presente na área da educação, e
como em qualquer área possui um lado histórico e específico de organização. O currículo
sempre causou preocupação dos profissionais quanto a sua organização, no processo
educativo escolar. Segundo Moreira e Tadeu (2011) no final do século XIX, alguns
profissionais da área da educação dos Estados Unidos passam a se envolver nos
problemas e questões curriculares, sendo sua preocupação o processo de racionalização,
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sistematização e controle da escola e do currículo, ou seja, o desenvolvimento e um
planejamento científico controlando o pensamento do educando para que não se desviasse
do que se havia planejado.
Ainda, segundo Moreira e Tadeu após a guerra civil, os Estados Unidos, exigia mais
mão de obra na área da produção e a parte de gestão administrativa assume então um
cunho científico. Como alguns padrões da vida americana estavam em risco, a fim de
infundir uma conduta de costumes culturais e valores começou-se a criar um projeto
nacional comum nas escolas, com o intuito de uma maior organização e eficiência, com a
adoção de parâmetros sociais comuns para uma melhor adaptação perante as
transformações sócio culturais (MOREIRA, TADEU, 2011).
No Brasil, essas propostas que centralizam o aluno no processo pedagógico no qual
o educador passa a ser o motivador e facilitador do ensino, chamou-se “escolanovismo “,
nele seus adeptos, dentre eles pode-se citar Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço
Filho, tinham a escola como meio para mudança democrática da sociedade (ARANHA,
2006). Além disso, também observou-se no Brasil, a influência do modelo escolar tecnicista,
o qual tinha por objetivo um projeto de educação voltado para a produtividade, eficiência do
indivíduo no mercado de trabalho.
Seguindo esses pensamentos (MOREIRA, TADEU, 2011), em 1949 houve a
publicação do livro “Princípios básicos de currículo e ensino” escrito por Ralph Tyler e anos
depois o movimento da estrutura das disciplinas. Mesmo assim, no final da década os
americanos julgaram haver uma queda no ensino devido não terem ficado em 1º lugar na
corrida espacial. Então, novos recursos foram destinados à compra de materiais para
estruturar novos programas e treinamento de professores para uma nova reforma dos
currículos de ciência, Matemática, etc. Conforme Moreira e Tadeu (2011), a intenção mais
ampla era enfatizar a redescoberta, a investigação e o pensamento indutivo, a partir de
estudos dos conteúdos das diferentes disciplinas curriculares.
Após esse período de ideias curriculares tradicionais, muitos profissionais
pensando nos menos privilegiados, buscam novas teorias principalmente da Europa, como
neomarxismo, sendo que no Brasil houve a influência do pensamento de Michael Apple e
Henry Giroux, da teoria de reprodução, a nova Sociologia da Educação inglesa, a
psicanálise, a fenomenologia, o interacionismo simbólico, dentre outras correntes teóricas,
principalmente, com o intuito de propagar a importância da escola e do currículo para uma
sociedade mais estruturada (MOREIRA, TADEU, 2011).
Surge uma nova teoria a qual se preocupa com o currículo e a estrutura social,
currículo e cultura, currículo e poder, currículo e ideologia, enfim, preocupa-se em entender
a favor de quem o currículo trabalha, sendo os neomarxistas os precursores, inaugurando o
campo teórico da Sociologia do Currículo (MOREIRA, TADEU, 2011) . Na década de 60
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(sessenta) na Inglaterra, surge outra teoria denominada Nova Sociologia da Educação
(NSE); há o desaparecimento do consenso teórico e metodológico e verifica-se o
crescimento tanto da pesquisa social aplicada como o ensino de uma sociedade renovada
(MOREIRA, TADEU, 2011). A NSE tornou-se o parâmetro para os especialistas ou
profissionais que buscam entender a organização, distribuição e ensino dos conteúdos
curriculares assim como a estrutura de poder do contexto social inclusivo.
No Brasil, seguindo essas tendências progressistas, conforme Queiroz e Moita
(2007a) no final da década de 70 e começo da década de 80, com o fim do militarismo,
surgem os movimentos progressista libertador, progressista libertário e progressista
histórico crítico, formados por vários educadores, com a intenção de diminuir as
desigualdades sociais promovendo uma educação crítica e assim transformar a sociedade
capitalista. Segundo Paulo Freire (2015):
[...] a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção
que, além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados
e\ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia
dominante quanto o seu desmascaramento. (FREIRE, 2015, p. 96)
No entanto, a teoria progressista histórico critica, com o propósito de ser contrária à
libertadora prioriza o saber científico historicamente acumulado. Para Gasparin e Petenucci
“o conhecimento na perspectiva Histórico-cultural é construído na interação sujeito-objeto a
partir de ações socialmente mediadas”. (GASPARIN, PETENUCCI, s.d, p. 6 )
A multiplicidade de referenciais acerca das teorias curriculares auxiliam a
compreender que não basta a organização escolar curricular do ponto de vista técnico,
sendo necessário problematizar o currículo educacional social e historicamente. Conforme
citado anteriormente na teoria crítica e na sociologia do currículo existem três pontos
relevantes: o currículo e ideologia, o currículo e cultura e currículo e poder (MOREIRA,
TADEU, 2011). Entre tantos teóricos que buscavam compreender a teoria curricular podese citar o ensaio "A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado", de Loius Althusser
(1983, apud MOREIRA, TADEU, 2011) o qual estabelece seu conceito de ideologia que
relaciona o marxismo12 com a psicanálise.
Dentre os aparelhos ideológicos destaca-se o escolar, no qual a escola com seu
currículo auxilia manter ideias da classe dominante (VAISMAN, 2006). Ainda, segundo
Althusser, a maioria dos professores aceitam as ideologias impostas e os novos métodos
sem questionamentos fortalecendo o pensamento de escola como classe dominante, assim
como era a igreja na antiguidade. Contudo, os teóricos continuam na busca por
compreensão da relação entre ideologia e currículo e há um apuramento no conceito de
12

A tradição marxista concebe o estado como um aparelho repressivo, uma máquina de repressão
que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária. (VAISMAN,
2006)
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ideologia de Althusser, isto é, a ideologia não é vista mais apenas falsa consciência ou
como um conjunto de ideias falsas da sociedade, passando a ser vista como um dos modos
pelos quais a linguagem constitui, produz materializa e influencia a formação de ideias e
pontos de vista (MOREIRA, TADEU, 2011).
Não se pode falar em teoria crítica, em sociologia do currículo ou em teorização
educacional sem falar em currículo e cultura, sendo que cultura não é um agrupamento de
valores e conhecimentos estagnados no tempo a serem repassados aos educandos sem
críticas ou debates, e sim, um conjunto de elementos que se constituem de modo
participativo na criação de definições e interpretações sobre a realidade (MOREIRA,
TADEU, 2011). Nessa concepção cultura é um lugar onde se enfrentam diferentes e
conflitantes conceitos da vida social. Moreira e Candau (2007) destacam para um
desenvolvimento de currículo nas escolas, as diferenças e desigualdades devem ser
deixadas de serem referidas como algo natural e tratadas como invenções históricas de
homens e mulheres. Os autores fazem a seguinte colocação:
[...],o existente pode ser aceito sem questionamento nem é imutável;
constitui-se, sim, em estímulo para resistências, para críticas e para a
formulação e a promoção de novas situações pedagógicas e novas relações
sociais. (MOREIRA, CANDAU, 2007, p.24)

O progressista e educador Paulo Freire também destaca a importância da identidade
cultural como interface do currículo:
[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar
as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e
todos com o professor(a) ensaiam a experiência profunda de assumir-se.
Assumir-se como ser social histórico, como ser pensante, comunicante,
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é
capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se
como objeto. (FREIRE, 2015, p.42)

Outro ponto de total relevância a ser observado entre currículo e as relações de
poder é o fato de que as relações de poder delimitam a educação escolar e também as
escolhas curriculares. Também, o currículo quanto a sua descrição oficial atribui
conhecimentos válidos e expressa os interesses das classes, ajudando assim a criar
identidades individuais e sociais que por sua vez, fortalecerão as relações de poder já
existentes (MOREIRA, TADEU, 2011). Ainda segundo Moreira e Tadeu admitir que o
currículo está permeado de relações de poder não indica que as mesmas sejam
reconhecidas no cotidiano, havendo uma necessidade constante de identificação das
relações de poder envoltas na educação e currículo.
As teorias críticas do currículo também descrevem o currículo oculto, como aquele
que trata dos aspectos da experiência educacional, não explicitadas no currículo oficial ou
formal e que podem sustentar ou propor rupturas às relações de poder supracitadas
(MOREIRA, TADEU, 2011).
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Paulo Freire coloca que é dever da escola respeitar os saberes do educando como
também o de aproveitar alguns deles para discutir com os alunos a realidade concreta a
qual se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina (FREIRE, 2015). A partir disso,
haverá uma reconstrução do que havia sido construído. No entanto, Lima (2007) ressalta
que o conhecimento formal traz outras dimensões ao desenvolvimento humano, além do
uso prático. Importante ressaltar que:
Um currículo para a formação humana introduz sempre novos
conhecimentos, não se limita aos conhecimentos relacionados às vivências
do aluno, às realidades regionais, ou com base no assim chamado
conhecimento do cotidiano. É importante alertar para a diferença entre um
currículo que parte do cotidiano e aí se esgota e um currículo que engloba em
si mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento à realidade cotidiana
vivida por cada grupo social, mas entende que conhecimento formal traz
outras dimensões ao desenvolvimento humano, além do “uso prático”.
(BRASIL, 2007, p.16)

Para Moreira e Candau

há uma necessidade de estimular os estudantes para

desenvolverem uma nova visão sobre acontecimentos propiciando estratégias:
“Pretendemos que se propicie uma maior compreensão de como e em que contexto social
um dado conhecimento surge e se difunde” (MOREIRA, CANDAU, 2007, p.26).
Conforme Silva que em seu artigo ressalta:
[...]um currículo jamais é neutro. Sejam lá quais forem os conteúdos, os
temas, os projetos contemplados em determinada etapa da escolaridade,
todos refletem uma demanda específica de algum setor da sociedade, em
algum momento histórico.(SILVA, 2013, p. 206)

A utilização de metodologias que incluam os conhecimentos prévios do educando, a
realidade cultural, são de extrema importância, porém não o suficiente, pois tem-se que ter
como objetivo o conhecimento amplo que introduz o senso crítico do educando na busca de
sua identidade individual e social (MOREIRA, CANDAU, 2007).
A instituição de ensino, dita escola, é responsável por transformar a criança, o
adolescente, em um cidadão preparado para exercer a cidadania, logo, tem que estar
preparada quanto a sua organização para uma plena formalização do conhecimento, ou
seja, para os processos de ensino-aprendizagem. “Em linhas gerais, pode-se dizer que
ensinar é empregar meios para atingir certas finalidades” (TARDIF, 2011, p. 125).
A partir das teorias críticas de currículo um fator de relevância para uma organização
curricular é que o período histórico, político sócio econômico influencia a composição do
currículo. Deve-se também ressaltar que para um bom desenvolvimento de um currículo a
diversidade humana tem que ser respeitada não havendo nenhum tipo de preconceito ou
exclusão do educando, seja étnica ou sócio-econômica ou por quaisquer outras
características, gênero, sexualidade, religião, etc... .
Para Moreira e Candau, “currículo associa-se ao conjunto de esforços pedagógicos
desenvolvidos com intenções educativas nas instituições escolares” (MOREIRA, CANDAU,
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2007, p. 21). Os autores ressaltam ainda que como cada instituição de ensino traz consigo
os seus profissionais na área da educação, cada qual com seu conhecimento formal, há
uma necessidade de discussões e reflexões sobre a organização curricular, pois para que
um currículo seja bem desenvolvido deve existir um trabalho em conjunto por parte dos
educadores de todas as áreas de conhecimento.
Diante de tantas teorias relacionadas ao currículo, Pires ressalta:
As tendências pedagógicas que se referem às concepções teóricas dos
modelos pedagógicos com base nas concepções teóricas e modelos
pedagógicos são estruturadas para qualquer tipo de saber inclusive o
matemático. (PIRES, 2010, p.12)

