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Além do arco - íris o mundo é mais belo 
Tem tanto castelo suspenso no ar 

Além do arco - íris o tempo é sem pressa 
Pois nada começa nem pode acabar 

 
Além do arco - íris até mesmo o sonho 

Não fica tristonho de ser sonho só 
Além do arco - íris a lua é mais cheia 

E o som pela areia espalha ouro em pó 
 

Além do arco - íris as nuvens não correm 
Os rios só morrem nos braços do mar 

Além do arco - íris não tem céu deserto 
E o longe é mais perto que qualquer lugar 

 
Além do arco -íris mais livre descalça 

A vida é uma valsa falando de amor 
E o próprio arco - íris a gente até acha 

Que dorme na caixa de lápis de cor 
 

(Arco-íris, Casuarina) 
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Resumo  

 

O Ensino Médio brasileiro sempre careceu de identidade em relação ao seu papel formador da 
juventude, oscilando entre a preparação para o mundo do trabalho e o ingresso na Educação Superior. A 
partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2000) foram produzidos vários 
textos curriculares nesse cenário de indefinições. Em 2012, as Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Médio propõem, de forma mais sistemática, a organização deste nível de ensino em áreas do 
conhecimento e trazem a disciplina-área Matemática como inovação, divisão que já constava da Matriz 
de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio (2009). Estes documentos estabelecem um diálogo 
com as demandas do mundo do trabalho, valorizando eixos didático-metodológicos como a 
contextualização e a interdisciplinaridade para as práticas curriculares. Neste trabalho de doutorado do 
PECIM/UNICAMP, investigamos a trajetória da disciplina escolar Matemática, imersa nesse cenário de 
práticas que dialogam com os mencionados documentos curriculares, considerando um Instituto Federal 
localizado no interior de Minas Gerais. Trata-se de um cenário não-linear, onde o Ciclo de Políticas 
proposto por Ball (1992) considera mais que a simples implementação de uma política. Discussões sobre 
reforma (Popkewitz, 2000, 2001, 2003) e cotidiano (Certeau, 1998) evidenciam que as políticas também 
são constituídas e reinterpretadas por professores em suas práticas curriculares. Trabalhamos com as 
narrativas dos professores e elaboradores de propostas sob a perspectiva de Petrucci-Rosa et al (2011), 
na forma de mônadas. Encontramos, nas experiências narradas de professores e pesquisadores, um 
currículo de Matemática repleto de múltiplas influências, com uma trajetória marcada por disputas e 
negociações em sua constituição. Pesquisadores envolvidos na elaboração das políticas destacam a 
preocupação com a formação do estudante e a continuidade de estudos, bem como o excesso de 
conteúdos com aplicabilidade cotidiana questionável. Os professores do Instituto Federal apropriam-se 
destes currículos e também dos documentos referentes à educação profissional considerando 
possibilidades e limitações de práticas interdisciplinares. O currículo torna-se sinônimo de grades e 
ementas, disputa e legitimação de espaços, além das avaliações para ingresso no Ensino Superior, 
independentemente da localização da Matemática como disciplina ou área.  

 

 

 

 

  



Abstract 

 

The Brazilian High School always lacks identity in relation to its youth formative role, ranging from the 
preparation for the world of work and the entry into higher education. From the National Curriculum 
Guidelines for Secondary Education (Brazil, 2000) were produced various curriculum texts that 
uncertainties scenario. In 2012, the Curriculum Guidelines for Secondary Education propose a more 
systematic way, the organization of this education level in knowledge’s areas and bring the Mathematics 
subject-area as innovation, division that already included the National High School Exam Reference 
Matrix (2009). These documents establish a dialogue with the demands of the working world, valorizing 
educational and methodological axis as the contextualization and interdisciplinarity for curricular 
practices. In this PECIM/UNICAMP doctoral work, we investigate the history of the school subject 
Mathematics, immersed in this scenario practices that dialogue with the aforementioned curriculum 
documents, considering a Federal Institute located in Minas Gerais. It is a non-linear scenario where the 
Policy Cycle proposed by Ball (1992) consider more than simple implementation of a policy. Discussions 
on reform (Popkewitz, 2000, 2001, 2003) and the everyday (Certeau, 1998) show that policies are also 
established and reinterpreted by teachers in their curriculum practices. We work with the narratives of 
teachers and makers of proposals from the perspective of Petrucci-Rosa et al (2011) in the form of 
monads. We find, in the experiences narrated by teachers and researchers a mathematics curriculum 
filled with multiple influences, with a path marked by disputes and negotiations in its constitution. 
Researchers involved in policy highlight the concern with the formation of the student and the continuity 
of studies, as well as excess content with questionable applicability everyday. The Federal Institute 
teachers appropriated from these curricula and also the documents relating to professional education 
considering possibilities and limitations of interdisciplinary practices. The curriculum becomes 
synonymous with bars and menus, dispute and legitimation spaces, in addition to reviews for admission 
in higher education, regardless of the location of Mathematics as a discipline or area.  