A termo, de conhecimento, no decorrer histórico de tantas discussões sobre
currículo, organização e metodologias, a área da Matemática não poderia ficar estagnada.
No Brasil surge na década de 60 o primeiro grupo de educação Matemática liderado por
Osvaldo Sangiorgi, o qual discutiam questões relativas à educação Matemática. Nesse
mesmo período, em diferentes países do mundo passaram a discutir questões relativas à
educação matemática, influenciada pelo movimento da Matemática Moderna, com o foco na
promoção de uma cultura escolar que reflita as necessidades e os anseios do cidadão
(PIRES, 2010).
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3 METODOLOGIA
Para um melhor entendimento a metodologia será estruturada em dois itens: o
método de pesquisa utilizado e os procedimentos metodológicos desenvolvidos para coleta
de dados, referente a esta pesquisa.
3.1 Método de Pesquisa
Todo projeto é baseado em uma pesquisa, pois exige uma aproximação do
sujeito\objeto a ser investigado. Conforme Silveira e Córdova (2009), a pesquisa é o
resultado de um inquérito realizado com o objetivo de resolver uma situação problema,
abordando um aspecto da realidade no sentido de comprovar experimentalmente ou
descrever ou explorar hipóteses construídas a partir da aproximação social com o objeto de
pesquisa. A pesquisa qualitativa, que apesar de inicialmente ser utilizada pela antropologia e
sociologia, tem sido de grande valia na área de educação, pois segundo Bogdan e Biklen
(1991) nos últimos anos observa-se modificações importantes e novos desenvolvimentos
na investigação qualitativa em educação. Segundo Rosa e Arnoldi (2008), para que se
obtenha um bom resultado de pesquisa qualitativa há necessidade de confiabilidade entre
investigador e sujeito\objeto para se desenhar uma conversação livre, desenvolvendo
muitas vezes contradições por parte do sujeito\objeto, não podendo assim haver
interferência por parte do investigador .
Ainda, segundo Bogdan e Biklen (1991) a investigação qualitativa possui cinco
características que são: a fonte direta de dados é o ambiente natural, a investigação é
descritiva, os investigadores se interessam mais pelo processo do que simplesmente pelos
resultados ou produtos, os investigadores tendem a analisar os fatos de maneira indutiva e o
significado é de importância vital na abordagem qualitativa.
Logo o presente trabalho será realizado utilizando o método da pesquisa qualitativa
que para Bogdan e Biklen
O investigador qualitativo planeia utilizar arte do estudo para perceber
quais são as questões mais importantes. Não presume que se sabe o
suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efectuar a
investigação (BOGDAN E BIKLEN ,1994, p. 50)

A condução metodológica desse trabalho de investigação, de natureza qualitativa,
baseia-se no estudo de caso como principal instrumento de coleta de dados, por meio da
observação direta do campo a ser investigado e da realização de entrevistas semiestruturadas com a finalidade de que o sujeito a ser entrevistado discorra e verbalize seus
pensamentos, tendências e reflexões sobre o tema apresentado (ROSA, ARNOLDI, 2008).
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3.2

Procedimentos Metodológicos
Esse capítulo apresenta o estudo de caso e sua pesquisa de campo que anuncia

como problematização central: investigar como as escolas de educação básica têm se
organizado no contexto da prática para garantir a coesão e articulação pedagógica no
ensino da Matemática entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, conforme
previsto na Res. CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010a).
O estudo de caso foi desenvolvido em uma Escola da Rede Publica Estadual de
Educação Básica localizada em um bairro central do Município de Caxias do Sul-RS, no
turno da tarde. Envolveu duas turmas de 5º ano e duas turmas de 6º ano do Ensino
Fundamental, assim como suas respectivas professoras, sendo que no 6º ano foi envolvida
a professora de Matemática. Também fez parte da pesquisa a supervisora pedagógica da
escola. Uma das motivações para ter escolhido essa escola como lócus de pesquisa, foi o
fato dela ter sido destaque na avaliação do 5º ano do EF pelo SAEB em 2015, ficando em
primeiro lugar no município de Caxias do Sul.
A escola tem uma infraestrutura adequada para atender a comunidade, sendo:
alimentação escolar para os alunos, água filtrada, acesso internet banda larga,
equipamentos tecnológicos, aparelho de som multimídia (data show) em todas as salas de
aula, laboratórios de informática e ciências, sala de recursos multifuncionais para
Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta e em área
aberta, biblioteca e sala de leitura, cozinha, parque infantil, banheiros com chuveiro,
banheiros dentro do prédio sendo que alguns estão adequados para alunos com deficiência
ou mobilidade reduzida, salas para direção e supervisão, sala de secretaria e 22 salas de
aula com capacidade média de 30 alunos.
Primeiramente, foi feito contato com a equipe de supervisão da escola para a
explanação do projeto de pesquisa, o qual definia por um curto espaço de tempo,
observações em turmas de 5º ano do Ensino Fundamental em período integral e em turma
de 6º ano do Ensino Fundamental, somente em períodos de aula de Matemática. Após,
seria feita uma conversação com os alunos solicitando que esses respondessem a um
questionário, a fim de se obter a visão do aluno quanto à transição do 5º para o 6º ano do
Ensino Fundamental. Também, seria feita uma entrevista gravada, para posteriormente ser
degravada, com as respectivas professoras e supervisora pedagógica.
Ao final da explanação ficou autorizada a presença da pesquisadora na escola (por
meio do formulário do APÊNDICE A) , mas somente nas aulas de Matemática, tanto no 6º
ano como no 5º ano do Ensino Fundamental. Conforme a supervisora pedagógica, o motivo
seria por haver muitos estagiários(as) na escola. Embora no 5º ano os professores sejam
unidocentes, as professoras do 5º ano da referida escola optaram por trabalhar em conjunto
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para um melhor andamento das rotinas escolares e articularam horários flexíveis, ou seja,
horário semanal elaborado por disciplinas diárias, porém, com flexibilidade de se estender
uma aula de determinada disciplina, ou, ainda realizar outras mudanças caso haja
necessidade tendo em vista a preparação do aluno para a transição do 5º ano para o 6º ano
do Ensino Fundamental.
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4 ANÁLISE DE DADOS
Após um curto período de observação nas turmas de 5º ano e 6º ano do Ensino
Fundamental, foi solicitado aos estudantes e suas respectivas professoras se concordavam
em responderem a alguns questionamentos. Essa solicitação também se estendeu à
supervisora pedagógica do turno da tarde. Esses questionamentos estariam relacionados à
transição do 5º ano para o 6º ano, ou seja, o término dos anos iniciais do Ensino
Fundamental para o começo dos anos finais do Ensino Fundamental.
A presente análise será elaborada e apresentada do seguinte modo:
- Observação das aulas dos 5º anos do Ensino Fundamental.
- Análise do questionário dos 5º anos do Ensino Fundamental.
- Observação das aulas do 6º ano do Ensino Fundamental.
- Análise do questionário do 6º ano do Ensino Fundamental.
- Análise das entrevistas com as professoras dos 5º anos e do 6º ano do Ensino
Fundamental.
- Análise da entrevista com a supervisora pedagógica.
4.1 Observação das aulas do 5º anos do Ensino Fundamental
A fim de resguardar o sigilo dos entrevistados, as turmas serão mencionadas a
partir do presente momento como turma X e turma Y, os alunos como A₁, A₂,..., A₄₉ (pois
foram 49 estudantes envolvidos na pesquia) e as professoras como P₁ e P₂, responsáveis
pelas turmas X e Y, respectivamente.
As observações de campo nas turmas de 5º anos do Ensino Fundamental ocorreram
do dia oito de agosto até vinte e três de agosto de dois mil e dezessete nos seguintes dias:
5º ano X: dias 8, 10, 15, 17 e 22 de agosto.
5º ano Y: dias 9, 14, 16, 21 e 23 de agosto.
Nas salas de aula das respectivas turmas, com capacidade média para trinta alunos,
não havia detalhes nas paredes (até desgastadas). Havia somente as classes para os
alunos, uma mesa para professora e um armário bem velho para guardar livros didáticos
para uso dos alunos em sala de aula.
Durante a pesquisa de campo, nessas aulas de observação, nas turmas de 5º ano
geralmente os alunos da turma X estavam sentados em dupla enquanto na turma Y em
fileiras individuais. As professoras P₁ e P₂ em sua organização planejam em conjunto, logo,
o método de trabalho não se diferencia muito. As aulas observadas praticamente se
organizavam em torno de exercícios de fixação de conteúdos envolvendo cálculos. No
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entanto, no momento da correção havia participação ativa dos estudantes, os quais
respondiam oralmente as questões solicitadas.
Entretanto, dentre essas aulas destacou-se uma na qual a professora da turma X
solicitou aos alunos que fizessem uma pesquisa com os pais para saber qual o esporte
preferido deles, então, durante a aula de Matemática foi elaborado de modo coletivo um
gráfico de barras com os dados obtidos. Essa aula teve a duração aproximada de sessenta
minutos.
Na turma Y, destaco um momento em que a professora solicitou para os alunos
resolverem uma historinha Matemática (resolução de um problema),o qual ela leu várias
vezes com eles, para entenderem.
Foi possível observar, também que os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental
três vezes por semana realizavam o recreio em horário diferenciado das outras turmas de
anos iniciais do Ensino Fundamental.
Após finalizar as observações com as turmas de 5º anos, no dia 30 de agosto de
2017 foi solicitado para os alunos das turmas X e Y responderem a um questionário, porém,
em horários distintos.
4.1.1 Análise do questionário das turmas do 5º ano do Ensino Fundamental
A metodologia adotada para aplicação do questionário foi a mesma em ambas as
turmas. Primeiramente, uma breve apresentação e contextualização da pesquisadora com
os alunos a respeito de sua presença. Após uma solicitação à turma quanto à participação
deles no trabalho respondendo a um questionário (vide Apêndice B), sendo informado aos
estudantes que os dados obtidos seriam utilizados só para fins da pesquisa e que esperava se, que fossem muito sinceros.
Nesse primeiro momento houve uma breve agitação, porém foi esclarecido para as
turmas que seria lida e explicada cada pergunta para que depois a respondessem, assim
como também seria dado algum exemplo para que eles compreendessem o significado.
Durante a aplicação do questionário eles se comportaram com muita seriedade e ao final
todos que estavam presentes responderam. Cada turma levou em média uma hora para
responder o questionário, mas no final, nenhuma pergunta ficou em branco.
Em virtude de serem duas turmas de 5º anos totalizando 54 alunos as respostas dos
49 alunos presentes que responderam ao questionário serão reunidas.
Abaixo, segue a tabela 1 apresentando as idades dos estudantes, que variam de 10
a 12 anos; logo, encontram-se na faixa etária média esperada para o 5º ano do Ensino
Fundamental e não há nenhum estudante repetente na turma.
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Tabela 1- idade dos alunos
Idade
Nº de alunos
10 anos

29

11 anos

17

12 anos

3

Fonte: dados da pesquisa

Na tabela 2, abaixo, serão apresentados o número de estudantes que recebem ajuda nas
tarefas de Matemática que fazem em casa, os que não recebem ajuda e os que recebem
ajuda às vezes. Observa-se que as famílias dos estudantes são bem participativas, pois a
grande maioria dos estudantes recebe algum tipo de ajuda nas tarefas de Matemática que
levam para casa.
Tabela 2 - ajuda nas tarefas em casa
Nº de alunos
Ajuda nas tarefas
36

Às vezes

8

Não

5

Sempre

Fonte: dados da pesquisa

Continuando os questionamentos, a pergunta 04 estava diretamente voltada às aulas de
Matemática e se o estudante tem dificuldade nessas aulas e quais seriam.
Percebe-se nas respostas que 51%, ou seja, 25 estudantes têm dificuldade nas
aulas de Matemática. Sendo os motivos mais citados a dificuldade com a tabuada e as
operações Matemáticas (básicas) de multiplicação e divisão. Também citam a falta de
atenção por parte deles durante as aulas e na leitura dos enunciados dos exercícios e, por
último, a dificuldade na resolução de problemas, os quais os estudantes chamam de
historinhas Matemáticas. Observou-se também que dos estudantes que dizem ter
dificuldade nas aulas de Matemática somente um estudante referiu-se não ter nenhum tipo
de ajuda em casa, conforme resposta a seguir:
Eu tenho nas contas que envolvem tabuada, acho que porque não tenho
ajuda para estudar e acho que não me sinto segura e que gostaria muito que
as pessoas que moram comigo enxergassem esse problema. (A₄)

No entanto 49%, ou seja, 24 estudantes entrevistados dizem não ter dificuldade nas
aulas de Matemática e citam os motivos para essa ‘facilidade’: uns gostam da disciplina de
Matemática e a consideram uma disciplina fácil, alguns dizem receber ajuda em casa e por
isso estudam bastante e outros ainda citam que essa facilidade é devido a prestar atenção
na explicação da professora em aula.
É possível perceber que os estudantes consideram que os motivos para o insucesso
para o aprendizado da Matemática partem deles e não necessariamente da estrutura
escolar ou da professora. Como, por exemplo, a resposta do estudante:
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Porque às vezes me desconcentro nas aulas ou às vezes erro algum número
errado e não presto atenção e também não consigo fazer historinhas
matemática. (A₁₈)

Os estudantes compreendem que para um bom desempenho no conhecimento
matemático, é imprescindível a atenção no desenvolvimento do cálculo. Essa falta de
“prestar atenção” também pode estar vinculada à leitura, interpretação e á associação dos
saberes matemáticos.
Prosseguindo com os questionamentos, na pergunta 05 os estudantes teriam que
descrever uma aula de Matemática que mais gostaram e explicar o motivo. Dos quarenta e
nove alunos, três dizem ter gostado da aula de Matemática na qual a professora ensinou a
construir gráficos. Segundo os estudantes, primeiramente fizeram uma pesquisa com os
familiares sobre qual seria a modalidade de esporte preferida, sendo que depois, em aula,
elaboraram uma tabela para começar a construção do gráfico. Segue abaixo o relato de um
dos estudantes:
Eu gostei mais quando a prof ensinou a fazer o gráfico, porque nós tínhamos
que fazer uma pesquisa em casa para depois pintarmos os quadrinhos no
quadro e sabermos quantos tem de cada atividade gostei muito desse.(A₁₀)

Essa dinâmica relatada pelo aluno A₁₀ vem ao encontro a um dos princípios pautados
para a área da Matemática nos PCN’s referente ao 5º ano:
A atividade matemática escolar não é “olhar para as coisas prontas e
definitivas”, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo
aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade.
(BRASIL,1997, p.19)

Dentro do mesmo questionamento, vinte e seis estudantes gostaram da aula de
múltiplos: como, o motivo dizem simplesmente ser fácil e interessante, pois envolvia a
tabuada. O restante dos estudantes dizem gostado da aula de expressão numérica, pois
reúne as quatro operações matemáticas básicas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e
divisão, assim como a utilização de parênteses, colchetes e chaves no mesmo exercício.
Pelas respostas dos alunos percebe-se uma diferenciação nas aulas, ou seja,
quando se trabalha com uma prática significativa, mobilizadora e motivadora há uma
construção do conhecimento ou uma reconstrução com saberes já adquiridos, pois para
uma aula produtiva, que possa gerar uma construção de conhecimento, é necessário que o
professor esteja atento ao resgate dos conhecimentos já adquiridos. Segundo Vasconcelos
(1993):
Uma tarefa importante que se coloca para o professor, portanto, é extrair do
conteúdo a ser dado suas perguntas básicas, geradoras, resgatar as
situações problemas que deram origem ao conceito: “Quais os problemas
que estavam colocados?” (...). Isto deve fazer parte do plano de aula, uma
vez que, se forem adequadamente captadas, essas perguntas poderão
provocar e desencadear, de forma significativa e participativa, o processo de
construção do conhecimento em sala de aula. (VASCONCELOS, 1993, p. 87)
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Na pergunta 06 pede-se ao estudante para citar alguns conteúdos abordados nas
aulas de Matemática que ele consegue relacionar com o dia a dia, buscando compreender
se o aluno consegue perceber a relação entre os conteúdos estudados nas aulas de
Matemática com a sua vida cotidiana fora da escola.
Dentre as diversas respostas, mais de cinquenta por cento dos estudantes citam as
quatro operações matemáticas básicas, para fazer compras no mercado, para pagar contas,
para receber e conferir o troco de alguma compra; alguns citam que seus familiares utilizam
a Matemática como ferramenta de trabalho ou, ainda, para ser utilizados em outros
conteúdos da própria matemática. Alguns alunos relatam que o conteúdo de frações é
utilizado para a preparação de receitas de comida. Outros dizem que a operação
Matemática de divisão serve para dividir coisas e dinheiro.
Logo, os estudantes conseguem construir relações do conteúdo visto na aula de
Matemática com alguns fatos do seu cotidiano fora da escola, ou mesmo dentro da escola.
Pelas respostas, percebe-se que há uma interação da família, ou seja, uma participação, um
acompanhamento no que se refere a certos conteúdos matemáticos e isso pode ser um dos
motivos que contribui para que o estudante visualize melhor essa relação.
Continuando com os questionamentos, a pergunta 07 refere-se à passagem do 5º
para o 6º ano do Ensino Fundamental na qual os estudantes enfrentam tensões e mudanças
de diversas ordens, sendo questionado quais as expectativas deles para o 6º ano do Ensino
Fundamental nas aulas de Matemática.
As expectativas com relação ao 6º ano do Ensino Fundamental pelos estudantes do
5º ano não se diferenciaram muito, as respostas são parecidas, sendo as mais citadas que
o 6º ano será mais difícil, pois irão ter matérias diferentes, mais conteúdos novos e irão
aprender mais. Manifestaram uma preocupação quanto à mudança de horário das aulas e
menos tempo para resolver as questões e pensar.
Dúvidas e insegurança dessa natureza também estão presente nos estudos de Prati
e Elzirik que relatam ter ouvido colocações como “Será que a quinta série é mais difícil?”
(PRATI e ELZIRIK, 2006, p. 294) No mesmo estudo, citam outras declarações feitas por
estudantes do 5º ano (antiga 6ª série) que, por terem contato com outros alunos que já
haviam passado por essa fase, se “referiam que ter vários professores e várias matérias iria
exigir mais responsabilidades deles”.(PRATI, EIZIRIK 2006, p. 292)
Outra expectativa bastante comum é a mudança de professora que além de não ser
mais a mesma, serão várias e, como haverá um maior número de matérias, aprenderão
mais, logo, aumentará a responsabilidade. Alguns citam que esperam gostar dos novos
professores. Novamente, Prati e Elzirik confirmam as preocupações dos estudantes:
A partir dos inúmeros cuidados e alertas em relação à nova organização do
ensino, os alunos acabam construindo a visão de que “Agora a professora é
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como uma mãe. E depois não vai mais ser assim.(PRATI, EIZIRIK 2006, p.
294)

Conforme as respostas anteriores, observa-se que os estudantes estão cientes de
que essa passagem do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental acarreta mudanças
significativas para eles, ou seja, conseguem perceber que alguns hábitos terão de ser
reordenados, assim como a maneira de estudar .
Na última pergunta quando questionados se consideravam importante aprender
Matemática e por quê, a resposta foi unânime. Todos responderam que é importante
aprender Matemática, pois levarão para a vida, para o futuro. Os estudantes, ainda citam
algumas situações do futuro que irão se utilizar dela, como para fazer compras, conferir
troco de alguma compra, para receber pagamento de algo ou do trabalho, para a sua
profissão, para continuar os estudos e que a Matemática é raciocínio.
As respostas simples desses alunos estão em conformidade quanto ao papel da
Matemática para a vida. A Matemática faz parte do cotidiano de todo o ser humano em suas
ações e experiências mais simples. Sua aplicabilidade pode ser observada em outras áreas
de conhecimento, pois favorece a estruturação do pensamento e o desenvolvimento do
raciocínio lógico. Por isso, os PCN’s (BRASIL, 1997) ressaltam que no Ensino Fundamental
deve-se explorar ao máximo o conhecimento matemático.
Observa-se, também, que alguns estudantes conseguiram perceber um pouco mais
essa aplicabilidade da Matemática. Abaixo, destaca-se respostas de estudantes ao se
referirem à Matemática, como sendo raciocínio.
Sim, porque matemática é puro raciocínio e é uma matéria que iremos levar
para a vida toda tanto na hora de diminuir, subtrair, dividir, multiplicar,
precisamos da matemática para contarmos o troco, para achar o número da
nossa roupa levamos a matemática para a vida porque vivemos rodeado de
números e números é matemática.(A₂)
Sim. Claro, pois a matemática é a compreensão dos números e a função
deles nas nossas aprendizagens é ter raciocínio e coerência para responder
as questões e dúvidas do nosso dia a dia e também da nossa vida.(A₁₂)

Em síntese, durante a observação de campo e a aplicação do questionário
transpareceu a euforia e ao mesmo tempo a preocupação dos estudantes quanto à
passagem para o 6º ano do Ensino Fundamental. A euforia destacava-se no dia em que os
estudantes participavam no recreio com os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental,
ou seja, o recreio com os ‘grandes’ como eles mencionavam. Os estudantes relatavam que
nesse dia se sentiam grandes também. Porém, a preocupação ficava em evidência quando
a professora conversava com os estudantes quanto a prestarem bastante atenção nas aulas
porque no ano seguinte seria mais difícil e para que fizessem a tarefa com mais rapidez
devido ao fato de no ano seguinte o tempo ser menor.
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A partir dessas observações e das respostas dos estudantes foi possível concluir que
eles conseguem visualizar que essa passagem do 5º ano para o 6º ano do Ensino
Fundamental é de grande importância para eles. Referindo-se à Matemática, os estudantes
têm a clareza de afirmar que faz e fará parte de suas vidas. Isso vem comprovar que a
Matemática tem grande importância na construção da cidadania. Nas respostas dos alunos
ficou explícita a importância do papel do professor e da família na construção do
conhecimento do estudante.
4.2 Observação das aulas do 6º ano do Ensino Fundamental
As observações de campo do 6º ano do Ensino Fundamental foram feitas em duas
turmas, e doravente turmas Z e W, e ocorreram no dia 05 de setembro de 2017. As duas
turmas têm a mesma professora titular na disciplina de Matemática e os alunos serão
mencionados A₁, A₂,..., A₂₃ (pois foram 23 estudantes envolvidos na pesquisa). O ambiente
das salas de aula das turmas é idêntico ao observado nas salas de aula dos 5º anos.
Durante a pesquisa de campo nessas aulas de observação nas turmas de 6º ano,
os estudantes estavam sentados em fileiras individuais, sendo que na turma Z os
estudantes estavam atentos às falas da professora, ao contrário da turma W, na qual havia
muita conversa paralela, com volume prejudicial à realização das atividades, parecendo que
não se importavam com a presença da professora.
A metodologia empregada pela professora em ambas as aulas assistidas consistiu em
reprodução de exercícios no quadro para resolução pelos estudantes.
Após finalizar as observações13 com as turmas de 6º ano no dia 18 de outubro de
2017 foi solicitado para os alunos da turma Z (somente uma das turmas) responderem ao
questionário ( vide Apêndice C).
4.2.1 Análise do questionário do 6º ano do Ensino Fundamental
Adentrando na sala de aula da referida turma, primeiramente, foi feita uma breve
apresentação e contextualização da pesquisadora com os alunos a respeito de sua
presença. Após foi feita uma solicitação à turma quanto a participação deles no trabalho
respondendo a um questionário (vide Apêndice C), sendo informado aos estudantes que os
dados obtidos seriam utilizados só para fins da pesquisa e que esperava-se que fossem
muito sinceros.

13

A observação de campo dessas referidas turmas foi em um tempo reduzido, devido ao movimento
de greve escolar dos professores concomitante ao tempo de realização dessa pesquisa.
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Nesse primeiro momento houve uma breve agitação, porém foi esclarecido para a
turma, que seria lida e explicada cada pergunta para que depois a respondessem, assim
como também seria dado algum exemplo para que eles compreendessem o significado.
Durante aplicação do questionário eles se comportaram com muita seriedade e ao final
todos que estavam presentes responderam. A turma levou cinquenta minutos para
responder o questionário, mas no final, dois estudantes não responderam as perguntas 7,8
e 9 por opção própria. Ao todo se encontravam na turma 23 alunos.
Abaixo, segue tabela 3 apresentando as idades dos estudantes que variam de 11 a
14 anos, logo, a maioria encontra-se em faixa etária média esperada para o 6º ano do
Ensino Fundamental.
Tabela 3- idade dos alunos
Idade
Nºde alunos
11 anos

11

12 anos

9

13 anos

2

14 anos

1

Fonte: dados da pesquisa

Na pergunta 02 foi questionado os estudantes se era a primeira vez que estavam
cursando o 6º ano do Ensino Fundamental, sendo que dois responderam que não; os outros
vinte e um disseram ser a primeira vez.
Na tabela 4, a seguir, serão apresentados o número de estudantes que recebem
ajuda nas tarefas de Matemática que fazem em casa; os que não recebem ajuda e os que
recebem ajuda às vezes. Observa-se que as famílias dos estudantes são bem participativas,
pois a grande maioria dos estudantes recebe algum tipo de ajuda nas tarefas de Matemática
que levam para casa. Os alunos que dizem não receber ajuda nas tarefas de Matemática
que levam para casa na pergunta seguinte dizem ter facilidade em compreender
Matemática.
Tabela 4- ajuda nas tarefas em casa
Nº de alunos
Ajuda nas tarefas
18

Às vezes

2

Não

3

Sempre

Fonte: dados da pesquisa

Continuando os questionamentos, a pergunta 04 tem a intenção de saber se a disciplina de
Matemática é a que os estudantes têm mais dificuldade de compreender, ou se eles têm
facilidade de compreendê-la. Logo, foi solicitado aos estudantes que citassem qual a
disciplina que têm mais facilidade e a que encontravam maior dificuldade.
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Sete estudantes disseram ter maior dificuldade de compreender a disciplina de
Matemática e sete estudantes disseram ter maior facilidade em compreendê-la. Os
estudantes ainda dizem ter dificuldades em história (5 estudantes), geografia (4 estudantes),
inglês (4 estudantes), ciências (2 estudantes) e português (1 estudante). Portanto, nove
estudantes não citaram a disciplina de matemática.
Prosseguindo com os questionamentos, na pergunta 5 os estudantes teriam que
descrever uma aula de Matemática que mais gostaram e explicar o motivo.
Dos vinte e três alunos que responderam o questionamento, quatorze disseram que
a aula que mais gostaram foi a aula do “Jogo do Plim” 14 a qual descreveram como uma
brincadeira legal e divertida. No entanto, em algumas falas dos estudantes percebeu-se que
uma aula diferenciada pode proporcionar um melhor entendimento.
Gostei mais dessa aula, quando a sora deu o jogo do plim gostei mais dessa
aula porque foi uma maneira diferente e legal de ensinar e rever a tabuada se
divertindo.(A₁₅)
Quando ela fez o jogo do plim para aprendermos uma tabuada melhor, foi
muito legal e em conjunto, não foi só escrever e calcular como a maioria dos
dias.(A₁₄)

Conforme as orientações dos PCN’s da área de Matemática, a atividade
diferenciada, como um jogo, por exemplo, contribuirá para a construção do estudante
referente à formação de suas atitudes, a resolver desafios, a desenvolver a competência
matemática.
Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes,
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da
crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las
quando o resultado não é satisfatório - necessárias para aprendizagem da
Matemática. (...). A participação em jogos de grupo também representa uma
conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante e um estímulo
para o desenvolvimento de sua competência matemática. (BRASIL, 1998,
p.47)