  



Resumen 

 

La escuela secundaria brasileña siempre carece de identidad en relación con su función formativa de 
jóvenes, que van desde la preparación para el mundo del trabajo y de la entrada en la educación 
superior. A partir de las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Secundaria (Brasil, 2000) se 
produjeron varios textos curriculares en este escenario de incertidumbres. En 2012, las Directrices 
Curriculares para la Educación Secundaria proponen de una forma más sistemática, la organización de 
este nivel de educación en las áreas del conocimiento y traer la disciplina-área de Matemáticas como la 
innovación. Estos documentos establecen un diálogo con las exigencias del mundo laboral, abogando eje 
educativo y metodológico como la contextualización y la interdisciplinariedad de las prácticas 
curriculares. En este trabajo doctoral en PECIM/UNICAMP, investigamos la historia de la materia escolar 
Matemáticas, inmersa en este escenario de practicas que el diálogo con los documentos curriculares 
mencionados, considerando un Instituto Federal ubicado en Minas Gerais. Es un escenario no lineal en el 
que el Ciclo de la Política propuesto por Ball (1992) tiene en cuenta mas que la sencilla aplicación de una 
política. Las discusiones sobre la reforma (Popkewitz, 2000, 2001, 2003) y al diario (Certeau, 1998) 
muestran que las políticas están bien establecidos y reinterpretados también por los profesores en sus 
prácticas curriculares. Trabajamos con los relatos de los profesores y los responsables de las propuestas 
desde la perspectiva de Petrucci-Rosa et al (2011) en forma de mónadas. Nos encontramos, en las 
experiencias narradas por profesores e investigadores un plan de estudios de matemáticas lleno de 
múltiples influencias, con senderos marcados por las disputas y negociaciones en su constitución. Los 
investigadores implicados en la política ponen de manifiesto la preocupación por la formación integral 
del estudiante y la continuidad de los estudios, así como el exceso de contenido con la aplicabilidad 
cotidiana cuestionable. Los maestros del Instituto Federal asigna, de estos planes de estudio y los 
justificantes relativos a la educación profesional teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de 
las prácticas interdisciplinares. El plan de estudios se convierte en sinónimo de barras y menús, 
controversia y espacios de legitimación, además de los exámenes de admisión en la educación superior, 
independientemente de la ubicación de las Matemáticas como una disciplina o área. 
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Introdução – uma Sinopse para o enredo 
 

Abro os portais da imaginação 
Toda fantasia hoje é real 

Me entrego ao delírio, luz, inspiração 
Carnaval... 

A mente leva a locais surpreendentes 
Na Inocência, sou criança novamente 

Com a Tijuca...Viajo nessa emoção 
Me torno aventureiro da ilusão 

 
E desejo desvendar 

Misteriosas civilizações 
Cidades perdidas encontrar 

Tesouros que atraíram gerações 
 

Quando se abrem as portas do medo 
Bruxas, Vampiros, Fantasmas da vida 

Abraço a paz, me elevo à beleza 
Purificar a alma é a saída 

 
Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar 

E quem quiser invente outro lugar 
O meu paraíso, local mais perfeito não há 

faço do Borel a Shangri-lá 
 

(Entrou Por Um Lado, Saiu Pelo Outro... Quem Quiser Que Invente 
Outro!, Unidos da Tijuca, 2005

1
) 

 
  

As festas populares, num país plural como o Brasil, tomam as mais variadas formas e se 

fazem presentes na vida das pessoas durante todo o ano. Muitas destas manifestações são 

ligadas à religião, a folclores regionais, a comemorações trazidas de outros países, trabalho ou 

outra forma de cultura do povo.  