De acordo com a fala de um estudante, é possível inferir que a professora não
costuma trabalhar com metodologias diferenciadas. “Aula que mais gostei foi que a sora
ficou com vontade de dar uma aula diferente foi o jogo do plim.” (A₂)
Do restante dos estudantes dois disseram gostar da aula cujo conteúdo era
porcentagem e outros dois na qual o conteúdo era divisibilidade, sendo que o motivo citado
pelos quatro estudantes era que a professora explica bem. Contudo, cinco disseram outros
conteúdos não citando o motivo.
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O jogo do plim tem o estilo de um bingo, no qual onde a professora divide os estudantes em grupo
para recitarem a tabuada indicada por ela. Cada estudante ao fazer a declamação oral, deve dizer
plim em substituição do produto dos fatores. Os estudantes são premiados ao final com bombom.
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De volta aos questionamentos, perguntou-se aos estudantes quais tinham dificuldade
em compreender os conteúdos matemáticos e se fosse possível citar em que momentos
tinham essa dificuldade. As respostas dos estudantes referentes à pergunta foram bem
surpreendentes. Dos 23 estudantes, somente 26% (5 estudantes) disseram ter dificuldade
em compreender a disciplina de Matemática, sendo o motivo variado, como: “quando é
matéria nova entendo na aula depois esqueço”, ou, “não consigo relacionar os conteúdos”.
Do restante, 30% (7 estudantes) disseram que às vezes têm dificuldade na disciplina de
Matemática, sendo os principais motivos citados: “ (...) às vezes não entendo a professora.
Explica muito rápido embaralha tudo na cabeça”; “ precisa de mais de uma explicação”. No
entanto, 43% (10 estudantes) dos estudantes disseram não ter dificuldades na disciplina de
Matemática. Como motivos citaram que acham disciplina fácil e estudam em casa, sendo
que quatro desses estudantes disseram que o motivo era porque a professora explica bem.
A Matemática está presente no cotidiano de todas as pessoas, até mesmo nas
tarefas mais simples. É uma área de conhecimento que todos utilizam, principalmente no
exercício de sua cidadania. Por esse motivo, o próximo questionamento era para que os
estudantes citassem alguns conteúdos da disciplina de Matemática que eles conseguissem
relacionar com o cotidiano fora da escola, assim como, algum conteúdo da disciplina de
Matemática que não conseguissem relacionar com o cotidiano.
As respostas dos estudantes foram objetivas, sendo que 11 alunos disseram que as
operações básicas de matemáticas eles relacionam com o cotidiano, 9 alunos disseram
relacionar porcentagem, 7 alunos disseram relacionar frações, 3 alunos disseram conseguir
relacionar todos os conteúdos de Matemática com o cotidiano e somente 1 aluno consegue
relacionar as histórias matemáticas apresentadas na disciplina de Matemática com o
cotidiano. A seguir as respostas de alguns estudantes:
Eu vou no mercado calculando o preço, foi problemas matemáticos.(A₂)
Multiplicação, frações e divisão e soma , na rua com meus amigos.(A₃)
Porcentagem para nós saber a quantidade de dinheiro.(A₇)
Divisão, multiplicação, fração e porcentagem. Em casa, no mercado nas
lojas.(A₁₆)
Em geral, na casa, na rua, tipo fração e porcentagem.(A₁₇)

Percebe-se que os estudantes conseguem associar a Matemática com o cotidiano,
ou seja, nas falas desses estudantes consegue-se perceber que a disciplina de Matemática
vem contribuindo para a formação da cidadania, conforme previsto nos PCNs:
A Matemática faz-se presente na quantificação do real: contagem, medição
de grandezas e no desenvolvimento das técnicas de cálculo com os números
e com as grandezas. No entanto, esse conhecimento vai muito além, criando
sistemas abstratos, ideais, que organizam, inter-relacionam e revelam
fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados
quase sempre a fenômenos do mundo físico. (BRASIL, 1998, p.25)
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Ainda, referente à pergunta 07 quanto ao conteúdo da disciplina de Matemática que
não conseguiam relacionar com o cotidiano quatro estudantes citaram raiz quadrada, três
estudantes, expressões numéricas, um estudante, MMC (mínimo múltiplo comum) e MDC
(máximo divisor comum), porém um estudante não conseguiu relacionar fração com a vida
cotidiana.
Prosseguindo, o próximo questionamento foi direcionado para entender como os
estudantes se sentem no 6º ano do Ensino Fundamental, porém na área de conhecimento
da Matemática, porque esse é o foco da pesquisa. Logo, questionou-se quais (quais) era(m)
a(s) diferença(s) e se o estudante as observava entre o 5º e o 6º ano do Ensino
Fundamental com relação às aulas da disciplina de Matemática, e se possível, tecer
comentário sobre o assunto.
As respostas dos estudantes foram dentro dos parâmetros já mencionados

em

outras pesquisas. Dentre as observações dos estudantes, estão, as diferenças de
metodologia utilizadas pelas professoras, pois citam que cada uma tem uma “maneira de
explicar”. Nas respostas, ainda salientam que a matéria é mais difícil, mas que também
aprendem mais, ou seja, segundo a fala de um estudante “o nível das coisas aumenta”. Vale
também ressaltar algumas respostas:
Observo diferença nas professoras no ensino, pois cada uma tem um jeito de
explicar diferente em tudo, nas provas, trabalho. Prefiro esse ano, pois
conheci novas professoras(A₁₅)
Diferença na maneira que a profe ensina, matéria diferente hoje tenho menos
dificuldade em matemática.(A₄)
A matéria ficou mais difícil, bom aprender coisas novas –os primeiros dias foi
bem emocionante depois me acostumei.(A₁₂)

Nas falas dos estudantes se evidencia a percepção das maneiras diferentes de cada
professor ministrar sua aula, ou seja, sua postura profissional, sua abordagem relacional,
pedagógica perante os alunos. Conforme Freire (2015) essa imagem que os estudantes
tecem a respeito do seu educador deve servir para o crescimento do mesmo. “Saber que
não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como me percebam me
ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em mim os
cuidados com o meu desempenho.” (FREIRE, 2015, p. 95)
Os PCN’s (BRASIL, 1998) reforçam a importância da Matemática na construção da
cidadania, então, foi questionado como pergunta final se os estudantes consideravam
importante aprender Matemática, e por que eles visualizavam dessa maneira. Todos foram
unânimes em afirmar que é importante aprender a Matemática. Dos 23 estudantes que
responderam o questionário, doze disseram que é importante pois se você aprende a fazer
cálculos que se levará para a vida toda. Ainda, dois responderam que é importante para
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quando receberem o salário, cinco para quando comprar ou pagar alguma conta, não ser
logrado e verificar o desconto da compra que fizer.
Percebe-se nas respostas que os estudantes estão desenvolvendo uma certa
autonomia de pensamento, ou seja, está clarificando a aprendizagem Matemática. Dentre as
respostas convém destacar:
Sim porque a matemática você leva para toda a vida, no mercado, loja até no
vídeo game. (A₂)
Sim porque é muito importante me ajuda muito bem... ajuda todos no [dia a
dia ajuda a ter raciocínio. (A₁₆)
Para manter meu dia prático e poder ajudar os outros principalmente minha
mãe, pois eu faço a maioria das compras com ela.(A₁₀)
Sim porque será burro e também ter autonomia.(A₁₂)

As respostas acima vêm ao encontro das orientações dos PCN’s, pois é de extrema
relevância que o aluno estabeleça essas relações.
O significado da atividade matemática para o aluno também resulta das
conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos e
também entre estes e as demais áreas do conhecimento e as situações do
cotidiano. (BRASIL, 1998, p.37)

Em síntese, observa-se nas respostas dos estudantes que seus familiares são
participativos no que se refere às tarefas de Matemática. No entanto, alguns estudantes
dizem ter dificuldade na disciplina, citando como sendo um dos motivos que: “matéria nova
na aula entende, depois esquece”. Esse esquecimento que os estudante enfatizam revelam
a fragilidade da sua construção do conhecimento, ou seja, não houve uma assimilação dos
saberes matemáticos. Também, constatam que há maior número de disciplinas com
professores com diferentes ritmos e dinâmicas em aula, promovendo ao estudante uma
sensação de incerteza quanto ao andamento dos trabalhos. Outro ponto que ficou bem
evidente durante a aplicação do questionário é que os estudantes gostariam que houvesse
mais aulas de Matemática com dinâmicas metodológicas diferentes. Observou-se também
que os estudantes estão conseguindo assimilar o significado social da aprendizagem de
Matemática, porém, essa construção ainda evidencia uma Matemática restrita ao campo
numérico.
4.3 Análise das entrevistas com as professoras
Para dar continuidade a pesquisa referente à articulação pedagógica na transição do
5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental solicitou-se uma entrevista às professoras da
turma X (P₁) e da turma Y (P₂) dos 5º anos e à professora Z das turmas dos 6º anos
doravante nomeada P₃. As perguntas (vide Apêndice D), são relativas a esse período de
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transição do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental e para um bom aproveitamento,
as entrevistas foram gravadas, para posterior serem degravadas.
Os primeiros questionamentos (perguntas nº1, nº2, nº3) são referentes à formação
docente de cada professora, ou seja, a formação acadêmica, tempo que exerce a docência
e para que anos do Ensino Fundamental atua como professora titular. Os dados se
encontram na tabela 5 abaixo para uma melhor visualização.
Tabela 5- formação acadêmica das professoras e tempo exercido na docência
Para que anos do Ensino
Formação acadêmica
Tempo de docência
Professora
Fundamental leciona
P₁

Pedagogia – séries iniciais

15 anos

5º ano

22 anos

5º ano

Magistério – pedagogia P₂

Especialização em gestão e
ambientação educacional

P₃

Graduação - Pós graduação

Mais que 5 menos
que 10 anos

6º ano

Fonte: dados da pesquisa
O próximo questionamento vem ao encontro dos PCN’s (BRASIL, 1997), “A
Matemática é componente importante na construção da cidadania,(...).” (BRASIL,1997) .
Logo, a pergunta dirigida as professoras é de que modo a Matemática no 5º e no 6º ano do
Ensino Fundamental participa na formação da cidadania dos estudantes.
Em suas falas, as professoras evidenciam essa importância. As professoras P₁ e P₃
reforçam que a Matemática contribui para que o estudante se torne um ser autônomo, pois
desenvolve suas capacidades e habilidades para a vida financeira e autonomia de saber
quanto poderá gastar ou economizar, principalmente para suas idas ao mercado. A
professora P₃ ressalta ainda que sempre que possível procura relacionar os exercícios
para a vida cotidiana dos estudantes.
No entanto, a professora P₂ além do que já foi mencionado declara:
Contribui para a formação dos estudantes no contexto da realidade deles
porque a matemática contextualiza diretamente com a vida, pois é uma
ciência que está presente nas outras ciências. Nos anos iniciais tem um
papel fundamental na formação do raciocínio lógico, sendo que é nesse
período que acontece a preparação do estudante para os demais anos de
sua vida acadêmica.

Nas falas das professoras há uma preocupação para que o educando obtenha
autonomia e discernimento de acordo com a faixa etária como também preparando-os para
o período vindouro. A resposta acima mencionada também vem ao encontro a LDB no seu
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art. 22, a qual

define que a Educação Básica tem por finalidade fornecer meios para o

desenvolvimento do educando progredir em estudos posteriores.(BRASIL,1996)
Contudo, sabe-se que em uma sala de aula há diferentes saberes e culturas,
independentemente da idade. De acordo com Paulo Freire (2015) é dever da escola
respeitar os saberes do educando como também aproveitar desses saberes para discutir
com os alunos a realidade concreta. Seguindo esse pensamento, foi questionado se as
professoras conseguiam identificar a relação entre o cotidiano, as ‘culturas’ 15 dos estudantes
e os conteúdos trabalhados na área da Matemática, se possível citando um exemplo.
Nas respostas, as professoras dizem perceber que os estudantes em sua grande
maioria possuem uma cultura de vivência familiar que dá suporte aos filhos, acompanhando
a sua vida escolar, o que serve de auxílio na assimilação do conhecimento matemático.
Ainda, segundo as professoras, os estudantes conseguem estabelecer essa relação do
cotidiano e os conteúdos abordados nas aulas de Matemática. Uma situação que comprova
esse apontamento é que os estudantes expressam continuamente que as “continhas”
utilizarão durante toda a vida.
Esses fatores aos quais as professoras indicam como de grande importância para
que os estudantes assimilem os conhecimentos matemáticos vêm ao encontro da
pluralidade de saberes necessários nos processos educativos. Segundo Santos (2002):
“Desta forma, as experiências dos alunos, seus conhecimentos práticos, sua inserção
cultural, são aspectos fundamentais a serem considerados pelas práticas pedagógicas.”
(SANTOS, 2002, p. 57)
De acordo com parecer CNE/CEB Nº 7/2010 (BRASIL, 2010b), o currículo do Ensino
Fundamental possui uma Base Nacional Comum, sendo que a Matemática é uma das
áreas de conhecimento. No entanto, é uma área de conhecimento que não agrega nenhum
outro componente curricular, mas poderá se transformar em instrumento indispensável para
outras áreas de conhecimento. Nesse contexto, CNE/CEB Nº 7/2010 orienta para que seja
feita uma integração dos conhecimentos escolares como um. Um exemplo pode ser uma
proposta de projetos interdisciplinares.
Em conformidade ao que orienta a CNE/CEB Nº 7/2010, foi questionado as
professoras quanto à possibilidade de trabalhar de modo interdisciplinar envolvendo a área
da Matemática e como elas visualizam isso.
A professora P₃ diz ser importante os estudantes entenderem que a Matemática é
fundamental na vida e para isso utiliza muitos exercícios e desafios que contextualizam
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Cultura no texto tem o significado de conhecimento e saberes, comportamentos e hábitos.
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situações cotidianas. Reforça também que a Matemática do 6º ano é rica em conteúdos
para serem trabalhados de modo interdisciplinar.
As professoras P₁ e P₂ complementam a fala, pois utilizam os conteúdos de
Matemática em outras áreas de conhecimento e citam alguns exemplos: na área das
linguagens em artes quando há necessidade de medir ou dividir algum material, nas
ciências humanas, em geografia está presente nos gráficos, nos mapas ou em história na
passagem do tempo.
Percebe-se, então, que para as três professoras, as áreas de conhecimento se
interligam. No entanto o estudante do 5º tem que ser chamado atenção quanto a isso
porque na maioria das vezes ele não consegue visualizar essa ligação, sozinho, conforme o
relato das professoras do 5º ano do Ensino Fundamental.
Continuando os questionamentos, a próxima pergunta refere-se à problematização
central desse trabalho, que a articulação pedagógica na transição do 5º para o 6º ano do
Ensino Fundamental. Logo, a pergunta direcionada às professoras foram quais seriam as
principais estratégias ou recursos que utilizam para dar aulas de Matemática com o intuito
de minimizar esse impacto.
As professoras P₁ e P₂, planejam em conjunto desde o começo do ano e uma das
finalidades é tentar amenizar a transição do 5º para o 6º ano, pela qual todo estudante
passa. Uma das estratégias foi a de solicitar à direção que algumas vezes na semana os
estudantes do 5º ano participassem do recreio com os estudantes das séries finais do
Ensino Fundamental. Outra estratégia foi a de elaborar um horário específico para cada
disciplina (com flexibilidade, podendo ser alterado se necessário) nos 5º anos para que os
estudantes se familiarizem para quando ingressarem no 6º ano do Ensino Fundamental.
Essas estratégias foram bem aceitas pela parte diretiva da escola. As professoras explicam
também para os estudantes que é muito importante estudar e praticar a leitura
principalmente na Matemática.
Embora essa organização de horário por disciplinas seja uma atitude pensada para
uma adaptação dos alunos nessa transição, ela é questionável, pois no currículo o ensino é
globalizado e unidocente. Essa quebra de horário tem uma vulnerabilidade, pois, no
momento em que a flexibilização ocorre como uma atividade quase que diária, uma vez que
a professora conduz a troca de disciplinas a partir do término das atividades pelos
estudantes e não necessariamente pelo tempo estipulado para cada componente curricular,
não contribui de fato para que os estudantes compreendam a necessidade de organização
temporal na qual o ano seguinte (6º ano) basear-se-á. Penso que esse anúncio de um
horário por disciplinas contribui para que os estudantes compreendam as especificidades de
cada área disciplinar, porém, limita a professora de desenvolver um trabalho mais integrado
estabelecendo as relações entre as áreas, baseando-se na interdisciplinaridade.
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Outra estratégia na qual as professoras concordam é a de trabalhar com exercícios
de desafios que envolvam a Matemática, raciocínio lógico e rápido, de caça palavras,
cálculos e desenhos para pintar, fazer questionamentos orais sem poderem calcular no
caderno. Segundo as professoras, isso faz com que os estudantes adquiram maturidade
para enfrentar as mudanças nessa transição.
A Res.CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010a) em seu Art. 13, §3º, orienta quanto à
importância de serem utilizados recursos tecnológicos no ensino-aprendizagem visando a
aproximação de aluno e professor. Ciente disso o próximo questionamento se refere a como
a professora vê a relação entre o uso desses recursos tecnológicos de informação e
comunicação no ensino da Matemática para o 5º e 6º ano do Ensino Fundamental. Caso
utilizem esses recursos, foram pedidos exemplos dessa aplicação.
As três professoras dizem não utilizar tanto esses recursos, trabalham mais com
quadro e exercícios, tudo feito manualmente. No entanto, P₃ ressalta fazer uso do celular
somente para recados extra classe e P₂ em uma aula de Matemática o ano passado, não
informando o motivo.
As professora P₁ e P₂ mencionam que os estudantes são da geração z, ou seja,
nasceram na era virtual. Devido a isso, os professores necessitam entender e se adequar a
essa nova era criando situações de

aprendizagem utilizando as tecnologias como

ferramenta para desenvolver o conhecimento e torná-lo prazeroso. Ainda, segundo elas, a
escola tem o laboratório de informática pronto para ser utilizado, porém, não há um
profissional qualificado para prestar atendimento. As professoras também dizem fazer uso
do data show na sala de aula, mas em outras áreas de conhecimento e não em Matemática.
Nas falas das professoras, observa-se uma certa resistência quanto

ao uso das

tecnologias no processo ensino-aprendizagem. No entanto, as tecnologias podem se tornar
grandes ferramentas de trabalho, elas poderão oportunizar metodologias diversificadas e
interativas, auxiliando no planejamentodas

aulas. Assim como, poderá agregar

conhecimento e prazer para aquele educando o qual muitas vezes só terá acesso a certas
tecnologias dentro da área escolar.
Novamente, relacionando a transição do 5º ano para o 6º ano do Ensino
Fundamental, o próximo questionamento dirigido às professoras foi como percebem essa
transição dentro da área de Matemática e quais seriam os principais desafios.
As professoras percebem que essa fase de transição não acontece só por motivo
organizacional, ou seja, da estrutura escolar, mas também por motivos biológicos que
envolvem o desenvolvimento físico e psicológico dos estudantes. Nessa faixa etária, os
estudantes estão entrando na pré adolescência e adolescência, vivenciando mudanças no
corpo e na mente. As professoras P₁ e P₂ ressaltam que somado a esses fatores, há uma
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troca de organização curricular, a qual eles passam a ter vários professores,

horários

rígidos para cada disciplina e ainda há a incerteza se vão continuar com os mesmos
colegas. Então, é necessário conversar com os estudantes, fazer com que eles entendam
que não é tão difícil, esclarecendo dúvidas e mantendo um clima de tranquilidade a respeito
da nova fase. Outro fator que elas destacam é que o professor do 6º ano também tem que
estar preparado para essa transição do estudante.
Esse alerta vem nas palavras da professora P₃:
Olha o primeiro desafio é os primeiros dias, é colocar eles no meu método de
funcionamento e depois, vai embora. É cativar, dar coisas diferentes. É
mostrar que a matemática não é bicho papão, que é só estudar porque eles
vem eles vêm de uma professora só, de repente eles tem várias professoras.

No Brasil há uma preocupação quanto a um grande índice de reprovação,
principalmente na área da Matemática. Logo, questionou-se às professoras, sobre como
visualizam essa problemática e que possíveis alternativas poderiam sugerir para minimizar
essa situação.
As professoras foram unânimes em afirmar que é muito importante a parceria com a
família, ou seja, os pais ou responsáveis têm que participar ativamente em conjunto com a
escola. Segundo as professoras também é necessário conversar com o estudante,
transmitindo-lhe confiança de que é capaz e que só precisa se dedicar e estudar.
A professora P₃ entende que essa ‘reprovação’ acontece mais no final do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio por ser consequência do estudante perder a vontade de
estudar e porque os pais diminuem a cobrança achando que os filhos já estão crescidos. As
falas das professoras, sugerem que a participação da família junto à escola são de extrema
importância para minimizar a problemática de reprovação. No entanto, não referem
estratégias quanto ao papel da professora ou da escola para minimizar essa questão.
Considerando que deve haver uma sequencialidade entre todos os anos do ensino
Fundamental e Ensino Médio, entendo que se houver uma defasagem de aprendizado na
alfabetização, por consequência, essas dificuldades também se expressarão nas etapas
seguintes de ensino. Portanto, essa é uma situação complexa e com a qual se deve ter o
cuidado para não se fazer o jogo da culpabilização, do “empurra-empurra”, designando
culpados para as lacunas. Segundo Vasconcellos, a maior vítima dessa situação é o aluno
e relata que o caminho não é ficar buscando o culpado mas sim que cada agente cumpra
com sua responsabilidade.
O caminho, pois, não e ficar se buscando o “culpado”- na verdade,
justificativas para o mais que perfeito imobilismo-(...). Não podemos também
nos omitir. Enquanto “cada um ficar na sua” não encontraremos alternativas.
Ao contrário, o que vislumbramos é o compromisso de cada setor com suas
responsabilidades, dentro de uma visão de totalidade, articulando com os
demais, cobrando, exigindo, inclusive, que cada parte assuma suas
respectivas responsabilidades. (VASCONCELLOS,1994, p.54)
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A instituição escola, para alcançar o seu objetivo de formar cidadãos, necessita de
uma organização curricular. Logo, para um bom desenvolvimento curricular há a
necessidade de esforços conjuntos dos profissionais da escola, visando a reflexão das
práticas pedagógicas. Nesse sentido, questiona-se às professoras de como é pensado o
currículo de Matemática do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental em sua escola no sentido
de minimizar o impacto da transição causado nos estudantes.
As professoras P₁ e P₂ relatam que, referente aos conteúdos, há uma prioridade na
sequencialidade, ou seja, priorizam o que vai ser dado continuidade no 6 º ano. Conforme a
professora P₁, estão sendo reformulados os planos de estudos na escola com a finalidade
de rever quais as habilidades e competências a serem desenvolvidas no 5º ano para serem
consolidadas no 6º ano. No entanto, a professora P₃ manifesta opinião divergente,
declarando que já recebe o currículo pronto e ressalta que às vezes muda a ordem de
desenvolvimento dos conteúdos com a finalidade de organizar e melhorar o entendimento
dos estudantes. Também ressalta que às vezes não é possível dar conta de todo o
conteúdo. Logo, nota-se uma preocupação das professoras quanto aos conteúdos a serem
‘repassados’, ao estudantes .
Contudo, não deve-se relacionar currículo somente a conteúdos a serem
‘trabalhados’. Para Veiga-Neto (2009) uma maneira de pensar em currículo é:
Chamamos de currículo todo o conjunto de preceitos e procedimentos que
colocam em funcionamento, na educação escolar, as atividades de ensinar e
aprender. Só por isso, já se pode dizer que ele funciona nos ensinando a usar
determinadas maneiras de perceber, significar e usar o espaço. (VEIGANETO, 2009, p.33 )

Na instituição escolar, as matrizes curriculares são compostas por área de
conhecimento, a qual define as diferentes habilidades e competências a serem
desenvolvidas pelo educando em determinado conteúdo e etapa de ensino. O professor é
responsável por organizar e planejar didaticamente suas aulas, ou seja, o currículo vai se
construindo durante o ano letivo. A sua construção é diariamente no encontro com a turma,
não é simplesmente uma lista de conteúdos a serem repassados em determinado período
de tempo. É na relação pedagógica que o professor constrói com a turma que pode
reconhecer quais são as possibilidades dela, o perfil de aprendizagem do grupo, seus
conhecimentos e saberes. Enfim, cabe ao docente, a partir de um objetivo de
aprendizagem, planejar um roteiro com métodos e procedimentos para que os estudantes
sejam capazes de reconstruir seus conhecimentos, desenvolvendo assim suas habilidades
e competências dentro de cada área de conhecimento e seus respectivos conteúdos.
É por meio do currículo que as ações pedagógicas se desdobram nas escolas
e nas salas de aula. É por meio do currículo que se busca alcançar as metas
discutidas e definidas, coletivamente, para o trabalho pedagógico.
(MOREIRA, 2009, p.4)
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Dando prosseguimento aos questionamentos foi solicitado às professoras para
narrarem uma aula de Matemática, por elas ministrada, que consideraram positiva
justificando o motivo. A professora P₁ relatou a construção da tabuada, do um até o nove, a
qual foi feita em papel quadriculado. Segundo P₁, ao final de várias aulas (essa construção
demorou um trimestre), os alunos conseguiram construir o conceito da multiplicação como a
soma de parcelas iguais.
A professora P₂ relatou uma atividade com duração de três aulas na qual os
estudantes trabalharam em grupo. Essa atividade foi um exercício de desafio de raciocínio
lógico, o qual não envolvia cálculo, mas muita leitura e interpretação. Primeiramente, a
professora fez a leitura em conjunto mostrando o primeiro passo. No final, a atividade foi
resolvida no grande grupo da turma com excelentes resultados. A professora P₂ traz o
seguinte comentário: “Eu acredito que quando eles desenvolvem o raciocínio lógico é a
porta aberta para tudo. Isso vai fazer a diferença lá no ensino médio com as funções por
exemplo.”
Quando solicitado à professora P₃, obteve-se a seguinte resposta:
Então eu vou ter que te narrar o ano inteiro porque todas as aulas eu saio de
lá com gratificação eu adoro dar aulas para eles todas as aulas são
produtivas é difícil ter uma aula que não tenha produção.