Para Madruga (2012, p. 20), o Carnaval é considerado a maior festa popular brasileira e 

sensibiliza milhares de pessoas durante não só os dias de festejo, mas meses e até o ano inteiro, 

em sua preparação em barracões e quadras de escola de samba, organização de blocos, 

movimentação de turismo e comércio.  

                                                           
1
 Disponível em: http://letras.mus.br/unidos-da-tijuca-rj/120088/. Acesso em 13-11-15. 
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 Autores como Tureta e Araújo (2013), Guimarães (2007), Aguiar (2013), Lampoglia et al 

(2011), Oliveira (2005) e Duarte (2013) tem trabalhado com a temática do Carnaval em diversas 

perspectivas, mas não conseguem estabelecer um consenso para sua origem. Variando entre 

tradições pagãs e cristãs, esta origem oscila desde as civilizações antigas até sua chegada ao 

Brasil pelos portugueses e as diversas manifestações com os escravos e outros grupos sociais. 

Figura 1 – O entrudo, principal manifestação do carnaval carioca na primeira metade do século 
XIX  

 

Fonte: 
http://api.ning.com/files/AO5t6sMc70fOZcSTAXwyOBAd0F4axrRmKvePQ21kAV64WL2anwH36wqA1eG8UmvL-

NpcDEh1yrd0wu2HmdIvTDfTegmtoHOS/Entrudo.jpg (acesso em: 12-11-15) 

 Oliveira, ao tratar de características do Carnaval em obras literárias, explora uma 

caracterização que nos interessa ao traçar um paralelo com nossa escola e seus currículos: 

o carnaval é a segunda vida do povo, a sua vida festiva, baseada no 
princípio do riso. Ao contrário da festa oficial, o carnaval é o triunfo de 
uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime 
vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, 
privilégios, regras e tabus. (OLIVEIRA, 2005, p. 99) 

 Oliveira e outros autores como Soerensen (2011) tratam desta temática baseados no 

referencial de Bakhtin, que desenvolveu o conceito de carnavalização.  Para este teórico russo, 

o carnaval, enquanto conjunto de manifestações populares com características singulares, 
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apresentava uma forma de compreensão de mundo, a partir de seu estudo no período medieval 

e do Renascimento. 

 Soerensen (2011, p. 320) destaca que o carnaval, na concepção bakhtiniana, é “o lócus 

privilegiado da inversão, onde os marginalizados apropriam-se do centro simbólico, numa 

espécie de explosão de alteridade, onde se privilegia o marginal, o periférico, o excludente”. 

Representa, desta forma a ascensão de liberdades e extravasamentos que só um “mundo às 

avessas” poderia comportar.  

 Este mundo às avessas, a nosso ver, é possível também no ambiente escolar, ao 

encontrar nossos sambistas também conseguindo pequenas inversões, liberdades e 

extravasamentos. 

 Com a eliminação das distâncias entre as pessoas e o livre contato assim gerado, os 

discursos tornam-se francos. O comportamento, para Oliveira, se liberta da hierarquia cotidiana 

e se torna excêntrico e inoportuno do ponto de vista desta lógica. Esta é uma particularidade 

importante para o nosso ponto de vista ao estudar o currículo escolar: esta excentricidade que 

“permite revelar os aspectos ocultos da natureza humana” (OLIVEIRA, 2005, p. 99).  

Este momento de transgressões, de rompimento de amarras diárias, de suspensão ou 

mesmo violação temporária de regras, também é abordado por Guimarães (2007) ao estudar os 

lugares do samba e carnaval na capital fluminense numa perspectiva geográfica.   

Há muitas formas de se brincar o carnaval nas diversas regiões do país, mas talvez sua 

maior expressão, inclusive na mídia mundial, como cartão postal do país, é o desfile de Escolas 

de Samba, em particular o carioca. Para Madruga, 

as escolas de samba caracterizam o carnaval brasileiro em diversas 
cidades, e o fazem importante data que marca o turismo no Brasil. No 
período de festas, as cidades onde o carnaval tornou-se uma mostra de 
espetáculo e cultura, recebem significativo número de turistas de 
diversas regiões brasileiras e de outros países. Essa manifestação da 
cultura brasileira, em particular, as que promovem desfiles nas ruas, é 
notável pelo número de criações, tanto nas alegorias, quanto nas 
melodias. (MADRUGA, 2012, p. 20) 
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 Para Tureta e Araújo (2013, p. 112), as Escolas de Samba começam a aparecer como uma 

“forma de organização peculiar” que viria a transformar o carnaval do Brasil no “maior 

espetáculo carnavalesco do mundo”. Atualmente, as Escolas de Samba deixaram de ser 

pequenos grupos, em geral vindos de comunidades marginalizadas, morros ou favelas. Desde 

torcidas organizadas de grandes times de futebol até bairros tradicionais das cidades originam 

agremiações.  

Nos maiores carnavais do país, São Paulo e Rio de Janeiro2, as escolas se movimentam o 

ano todo, desde eventos para angariação de fundos, atividades assistenciais e shows, até a 

construção do desfile do próximo ano, processo que dura meses. Migração dos grandes 

carnavalescos e personalidades da mídia em geral pelas agremiações, escolha de enredos e 

sambas-enredo, promoção de parcerias com grandes empresas e a própria montagem nos 

barracões são algumas etapas deste processo. 

Quando falamos de enredo, em geral nos remetemos ao conteúdo de determinado 

texto, o desenrolar dos acontecimentos, o conjunto de fatos sob o qual alguma história se 

sustentará. Se não há enredo, não há narrativa, pois ele sustenta personagens, tempo e espaço. 

Dentro de um texto narrativo, o enredo é o conteúdo sob o qual o texto se constrói. É a 

trama, que tem sempre um núcleo chamado de conflito. Este conflito vai determinar o nível de 

tensão, expectativa aplicado na narrativa. Derivada do verbo enredar, tem o significado literal 

de prender na rede, entrelaçar. Numa obra literária, é o ato de juntar ou ligar as ações da 

história numa sequência lógica de espaço, tempo e acontecimentos3. 

Queremos falar aqui de um enredo em particular. Queremos construir um enredo como 

um daqueles de carnaval. Daqueles que organizam o desfile e aos gritos de “É Campeã!”, 

conduzem a Escola de Samba a apoteose e dispersão. Nesta metáfora, ou melhor, alegoria, 

Benjamin nos ajudará na compreensão mais à frente. 

                                                           
2
 Os portais das ligas paulista e carioca de escolas de samba trazem informações sobre as agremiações filiadas, 

história, enredos, mídias e notícias atualizadas durante todo o ano, mostrando a atual organização deste evento 
nas maiores metrópoles do país. São eles: http://liesa.globo.com/ e http://www.ligasp.com.br/. Acesso em: 09-11-
14. 
3
 Fontes: http://www.infoescola.com/redacao/enredo/ e http://www.significados.com.br/enredo/. Acesso em: 09-

10-14. 
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Para Tureta e Araújo,  

o enredo é o eixo central da condução de toda produção, uma vez que 
ele será traduzido em código verbal (letra do samba-enredo que será 
cantada) e códigos não-verbais (instrumentos musicais, movimentos dos 
corpos com a ginga, fantasias, adereços, carros alegóricos, tecnologia 
etc.). (...) O enredo pode ser considerado o elemento básico na 
negociação da realidade carnavalesca, pois define a natureza e a forma 
da expressão cultural de uma escola. (TURETA e ARAÚJO, 2013, p. 116) 

O enredo trará argumentos para a escola construir seu desfile, suas fantasias, alegorias e 

o próprio samba-enredo. Será quesito de julgamento por sua adequação a fatores como os 

anteriormente citados. De acordo com o Manual do Julgador do Carnaval 2014 da liga das 

escolas de samba do Rio de Janeiro, é “a criação e apresentação artística de um tema ou 

conceito”4. 