Quando o tema é a construção do conhecimento não se pode afirmar qual recurso
didático é o melhor para ser utilizado no contexto matemático. Entretanto, é aconselhável
que o professor, ao traçar seu plano de aula, se aproprie de inúmeros recursos didáticos e
diversas possibilidades de trabalho, incluindo situações problemas, afim de facilitar a
construção do conhecimento pelo estudante. Segundo os PCN’s (BRASIL,1997), esses
recursos didáticos podem estar vinculados à área da tecnologia da comunicação, jogos,
literários, resolução de problemas, etc. O mesmo documento também ressalta

a

importância de desenvolver a argumentação para que os estudantes não se contentem
somente com formação de respostas mecanizadas, mas que as fundamentem.
Para finalizar a entrevista foram abordados os diferentes ritmos de aprendizagem, ou
seja, como as professoras consideram as singularidades e especificidades dos estudantes
nas aulas de Matemática. As professoras foram unânimes, ao dizer que um fator de
relevância é a valorização do estudante. Relataram que conversam e auxiliam
individualmente os estudantes quanto às suas dificuldades e solicitam ajuda dos
responsáveis. Ressaltam que ao menor sinal de evolução o professor tem que elogiar para
motivar o estudante a continuar.
A fala das professoras quanto às singularidades dos estudantes, retrata os aspectos
motivacionais do ensino que são importantes. Conforme Meirieu (2005) é necessário que o
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estudante e o educador formem uma aliança de confiança sem perderem o
comprometimento.
“Fazer uma aliança” com o aluno é estender-lhe a mão a fim de que ele se
mobilize sozinho. É assumir sua parcela de responsabilidade de educador,
sem, para isso, pedir-lhe que se deixe levar e caia na passividade.
(MEIRIEU, 2005, p. 200)

Todavia, as professoras nas suas falas não abordam a necessidade de considerar os
percursos individualizados de aprendizagem, ou seja, que alguns estudantes necessitarão
de recursos diferentes para acessar o conhecimento.
Meirieu também coloca, que é primordial a diversificação das atividades orientadas
em sala de aula, promovendo um acompanhamento pedagógico que proporcione segurança
para enfrentar o desconhecido para que todos os estudantes conquistem a autonomia, não
havendo necessidade de individualizar o coletivo.
(...) o professor deve possibilitar a cada aluno confrontar-se com um saber
que o ultrapassa e, ao mesmo tempo, fornecer-lhe a ajuda necessária para se
aproximar dele; e deve solicitar o comprometimento da pessoa e,
simultaneamente, colocar à sua disposição os recursos sem os quais não
poderá ter êxito em suas aprendizagens. (MEIRIEU, 2006, p 19)

Em síntese, percebe-se nos relatos que as professoras possuem uma certa
fragilidade, quanto a trabalhar de forma diferenciada na área de Matemática de maneira a
oportunizar novos desafios na construção do conhecimento dos educandos. Um dos fatores
que ressaltam tal observação é que todas as salas de aula possuem data show e a escola
tem um laboratório de informática com internet. Citam que utilizam o data show para
trabalhar com outras disciplinas e quanto ao laboratório de informática necessitam de um
profissional da área para sua utilização. Conforme relato durante a observação das aulas, a
professora P₁ alegou que não vê possibilidades de aliar a Matemática aos recursos
tecnológicos e comentou que com outras áreas de conhecimento já trabalhou.
Entendo que a escola contemporânea precisa agregar as ferramentas tecnológicas
em seu plano de trabalho, buscando desenvolver a interação e a participação de todos os
indivíduos no processo ensino-aprendizagem. Conforme Garcia, Canes e Seegger:
A tecnologia auxilia o aprendizado e o seu desconhecimento poderá gerar no
mundo atual o mesmo tipo de exclusão que sofre o analfabeto no mundo da
escrita. A utilização de novas formas de interação atende às necessidades
dos alunos, levando-os a ter maior interesse pelo aprendizado. (GARCIA,
CANES, SEEGGER, 2012, p.1893)

A escola é uma instituição que tem por objetivo desenvolver o senso crítico do
educando, preparando-o para exercer a cidadania. Considerando que o mundo
contemporâneo está ligado às tecnologias e meios de informação e comunicação, é papel
da escola desenvolver os processos de elaboração de conhecimento e a capacidade
cognitiva do educando aliado às novas formas de comunicação e sociabilidade.
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4.4 Análise da entrevista com a supervisão pedagógica
Para dar continuidade ao trabalho foi realizada uma entrevista (vide Apêndice F) com
a supervisora16 pedagógica do Ensino Fundamental. Pra iniciar, o primeiro questionamento é
referente à formação acadêmica, a qual informa ter graduação em pedagogia e estar em
curso de pós graduação em Educação Especial e Inclusiva, tendo a conclusão prevista para
2018.
O segundo questionamento se refere ao tempo que exerce a docência. A professora
relata que tem quatro anos de experiência em sala de aula e dois anos na área de
supervisão, sendo sua experiência principal na etapa da Educação Infantil.
Uma das orientações da Res. CNE/CEB 04/2010 (BRASIL, 2010b) se refere ao
cuidado que se deve ter na transição dos anos iniciais para os anos finais do Ensino
Fundamental. Esse cuidado é para que não ocorra ruptura no aprendizado e que seja
garantida uma sequencialidade e uma terminalidade na aquisição do conhecimento nesse
período. Com foco na área de Matemática, a supervisora foi questionada se esse tema tem
visibilidade no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. A professora a existência dessa
preocupação na instituição, pois os profissionais da educação entendem que é uma fase
em que ocorrem grandes mudanças no processo ensino-aprendizagem. Por isso, os
estudantes têm que estar cientes que a partir do 6º ano, em vez de um professor titular,
serão vários, cada qual na sua área de conhecimento, assim como as avaliações. Também,
os períodos passam a ser por componentes curriculares com delimitação de tempo. Então,
há um momento de grande transição pedagógica, porém os estudantes dos 5º anos são
preparados pelas professoras titulares e são feitas algumas adaptações, tais como a
dinâmica do recreio compartilhado com os anos finais do Ensino Fundamental, já
comentados pelas professoras das turmas. Na área de Matemática são oferecidos aos
estudantes desafios maiores relacionados a problemas que envolvem raciocínio lógico
matemático para que eles desenvolvam esse pensamento dedutivo com a ideia de preparar
os alunos para o 6º ano.
A área de Matemática é uma área solitária e temida pelos estudantes, podendo-se
dizer até que por uma grande parte das pessoas dentro ou fora das escolas, pois
geralmente quando se comenta algo sobre essa área de conhecimento, logo se ouve algum
comentário referente a Matemática ser difícil, ou ninguém gostar de Matemática. Essa
cultura a respeito da área de Matemática vivenciada dentro da escola pode ser constatada
pelos índices obtidos na avaliação do SAEB, a qual registra nacionalmente índice menor do
16

No momento de execução da pesquisa, a supervisora vigente no turno de realização da pesquisa
(turno da tarde) na escola foi transferida da escola, de modo que, a entrevista foi realizada com a
supervisora do turno da manhã que assumiu temporariamente o turno da tarde.
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que o esperado. Portanto, foi questionada a supervisora quanto às estratégias previstas
para que a escola possa minimizar essa problemática.
Na fala da supervisora, nas avaliações externas ocorrem alto índice de baixo
desempenho dos estudantes e isso revela um grande problema no ensino da Matemática. O
conteúdo da área de conhecimento da Matemática tem que ser trabalhado de forma mais
sistemática, com foco em desafios, pois fazem com que os estudantes vivenciem na prática
o conteúdo, desde os anos iniciais para que desenvolvam o raciocínio lógico.
Na opinião da professora também é interessante que o professor tenha acesso aos
resultados individuais dessas avaliações, assim como as provas, para poder trabalhar de
forma diferenciada dentro de cada nível de proficiência respeitando a individualidade de
cada um.
A professora cita como exemplo a avaliação do SAERS 17 2016, referente ao 6º ano
do Ensino Fundamental dentro da área de Matemática, na qual a escola obteve uma média
não esperada, pois ficou entre o nível básico e abaixo do básico. Devido a isso, a escola
vai ter que desenvolver um plano de intervenção pedagógica para suprir as necessidades de
cada aluno. Na realidade, essa é uma proposta da Secretaria da Educação do Rio Grande
do Sul (SEDUC). Para isso, dando apoio às escolas o SAERS disponibilizou um curso online
para que os professores possam entender como se elabora a avaliação externa e como são
avaliadas as proficiências, ou seja, para compreenderem os objetivos da avaliação externa.
Após esse curso e tendo o conhecimento dos resultados individuais do desempenho dos
estudantes, no qual o 6º ano ficou entre o básico e abaixo do básico, elaborar-se-á o plano
de intervenção nos 6º e 7 º anos, cuja finalidade é fornecer aos estudantes um reforço, uma
recuperação dependendo o nível de proficiência que atingiu. A primeira parte desse plano
os professores já fizeram em julho; iniciaram trabalhando juntos e pensando em atividades
que serão propostas em sala de aula. Após o retorno da paralisação se retomar-se-ão essas
atividades para finalizar esse plano de intervenção, o qual deverá ser apresentado a
SEDUC. Logo, há uma preocupação se os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental
estão passando o para o 6º ano defasagens e se estão tendo dificuldades

quando

ingressam no 6º ano.
O questionamento a seguir vem ao encontro dos dados citados acima, pois foi
referente ao currículo de Matemática. Foi perguntado à supervisora como é pensado o
currículo de Matemática para o 5º e o 6º ano do Ensino Fundamental em sua escola.
17

SAERS: Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul. A avaliação
educacional em larga escala, no Rio Grande do Sul, atribuindo à Secretaria de Educação do Estado
a coordenação e a execução da avaliação de todos os estabelecimentos da rede pública de ensino. O
objetivo é produzir informações sobre o sistema educacional que possam dar suporte a ações
destinadas à melhoria do ensino e da aprendizagem.(RIO GRANDE DO SUL, 2016)
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Conforme a profissional, no início e final de cada ano letivo, os professores da disciplina se
reúnem para pensar e organizar os conteúdos dos currículos da área. Na opinião da
professora, esse procedimento não está sendo satisfatório, sendo necessário reexaminar
alguns tópicos desse currículo juntamente com os professores da área para que eles
ampliem a visão quanto aos níveis de proficiências das avaliações externas.
Observa-se que já há por parte da coordenação a constatação da necessidade e a
busca (ainda que inicial) por operacionalizar ações de formação continuada aos professores.
Cabe considerar, que as necessidades de qualificação na área de Matemática constatadas
pela coordenação vem de "fora para dentro", pois a escola precisou de uma avaliação
externa para dar-se conta de suas defasagens.
Por outro lado, também cabe considerar a crítica de Fetzner e Esteban (2015) quanto
às avaliações externas, de modo que a escola não pode pautar seu processo de avaliação
apenas nesse mecanismo, uma vez que os resultados tendem a ser estatísticas genéricas
que não consideram que o cotidiano escolar é formado por diferentes realidades
socioculturais:
A ênfase nas ações e nos desempenhos individualizados ganha novos
contornos com a consolidação desse sistema de avaliação externa. Os
resultados aferidos se referem a cada sujeito, promovendo um
desmembramento que dificulta a percepção das relações que os articulam.
Sustentam discursos públicos que estimulam ações individualizadas, vistas
como necessárias e suficientes para a elevação dos índices aos patamares
propostos como expressão da ampliação da qualidade da escola, sem
considerar os laços dos processos de escolarização com as redes
socioculturais em que se tecem as diferentes dimensões da vida.(FETZNER,
ESTEBAN, 2015, P. 90)

Outro aspecto negativo levantado por Peroni (2013) quanto às avaliações externas
diz respeito ás parcerias das redes públicas com o setor privado, em busca de atingir os
resultados esperados, nessas avaliações, o que enfraquece a gestão democrática da
educação como principio norteador da escola pública.
As redes públicas têm buscado as parcerias como forma de atingir a tão
almejada “qualidade da educação” imposta pelas avaliações e ditadas por
uma lógica mercantil. Verificamos que, entre as principais implicações da
parceria para a gestão democrática da educação, está a diminuição da
autonomia do professor, que entre outros fatores fica minimizada, (...). A outra
questão diz respeito às metas estabelecidas, que passam a dar mais ênfase
ao produto final e não mais ao processo, como é característica da gestão
democrática, que visa construir uma sociedade democrática e participativa.(
PERONI, 2013, p. 252)

Portanto, com base na autroa reforça-se a ideia de que a escola na sua organização
pedagógica necessita o cuidado para que o professor preserve sua autonomia, e não
somente ocupe-se com a repetição de material didático, pronto a ser seguido.
Logo, há primordialidade de discussões e reflexões sobre a organização curricular,
pois para que um currículo seja bem desenvolvido e aplicado deve existir um trabalho em
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conjunto por parte dos educadores de todas as áreas de conhecimento. Portanto, o
questionamento que se seguiu busca compreender se a formação continuada docente tem
valorizado como tema de estudo a transição pedagógica entre o 5º e o 6º ano do Ensino
Fundamental.
A professora afirmou que já vinha sendo tema de estudo e após o resultado da
avaliação do SAERS 2016, resultado esse muito abaixo do esperado para o 6º ano do
Ensino Fundamental, faz-se necessário elaborar um plano de intervenção para essa turmas.
Devido a esses resultados,a SEDUC (Secretaria do Estado) promoveu ações para
ajudar as escolas a melhorar os índices de aprendizagem. Dentre essas, pode-se citar
cursos online para 130 multiplicadores e para 5.568 professores (na média de dois por
escola), construção de planos de intervenção juntamente com as escolas e encontro com
professores para discutir as ações a partir dos resultados da prova.
Novamente, se constata que o movimento de formação continuada é regulado de
"fora para dentro", nasce da iniciativa da mantenedora e não necessariamente da escola
para que se organize um plano de ação para a formação continuada docente. Observa-se
uma fragilidade quanto a ações pedagógicas de formações continuadas que se originem das
próprias demandas e necessidades constatadas pelos professores, ou seja, que sejam
provenientes de “dentro” dos cotidianos. Rosa e Shnetzler apontam para:
[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões
críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do
processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do professor; a
necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa
educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando
que o professor seja também pesquisador de sua própria prática; em geral, os
professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem
que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas
pedagógicas.(SCHNETZLER ,1996 apud ROSA E SCHNETZLER, 2003, p.
27).

A Resolução CNE/CEB O4/2010 (BRASI, 2010b), em seu Art. 13-§ 2º define
que:”(...) deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que
se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando
vivências e saberes dos estudantes (...)”. Dando ênfase a esse artigo, da foi questionada a
professora se com base nas vivências na supervisão pedagógica, considera relevante o
debate entre as “culturas” dos estudantes e os conteúdos trabalhados na área de
Matemática no 5º e no 6º ano do Ensino Fundamental.
A professora considera relevante a relação entre conteúdo abordado na aula e a
realidade do estudante. Segundo ela essa relação dá um maior significado para aquele
conteúdo que o aluno está aprendendo e favorece a estruturação e a construção do
conhecimento, estabelecendo assim a aquisição da aprendizagem.
A fala da professora vem ao encontro ao ponto de vista de Libâneo (2002):

58

A meu ver, a busca do cotidiano é importante para, a partir do experiencial,
se aceder ao científico, ou seja, trata-se de interligar o processo experiencial
ao processo de aquisição do saber cientifico.(...).Por um lado, é verdade que
raciocinamos e aprendemos sem necessidade de que alguém nos ensine a
pensar e aprender. Mas é verdade, também, que sem instrução especifica
poucas pessoas podem desenvolver algumas formas dessas duas
habilidades humanas. (...). Lidar com o cotidiano, portanto, não significa ficar
patinando nele, ficar no intuitivo; é preciso aceder ao conhecimento
organizado. Para isso, é preciso considerar a aprendizagem escolar como
uma atividade planejada e controlada pela pessoa que aprende o que, por
sua vez, implica tarefas de ensino, que extrapolam o quadro do mundo vivido.
(LIBÂNEO, 2002, p.57)

Atualmente, a tecnologia está presente no cotidiano das pessoas e em algum
momento fará parte de sua vida, independente da classe social. Nesse contexto supõe-se
que os recursos tecnológicos também estejam presentes dentro das salas de aula. Logo, o
questionamento feito á professora trata-se da utilização dos recursos tecnológicos de
informação e comunicação nas aulas de Matemática do 5º/6º ano do Ensino Fundamental
na escola que atua.
Em seu relato, a professora concorda que os recursos tecnológicos fazem parte da
cultura da escola, porém reconhece que há uma certa resistência por parte dos colegas
quanto à utilização desses recursos tecnológicos em suas aulas. Segundo a professora, a
escola oferece vários recursos tecnológicos, como data show em todas as salas de aula, um
laboratório de informática bem estruturado com internet, duas lousas digitais, a interativa e a
normal. No entanto, alguns professores preferem seguir a linha tradicional e são resistentes
ao uso das tecnologias. Segundo os PCN’s (BRASIL, 1998), o interesse da utilização de
recursos tecnológicos como auxiliar na realização de alguns trabalhos trata-se de um dos
procedimentos atitudinais que docentes e alunos necessitam desenvolver.
Para Libâneo (2002), os recursos tecnológicos são benefícios a serem utilizados em
diferentes áreas de conhecimento, pois permitem ampliar o conhecimento. Na defesa dos
recursos tecnológicos ressalta:
A imagem virtual pode tornar visível um pensamento abstrato, um projeto, um
conceito, um modelo matemático ou física, como as formulas matemáticas,
demonstração de fenômenos. Tanto o que existe na realidade quanto o que
ainda não existe, inclusive aquilo que não existirá jamais. Permite
desenvolver um raciocínio, compreender fenômenos complexos, difundir o
conhecimento. Em síntese, a virtualidade nos põe informados.(LIBÂNEO,
2002, p.29)

Outro assunto que vale destacar está relacionado aos percursos de aprendizagem. O
próximo questionamento tem relação aos diferentes ‘ritmos’ de aprendizagens que os
estudantes apresentam, ou seja, cada um tem a sua singularidade em seu modo de
aprender. Logo, o questionamento para a supervisora é de que modo, ou como são
trabalhadas as especificidades dos estudantes nas aulas de Matemática pelos professores
em sua escola e qual a sua percepção geral a respeito disso.
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A supervisora salienta que os professores precisam ter um olhar diferenciado para
compreenderem as reais necessidades e dificuldades dos alunos. Ressalta a importância de
uma mudança na visão dos professores da escola, pois muitos ainda trabalham de maneira
tradicional. Novamente, cita a avaliação do SAERS 2016, a qual, em sua escola, todos os
professores das referidas áreas de conhecimento terão acesso aos resultados individuais
dos estudantes. Ainda, segundo a professora, é preciso avaliar o estudante e planejar para
eles uma recuperação de conteúdos, mesmo para aqueles que já avançaram para o 7 º ano
do Ensino Fundamental. Mas, para isso, o professor tem que se dedicar e estar disposto a
mudanças.
Para se obter aproveitamento dos estudantes não significa que o professor tenha
que individualizar todas as atividades em sala de aula. Deve primar pela interação,
apostando nas formas de agrupamento que favoreçam o aprendizado de modo cooperativo
entre os próprios estudantes. Segundo Meirieu não é desejável individualizar uma sala de
aula, pois essa é um local onde a produção de conhecimento é coletiva.
Aliás, nem seria desejável. A classe é um coletivo que deve dispor de
momentos de trabalhos comuns; a atenção do conjunto deve ser focalizada
regularmente nos mesmos objetos;(...). (...).É por isso que a diferenciação
pedagógica não é a atomização da classe ou o desaparecimento do contexto
escolar em proveito apenas do tutorado individual,(...).( MEIRIEU, 2005, 202 )

O último questionamento está relacionado com a área de Matemática e a
interdisciplinaridade. Segundo as diretrizes curriculares nacionais atuais, a área da
Matemática é importante para a cidadania, pois constata-se que esta desempenha um papel
decisivo para a resolução de problemas da vida cotidiana e funciona como instrumento para
a construção de conhecimento de outras áreas curriculares, influenciando muitas vezes, na
estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno. Logo, foi
questionado à professora quais as estratégias e recursos disponibilizados na escola para
que os professores consigam trabalhar de modo interdisciplinar e com foco na formação
cidadã.
Conforme a professora, a Matemática é uma área solitária e cada professor trabalha
em sua área de conhecimento. Contudo, os professores de todas as etapas da educação,
Ensino Fundamental e Ensino Médio, trocam ideias e estratégias de ensino. Para isso,
tentam abordar temas atuais para trabalhar com a disciplina. Ainda, segundo o pensamento
da supervisora, o que na verdade importa é vivenciar na prática; é tornar o estudante mais
crítico,por meio de questões que desenvolvam a reflexão, interpretação, análise ou
resolução de problemas. Porém, ressalta que isso vai da visão de cada professor e que a
escola está dentro de um processo de reformulação e acredita que vai levar um pouco de
tempo para que os professores consigam compreender as vantagens de se trabalhar a partir
dos níveis de desempenho dos seus alunos.
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A Matemática surgiu na antiguidade para resolução de problemas do cotidiano e no
decorrer do tempo foi sendo rotulada e distanciada das outras disciplinas. Para Alves (2008)
a matemática na escola é tratada como ciência, dificultando para o professor visualizar o
seu uso no cotidiano. A Matemática dentro de sua área de conhecimento visa desenvolver o
raciocínio, a lógica, a objetividade. Logo o conhecimento matemático não pode ser
construído somente através de fórmulas, para sua construção tem que haver diálogo,
interação e criatividade, sendo a interdisciplinaridade uma ferramenta pedagógica essencial.
Para Alves (2008):
“(...) a interdisciplinaridade parte muito mais da interação entre as pessoas do
que entre os conteúdos das disciplinas, se não há espaço para o diálogo, a
interação entre as pessoas não encontrará espaço para ser exercida.(...).
Especialmente aos professores é necessária humildade para entenderem que
estão tecendo junto com os alunos uma rede de significados e que a
contribuição do outro é fundamental. É preciso saber esperar o momento
oportuno no qual cada um esteja pronto e se apresente, tal qual a borboleta
quando se liberta de seu casulo.(...) Ter desapego por "sua disciplina",
visando tecer esta rede a muitas mãos, exercitando a construção de uma
rede rica em significados. (ALVES, 2008, p.104,105)

Em síntese, a supervisora relata a preocupação da escola na transição escolar do 5º
para o 6º ano do Ensino Fundamental, mas referindo-se à área de Matemática não expõe
nenhuma estratégia prevista no PPP da escola. Conforme a professora, após as
avaliações18 externas há uma preocupação da escola em compreender se esse baixo
rendimento pode estar relacionado à defasagem no aprendizado do 5º ano do Ensino
Fundamental ou se os estudantes que ingressam no 6º ano estão com dificuldade na
construção dos novos conhecimentos e quais são essas dificuldades. Relata também a
urgência da implantação de um plano de ação para o 6º ano do Ensino Fundamental devido
ao baixo rendimento na avaliação do SAERS e sua preocupação quanto à participação e
dedicação de alguns professores.
Relacionando a avaliação do SAEB direcionado ao 5º ano do Ensino Fundamental e
a avaliação do SAERS direcionado ao 6º ano do Ensino Fundamental, a referida escola
obteve como resultados, ou seja, níveis completamente distintos nas avaliações, o que
mostra a defasagem de aprendizagem na passagem do 5º ao 6º ano, sugerindo a ruptura
pedagógica. Também cabe mencionar a limitação desses instrumentos de avaliação externa
como únicas referências para avaliar o padrão de qualidade da escola.

18

Avaliações externas: no 5º ano do Ensino Fundamental foi realizada a avaliação do SAEB 2015 ao
qual a referida escola ficou entre as melhores médias em Caxias do Sul e o 6º ano do Ensino
Fundamental realizou a avaliação do SAERS 2016 a qual a escola ficou entre os níveis básico e
abaixo do básico.

61

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de pesquisa teve a pretensão de refletir sobre a articulação
pedagógica no ensino da Matemática entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental. Foram abordados como documentos
principais, a lei Federal 9.394/96, que consiste na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Res.
CNE/CEB 04/2010a) e os Parâmetros Curriculares Nacionais na área de Matemática
(BRASIL, 1997; 1998), que dentre as orientações discorrem sobre a transição da prática
curricular pedagógica nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
Com relação às diretrizes curriculares nacionais gerais ficou evidente a necessidade
da organização curricular nos cotidianos primar pelos seguintes aspectos: a não
cristalização dos ritos escolares; a construção de identidades socioculturais dos educandos;
a valorização dos conhecimentos e saberes do educando; a organização e diversificação de
espaços físicos e curriculares; a organização curricular contextualizada pautada em uma
abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar;
a utilização de recursos tecnológicos.
Também foi aprofundado o referencial teórico das teorias críticas, sendo possível
compreender alguns pontos relevantes como as relações sociais que permeiam o currículo,
tais como: currículo e ideologia, currículo e cultura, currículo e as relações de poder e o
currículo oculto. Logo, esse capítulo me proporcionou esclarecimento no que corresponde
à organização no processo educativo escolar sob a ótica da Sociologia Crítica.
Após, as observações das aulas dos 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, bem
como as aplicações de questionários aos estudantes clarificaram a importância da postura
do educador de acolhimento perante esse espaço temporal. Observa-se que os estudantes
estão cientes que essa passagem para o 6º ano acarretará mudanças significativas quanto
ao horário definido para cada disciplina causando uma preocupação em questão de provas
e trabalhos e também a questão de várias professoras, sendo cada uma na sua
especificidade curricular e suas particularidades quanto à metodologia e postura em sala de
aula. Em contraposição, os estudantes entendem que suas dificuldades quanto à
Matemática é devido à falta de atenção e à interpretação referente à leitura dos enunciados,
ou seja, atribuem as dificuldades ao desempenho individual de cada um e não
necessariamente ao contexto. Essa fala é bastante próxima do discurso das professoras.
Percebe-se, porém, que quando há metodologias didáticas diferenciadas, há um
aproveitamento mais amplo quanto ao aprendizado e que apesar da pouca idade os
estudantes
cidadão.