O samba-enredo, por sua vez, é a música composta especialmente para o desfile, é uma 

narrativa a partir do tema proposto pela agremiação. Conforme trata Gomes (2006, p. 9), “é 

uma construção ligada diretamente ao carnaval e à escola de samba” além de “portador de 

uma linguagem específica”. Este autor ainda destaca que 

nascido sob o signo da ruptura e no meio de um turbulento período de 
transformações pelo qual o gênero samba, na virada da década de 1920 
para a de 1930, o samba-enredo surge, e se confunde, junto com um 
novo estilo de samba que passa a responder às necessidades exigidas por 
uma nova forma de expressão estética do samba e do carnaval, o desfile 
dos blocos (mas tarde escolas de samba). (GOMES, 2006, p. 9) 

 Este novo estilo de samba, gênero musical que é reconhecido como um todo nestas 

primeiras décadas do século XX, tem sua posição mudada de inicialmente relacionado a 

população de ex-escravos e ao mundo da malandragem para símbolo de brasilidade durante o 

período getulista (MACHADO, 2013, p. 208). Desde a determinação de locais onde os bailes 

poderiam ser realizados até a organização dos desfiles nas avenidas em forma de competição, o 

Estado marcou presença: uma tradição a base da canetada. A partir daí, o espaço dedicado ao 

samba e mais especificamente ao samba-enredo e ao próprio Carnaval, só expande no país. 

                                                           
4
 Disponível em: <http://liesa.globo.com/2014/por/03-carnaval14/manual/Manual%20do%20Julgador%20-

%20Carnaval%202014-miolo.pdf>. Acesso em: 13-11-15. 
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A metáfora do estudo de currículo, propostas e cotidiano de professores como a 

elaboração e desfile de uma escola de samba faz-nos focar nos sambas, enredos e sambas-

enredo como narrativas. 

Narrativas de professores, enredos em construção, novas histórias, novas formas de 

pensar, discutir e construir currículos, novos desfiles. A paixão pelo samba e o carnaval vão me 

impelir a pensar tudo isso como um grande enredo. E assim, nos capítulos a seguir, 

consideraremos alas, alegorias, a bateria, os personagens, dispersão e apoteose, na expectativa 

de “abrir portais” e “desvendar mistérios”. 

Na construção de um enredo, os carnavalescos servem-se de amplos estudos na 

bibliografia e outras diversas fontes que tratem do tema que será celebrado no desfile. Assim 

partimos na leitura do que vem sendo considerado por autores que trabalham com Currículo de 

Matemática e Propostas Curriculares para o Ensino Médio nos últimos anos no país. 

Consideramos para este enredo e análise o período histórico que vai da elaboração da 

LDB de 1996 (BRASIL, 1996) até a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio em 2012 (BRASIL, 2012). Entendemos a publicação da LDB de 1996 como um marco a 

partir do qual uma série de ações são materializadas em documentos curriculares, a partir das 

Diretrizes Curriculares de 1998 (BRASIL, 1998) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2000).  

Todas estas ações e diretrizes, entendemos, tem como um de seus objetivos dar sentido 

ao Ensino Médio Brasileiro, vítima que é de uma falta ou descuidada definição. Em particular, se 

consideramos como contexto de pesquisa a rede federal de educação profissional e tecnológica, 

na qual estamos inseridos. 

A discussão trazida por autores como Domingues, Toschi e Oliveira (2000) e outros em 

relação às características do novo currículo proposto destacam a sua formulação em base 

comum nacional e parte diversificada. A primeira está dividida em Áreas do Conhecimento, a 

partir das disciplinas escolares tradicionais. A base nacional comum, inclusive, volta a ser 

amplamente discutida em nível nacional nos últimos meses. 
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A segunda parte seria constituída de conteúdos e habilidades a serem definidos pelas 

escolas, dentro de princípios pedagógicos de identidade, diversidade e autonomia, além dos 

princípios de interdisciplinaridade e contextualização, adotados como estruturadores do 

currículo do Ensino Médio.  

Mais recentemente, em 2006, foram publicadas as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM) e, em 2012, uma atualização das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Médio (DCNEM), este último documento propondo, de forma mais sistemática, a organização 

do Ensino Médio em Áreas do Conhecimento, considerando Matemática como disciplina isolada 

e área ao mesmo tempo.  

A partir de 1998, é proposto o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que, nos 

últimos anos, é reformulado e torna-se instrumento potente para ingresso em Universidades, 

devido a programas de Ações Afirmativas do governo federal5. Veremos que esta gama de 

funções cada vez mais potentes que este exame terá papel fundamental nas últimas 

configurações curriculares do Ensino Médio no país. 