já conseguem assimilar

a importância da Matemática para a formação do
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Ressalta-se a preocupação das professoras quanto ao cuidado na articulação
pedagógica para esse período temporal, pois apesar da implantação dos horários por
disciplinas no 5º ano, orientam permanentemente os estudantes sobre a rigidez de horários
no 6º ano para cada componente curricular. No entanto, percebe-se que o planejamento
pedagógico das professoras voltado para o ensino de Matemática com o intuito de minimizar
o impacto das mudanças ocasionadas durante a transição curricular baseiam-se em
métodos mais expositivos e no reforço do conteúdo com exercícios; a compreensão de
currículo das mesmas está aliada a uma lista de conteúdos a ser vencida.
Além disso, observa-se a fragilidade da utilização de metodologias diferenciadas e
de materiais didáticos diversos, tais como: materiais lúdicos, jogos, tecnologias de
comunicação e informação, etc.... Esses recursos sendo aplicados corretamente auxiliam no
processo ensino-aprendizagem, assim como facilitam o desenvolvimento das abordagens
didático pedagógica, pluridisciplinar ou interdisciplinar.
Percebeu-se nas falas das professoras o consenso que as disciplinas se interligam e
que no 6º ano há muitos conteúdos dentro da área da Matemática para trabalhar de maneira
interdisciplinar. Porém, para que a interdisciplinaridade ocorra há a necessidade dos
educadores trabalharem de forma conjunta, em equipe, visando a não fragmentação da
aprendizagem. Logo, os educadores de todas as áreas de conhecimento, com suas
disciplinas específicas, teriam que interagir, promovendo uma integração em torno de um
objeto comum, ou seja, de um eixo temático. Para tanto, é dever da escola em sua
organização curricular, delinear os preceitos, quanto às ações e métodos didáticos
pedagógicos que nortearão essa interligação entre as áreas de conhecimentos e seus
educadores, na elaboração conjunta de seu Projeto Político Pedagógico.
Identificou-se também nas falas das professoras a resistência da utilização dos
recursos tecnológicos, para contribuir na área de Matemática, o que também ficou evidente
na entrevista com a supervisora pedagógica. As tecnologias de comunicação e informação
promovem uma interação entres as disciplinas, é uma excelente ferramenta de trabalho.
Para tanto, faz-se necessário que o educador elabore um planejamento didático pedagógico
com um objetivo a ser atingido para sua utilização. Porém, seu principal objetivo deve ser a
formação de um indivíduo crítico, preparado para exercer a cidadania.
As tecnologias fazem parte do cotidiano do ser humano em sociedade, portanto, no
ambiente escolar, desde que orientadas, ajudam o educando a desenvolver estratégias de
aprendizagem, capacidades cognitivas e relacionais. Logo, as tecnologias devem fazer parte
da cultura escolar, pois a diversidade de recursos didáticos pedagógicos auxiliam o
educador a trabalhar com as diferentes necessidades de cada educando para a construção
do conhecimento.
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No entanto, entendeu-se que as professoras apesar de visualizar essas
singularidades dos educandos, destacam a participação da família e o fator motivacional
para trabalharem com as diferenças de aprendizagem, minimizando o potencial do trabalho
pedagógico com recursos didáticos diversificados. Novamente, observa-se uma certa
fragilidade das professoras no reconhecimento das reais necessidades e dificuldades dos
educandos, sendo que esses fatores vem ao encontro do que salienta a supervisora quanto
à necessidade dos professores terem um olhar diferenciado aos educandos e quanto à
resistência demonstrada pelos mesmos em utilizarem os recursos tecnológicos que a escola
dispõe.
Compreende-se que a utilização dessas abordagens didáticas facilitará aos
educandos relacionarem com mais facilidade os conteúdos a serem abordados com o
cotidiano e suas diferentes culturas, proporcionando um trabalho de forma interdisciplinar,
dando um maior significado para a estruturação e construção do conhecimento. As
professoras também citam em suas falas a importância da família e a sua participação na
vida escolar do educando, porém deve-se tomar cuidado de não se transferir totalmente a
responsabilidade para a família de fatores que a própria escola tem a atribuição de
qualificar.
Observou-se também que os componentes curriculares dentro de suas áreas de
conhecimento trabalham independentemente, cada um em de sua especificidade, pois ao
final de cada ano letivo e início do próximo os professores da área de Matemática se
reúnem para trocar ideias e estratégias para abordar temas atuais com problemas de
aplicaçõa para trabalhar a disciplina. Percebe-se, então, uma contradição, pois embora haja
a preocupação da escola quanto à transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental,
foram necessárias avaliações externas para que sejam revisto alguns procedimentos
referentes à organização curricular.
No que se refere, às avaliações externas, os índices no 5º ano no SAEB foram de
bom desempenho e na avaliação do SAERS para o 6º ano foram considerados como ruins
na área de conhecimento da Matemática. Logo, reforça-se como uma das possíveis
alternativas para minimizar os impactos negativos dessa avaliação, a aposta no
fortalecimento da formação continuada docente e no trabalho pedagógico colaborativo entre
o quadro docente dos anos iniciais e finais do ensino fundamental da escola.
Enfim, ressalta-se a utilização de diferentes abordagens didático pedagógicas e de
uma organização curricular contextualizada e diversificada, aspirando atingir todos os
educandos e preparando-os para exercerem a cidadania com plenitude. Devido aos fatores
supracitados destaca-se a importância de um Projeto Político Pedagógico bem estruturado,
com articulações e abordagens didático pedagógicas bem definidas. Embora no Projeto
Político Pedagógico não esteja inclusa uma orientação quanto à articulação pedagógica
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para a transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental, conforme fala da supervisora,
a escola implantou a troca de horário do recreio do 5º ano para que alguns dias da semana
haja uma integração com o recreio dos anos finais do Ensino Fundamental. Outra iniciativa
foi a elaboração de horários para as turmas do 5º ano por componentes curriculares, para
uma adaptação dos alunos nessa transição.
Compreende-se que é imprescindível a organização de outros momentos de reflexão
sobre o assunto, como também dos órgãos responsáveis e da escola de promover mais
espaços de formação continuada docente, de curta ou longa duração em vários âmbitos,
enfatizando-se as ‘tecnologias’ e ‘metodologias diferenciadas’. Constata-se que há
dificuldade na articulação pedagógica para a transição do 5º para o 6º ano do Ensino
Fundamental, na área de Matemática, a partir dos dados coletados nas entrevistas. Assim
como há dificuldades na organização e operacionalização de um trabalho pedagógico
interdisciplinar.
Logo, acredito que os objetivos foram alcançados neste trabalho de pesquisa que
discorre sobre como ocorre a articulação pedagógica na transição dos anos iniciais para os
finais do Ensino Fundamental- 5ºano para o 6º ano na área da Matemática e espero que a
reflexão aqui elaborada possa colocar-se como referência para estudos posteriores nessa
temática, uma vez que, a articulação coesa e sequencial entre os anos e etapas do Ensino
Fundamental continua sendo um grande desafio na consolidação do conceito de Educação
Básica.
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Apêndice A – Termo de consentimento apresentado à escola
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Apêndice B - Questionário aos alunos do 5º ano Ensino Fundamental

Questionário
1) Qual a sua idade?
( ) 10 anos

( ) 11 anos

( ) 12 anos

( ) 13 anos

( ) 14 anos

2) É a primeira vez que você está cursando o 5º ano do Ensino Fundamental?
( ) Sim

( ) Não

3) Alguém ajuda você nas tarefas de casa (tema)
( ) Sim

( ) Não

( ) Às vezes

4) Você tem alguma dificuldade nas aulas de Matemática?
( ) Sim

( )Não

Em caso afirmativo, liste quais.
5) Descreva uma aula de Matemática que mais chamou sua atenção, ou seja, que você mais gostou.
Explique o motivo.
6) Cite alguns conteúdos das aulas de Matemática que você consegue relacionar com o seu dia a dia
ou com o dia a dia das pessoas fora da escola.
7) Com relação a aulas de Matemática, quais suas expectativas para o 6º ano do Ensino
Fundamental?
8) Você considera importante aprender Matemática? Por quê?
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Apêndice C - Questionário aos alunos do 6º ano Ensino Fundamental

Questionário

1) Qual a sua idade?
( ) 11 anos

( ) 12 anos

( ) 13 anos

( ) 14 anos

( ) mais15 anos

2) É a primeira vez que você está cursando o 6º ano do Ensino Fundamental?
( ) Sim

( ) Não.

Caso responda não: em quais disciplinas você reprovou?
3) Alguém ajuda você nas tarefas de casa (temas) de Matemática?
( ) Sim

( ) Não

( ) Às vezes

4) Cite qual a disciplina que você tem mais facilidade de compreender e qual com maior dificuldade.
5) Descreva uma aula da disciplina de Matemática que você mais gostou. Explique o motivo.
6) Com relação a disciplina de Matemática você tem dificuldades em compreendê-la?
( )Sim

( )Não

( ) Às vezes

Em caso afirmativo, cite quando.
7) Cite alguns conteúdos das aulas da disciplina de Matemática que você consegue relacionar com a
vida cotidiana fora da escola e algum que você não consegue observar esta relação.
8) Com relação às aulas da disciplina de Matemática do 5º ano do Ensino Fundamental e do 6º ano
do ensino fundamental você observa diferenças que você observa? Fale sobre isso.
9) Você considera importante aprender Matemática? Por quê?
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Apêndice D - Questionário ás professoras
Questionário
1) Qual sua formação acadêmica
( )Curso Normal

( )Graduação Incompleta ( ) Graduação: Licenciatura em.................

( )Pós graduação em....

( )Mestrado em....

( )Doutorado em.....

2) A quanto tempo você leciona
( ) ≤ 1 ano ( ) ≥1 ano ≤ 5 anos ( ) ≥ 5 anos ≤ 10 anos ( ) ≥ 10 anos
3) Para que ano(s) do Ensino Fundamental você leciona
( ) ≤ 4ºano ( ) 5ºano ( ) 6ºano ( ) 7ºano ( ) 8ºano ( ) 9ºano
4) Um dos objetivos da escola básica é a formação para a cidadania. De que modo a área da
Matemática no 5º e 6º ano do Ensino Fundamental participa na formação da cidadania dos
estudantes?
5) Você identifica relação entre o cotidiano, as “culturas” dos estudantes e os conteúdos trabalhados
na área de Matemática no 5º e 6º ano do Ensino Fundamental? Exemplifique ou relate uma vivência
em sala de aula.
6) Como profissional atuante na área da educação como você visualiza a possibilidade de trabalhar
de modo interdisciplinar envolvendo a área da Matemática?
7) Quais são as principais estratégias e recursos que você utiliza para dar aula de Matemática no 5º
ano e/ou 6º ano do Ensino Fundamental com o intuito de minimizar o impacto causado nos alunos
pela transição pedagógica par uma organização curricular distinta?
8) Você vê relação entre o uso de recursos tecnológicos de informação e comunicação e no ensino
da Matemática para o 5º\6º ano do Ensino Fundamental? Caso responda sim, dê exemplos de
aplicação desses recursos no ensino dessa disciplina.
9) Como profissional de educação, como você percebe a transição do 5º para o 6º ano do Ensino
Fundamental dentro da área de conhecimento Matemático. Quais os principais desafios?
10) A área da Matemática registra altos índices de reprovação, você como professor como vê essa
problemática? Que alternativas sugere para minimizar essa situação?
11) Como é pensado o currículo de Matemática para o 5º e 6 º ano do Ensino Fundamental em sua
escola no sentido de minimizar o impacto causados no alunos pela transição pedagógica?
12) Narre uma boa aula de Matemática que você ministrou e considerou positiva e por quê.
13) Sabemos que os estudantes costumam apresentar diferentes “ritmos” de aprendizagem e são
singulares em seu modo de aprender. Como são trabalhadas as especificidades dos estudantes nas
aulas de Matemática?
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Apêndice F- Questionário à supervisora pedagógica
Questionário
1) Qual sua formação acadêmica
( ) Graduação: Licenciatura em..............................( )Bacharel em...................
( )Pós graduação em......... ( )Mestrado em.......................... ( )Doutorado em........................
2) A quanto tempo você leciona
( ) ≤ 1 ano ( ) ≥1 ano ≤ 5 anos ( ) ≥ 5 anos ≤ 10 anos ( ) ≥ 10 anos
3) A temática central desta investigação é a transição pedagógica entre o 5º e o 6º ano do Ensino
Fundamental com foco na área da Matemática. Esse tema tem visibilidade no projeto político
pedagógico desta Escola? De que modo?
4) A área da Matemática é muito temida pelos estudantes provocando alto índices de reprovação
assim como na avaliação do SAEB registra um índice menor do que o esperado. Como
coordenador/supervisor pedagógico como vê essa problemática? Quais as estratégias previstas pela
organização curricular pedagógica da escola para minimizar essa situação?
5) Como é pensado o currículo de Matemática para o 5º e 6 º ano do Ensino Fundamental na sua
escola?
6) A transição pedagógica entre o 5º e o 6º ano do Ensino Fundamental vem sendo tema de estudo
da escola na formação continuada docente? Por quê?
7) Com base em suas vivências na coordenação/supervisão pedagógica, considera relevante o
debate da relação entre o cotidiano, as “culturas” dos estudantes e os conteúdos trabalhados na área
de Matemática no 5º e 6º ano do Ensino Fundamental? Por quê?
8) Os recursos tecnológicos de informação e comunicação fazem parte da cultura escolar das de
Matemática do 5º\6º ano do Ensino Fundamental em sua escola? Por quê?
9) Sabemos que os estudantes costumam apresentar diferentes “ritmos” de aprendizagem e sendo
singulares em seu modo de aprender. Qual sua percepção geral do modo como são trabalhadas as
especificidades dos estudantes nas aulas de Matemática pelos professores de sua escola?
10) Segundo diretrizes atuais, a área da Matemática é importante para a cidadania, pois constata-se
que esta desempenha um papel decisivo para a resolução de problemas da vida cotidiana e funciona
como instrumento para a construção de conhecimento de outras áreas curriculares, influenciando
muitas vezes, na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno.
Portanto, quais as estratégias e recursos disponibilizados na escola para que os professores
consigam trabalhar de modo interdisciplinar e com foco na formação cidadã?