E ainda, os índices calibradores da Educação, como o IDEB, mostram ano após ano 

avanços mínimos ou mesmo retrocessos na aprendizagem dos estudantes, de acordo com seus 

pressupostos de avaliação, em particular na disciplina de Matemática. 

Emerge assim um conjunto de documentos que nem definem criteriosamente o Ensino 

Médio (e, se o fazem, são apropriados nos ambientes escolares de formas diversas) nem 

respondem satisfatoriamente aos mecanismos de avaliação do mesmo, dados os baixos índices 

de avaliação constatados6.  

Percebe-se, portanto, um enredo complexo para desenvolvimento na avenida. Um 

enredo que perceberemos com muitas interpretações e que a literatura vem tratando a partir 

de vários lugares de análise. 

                                                           
5
 Ver: http://sisu.mec.gov.br/sisu#acoes_afirmativas, por exemplo. Acesso em: 08-09-14. 

6
 Ver http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb, por exemplo. Acesso em: 18-08-14. 
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No contexto de trabalho do pesquisador, professor de Matemática e Ensino de 

Matemática num Instituto Federal, estes e outros documentos oficiais da própria instituição 

(como o Projeto Pedagógico Institucional – PPI) parecem se mostrar de formas variadas e 

tênues no dia a dia do grupo de trabalho. É possível dizer que institucionalmente tais 

documentos são apropriados e vivenciados através de táticas (CERTEAU, 2003; CARRERI, 2007). 

Propõe-se, portanto, um percurso por estes diferentes documentos oficiais, sua criação 

e equipes elaboradoras, buscando evidências dos caminhos percorridos pela Matemática e 

como se definiu, ultimamente, ao mesmo tempo como disciplina escolar e área do 

conhecimento nas DCNEM de 2012.  

A pesquisa pretende compreender a seguinte questão: “Qual o percurso traçado pela 

disciplina escolar Matemática nas elaborações curriculares do Ensino Médio brasileiro a partir 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e suas implicações na prática docente e no cotidiano de 

um Instituto Federal?” 

 Nesta investigação, são estabelecidos os seguintes objetivos principais: traçar o percurso 

das elaborações e/ou reformulações curriculares no Ensino Médio brasileiro nos últimos anos 

no tocante a disciplina Matemática; e investigar as apropriações feitas por um grupo de 

professores de Matemática, considerando suas táticas enquanto consumidores das propostas 

(CERTEAU, 1998). 

 A compreensão de currículo operada nessa pesquisa rompe com a perspectiva de vê-lo 

apenas como um documento ou uma grade de horários/espaços, mesmo sabendo que esse é o 

senso comum nos ambientes escolares. Ao tratar de currículo também tratamos das situações, 

argumentações e improvisações reinventadas pelos professores de cada área ou disciplina e 

também por alunos, em uma complexa rede de relações.  

 Silva, conhecido estudioso brasileiro das teorias de currículo, traz uma definição potente 

para as nossas discussões e para a construção deste enredo. Ao discutir diferenciações entre 

teorias críticas e pós-críticas no tocante ao trabalho com o currículo, argumenta que ele não 
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pode ser visto com a mesma inocência de antes e que seus significados vão além dos que as 

teorias mais tradicionais nos impunham (SILVA, 1999, p. 150). Eis sua definição: 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, 
nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O 
currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade.  

É nesta perspectiva que delinearemos este trabalho, a partir da qual argumentaremos 

mais à frente constituindo um quadro teórico metodológico.  

Em consonância com a compreensão de currículo como documento, consideraremos as 

vozes dos elaboradores de propostas curriculares que transitam entre a academia e os órgãos 

responsáveis pelas políticas curriculares. 

 Nesta perspectiva, não falamos em implantação de determinada proposta curricular e 

tampouco posicionamos os professores e demais membros da comunidade escolar como meros 

aplicadores de propostas. Nesse sentido, compreendemos que documentos ou textos 

curriculares não seguem um percurso de elaboração linear ou desprendido de uma complexa 

rede de significações e poder.  

Ball e Bowe (1992) entendem que existem contextos de influência, produção de textos e 

prática ao tratar de determinada reforma política. São contextos discursivos permeáveis entre si 

onde um processo linear de implantação de determinada política curricular não tem razão de 

ser. 

 Para Carreri (2007), apropriando-se e discutindo a teoria de Certeau, professores nas 

escolas da Educação Básica são consumidores das políticas curriculares através de táticas, em 

práticas marcadas pela astúcia e pela resistência; são chamados a consumir propostas 

curriculares as quais eles próprios não conceberam, mas de forma a reinventá-las e 

reinterpretá-las. 

 Afinal, na avenida, na mídia e nos barracões não é possível diferentes interpretações 

para um mesmo enredo apresentado? A criação do carnavalesco ganha contornos e 
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improvisações que o próprio não consegue controlar. O samba-enredo também é exemplo de 

que a proposta do enredo pode se materializar em diversas vertentes. 

Diferentemente de outras perspectivas que assumem os professores e comunidade 

escolar como aplicadores em processos de implementações curriculares, aqui partimos do 

pressuposto que os professores criam táticas, maneiras de viver no cotidiano escolar.  Num 

território de lutas, não só se utilizam mas também manipulam  as prescrições impostas.  

Segundo Carreri (2007, p.80), estes “tiram proveito de situações comuns, criam situações 

com suas artimanhas, tirando partido das circunstâncias”. Defendemos assim, que professores e 

elaboradores de propostas, em seus discursos, evidenciarão estes processos de convivência e 

experiência com o currículo em seus ambientes de atuação. Tal forma de análise coloca em 

cheque o perfil do professor aplicador de propostas, situando-o neste complexo cenário escolar 

e político. 

 A partir desse ponto de vista, a própria elaboração de políticas curriculares não pode ser 

assumida como linear ou verticalizada. Ela se constitui no que Ball denomina de ciclo de 

políticas (BALL, 1992). Neste processo, as políticas são compreendidas como um conjunto de 

influências e interdependências, onde, ao chegar ao cotidiano escolar, passaram por processos 

de recontextualização (LOPES, 2005). Em outras palavras, os sentidos pretendidos pelas 

diretrizes, elaboradores ou governo nem sempre alcançam o efeito desejado, indo ao encontro 

do conceito de tática.  

Os textos são interpretados e reinterpretados continuamente, num processo onde 

muitas leituras são possíveis. Basta exemplificar com conceitos chave das últimas propostas 

curriculares como interdisciplinaridade, contextualização ou competências. 

 Lopes também estuda a influência dos grupos disciplinares (LOPES, 2004). Trabalhando 

com o Ensino Médio no Brasil, em particular voltado a algumas disciplinas escolares, a autora 

problematiza a atuação dos grupos disciplinares no contexto da produção dos textos 

curriculares. Para ela, a atuação destes grupos não se restringe a prática escolar. 
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 Neste cenário contemporâneo, o que pode se tornar produtivo como objeto de estudo, é 

que, na literatura, não encontramos investigações que falam explicitamente da Matemática e 

seu ensino escolar na ótica destes referenciais. Por isso, investimos nesta discussão, 

compreendendo-a como importante para a comunidade disciplinar de Matemática.  

As últimas reformas curriculares vem ressaltando  a importância desta disciplina, 

produzindo um espaço para ela que simultaneamente a define como área do conhecimento e 

como disciplina escolar, diferentemente de todas as outras disciplinas e também divisões de 

áreas anteriormente pretendidas. 

 Popkewitz (2000, p. 163) delineia um cenário, a partir de estudos de caso nos Estados 

Unidos e outros trabalhos numa perspectiva foucaultiana, onde a disciplina Matemática e a 

Ciência de forma geral se revestem “como saberes que proporcionam interpretações 

autorizadas de diversas reivindicações e dados que rodeiam as questões sociais”.  

Desde aspectos de uma educação salvadora para marginalizados, a globalização das 

últimas décadas até a própria criação da Estatística como forma privilegiada de organizar e 

transmitir informações, ele traz subsídios para refletirmos sobre a localização da Matemática 

numa reforma curricular e mais que isso, reformas educacionais como um todo. 

 Organizamos a compreensão deste enredo, enfim, da seguinte forma:  

No capítulo 1, intitulado Carnavalescos repensando o Currículo, trazemos o referencial 

teórico no qual nos pautamos. São tratados neste momento as teorizações de Ball, Certeau e 

Popkewitz, entre outros. Estes autores apresentam contribuições teóricas importantes para a 

Educação e, vem sendo inspiradores de diferentes formas, de pesquisas que tratam das práticas 

e políticas curriculares.  

Em seguida, no capítulo 2, com o título de O Currículo de Matemática do Ensino Médio 

brasileiro dos últimos anos – alguns enredos, contextualizamos os elementos fundamentais 

deste enredo, a saber: uma gênese do ensino de Matemática no Brasil, as últimas 

reformulações curriculares nacionais no âmbito do Ensino Médio, a discussão que os trabalhos 

acadêmicos vem trazendo a respeito e o contexto de pesquisa, o IFSULDEMINAS. 
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No capítulo 3, A Construção do Enredo, apresentamos de forma mais detalhada, a 

pesquisa, juntamente com sua questão, objetivos e a metodologia desenvolvida para a análise 

da pesquisa. Também apresentamos neste momento cada um dos narradores e seus locais de 

experiência. 

A seguir, a Apresentação das Mônadas – Alas, no capítulo 4, traz o conjunto de mônadas 

adensadas a partir das narrativas dos entrevistados, entre professores, supervisores 

pedagógicos e elaboradores de propostas curriculares. Fragmentos, estilhaços, alas que dão 

forma ao desfile. 

O capítulo 5, Caminhos de Análise, expõe os efeitos produzidos pela evolução do  desfile 

realizado. Da apoteose à dispersão, buscamos uma compreensão para este desfile, a 

Matemática e seu currículo na escola média brasileira, já pensando em novos enredos. 

 
Figura 2. Conheça melhor a Marquês de Sapucaí. 

 

 

Fonte: http://tpeventos.com.br/wp-content/uploads/2014/02/mapa-sapucai.jpg 
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Do Barracão à Concentração - Carnavalescos repensando o 

Currículo 
 

Sonhei... no infinito das histórias 
Iluminando a memória, me encantei 

Brilhou... realidade e fantasia 
Como nunca imaginei 

Na arte do saber um novo amanhecer 
 

Eu viajei nessa magia 
De alma e coração 

Na fonte da sabedoria 
Busquei a minha inspiração 

 
Páginas descrevendo pensamentos 

Clássicos, ideais e sentimentos 
Romances... aventuras 

O faz de conta inocente da criança 
Ficou guardado na lembrança 

Mistérios... suspense... emoção 
É o hábito de ler, folheando com prazer 

Muito além de uma visão 
Mensagens de esperança 
Clareando a imaginação 

 
Uma história de amor 

Sem ponto final 
"academia do samba" é Salgueiro 

No "livro do meu carnaval" 
 

(Histórias sem Fim, Salgueiro, 2010
7
) 

 
  

Neste capítulo, consideramos a releitura de alguns referenciais que norteiam a 

abordagem que pretendemos dar a essa investigação que focaliza o currículo de Matemática no 

Ensino Médio brasileiro, particularmente na Instituição de Ensino onde a pesquisa se 

desenvolve. Trataremos da abordagem das políticas curriculares a partir da proposta de Ball, 

considerando sua análise num ciclo de políticas. 

Certeau nos apresenta um cotidiano potente de realizações. Nele, professores 

reinventam a escola e suas práticas no dia a dia. Popkewitz aborda a questão curricular e da 

                                                           
7
 Disponível em: http://letras.mus.br/salgueiro-rj/1565348/. Acesso em: 22-11-15. 
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reforma escolar de forma sociológica, buscando relações com a escolarização de massas, a 

economia e as interferências do Estado. Desta forma, mostra uma maneira de ver as disciplinas 

escolares e as reformas como um todo. 

Trabalhos já desenvolvidos no nosso grupo de pesquisa (OKUBO, 2012; RAMOS, 2008; 

CARRERI, 2007) permitem compreender e sustentar o diálogo entre tais teóricos. Tais 

inspirações nos animam a trazer o tema para o debate em relação à comunidade de Ensino de 

Matemática, bem como para os envolvidos diretamente com a constituição dos Institutos 

Federais. 

Num desfile de escola de samba, em particular a partir da profissionalização e 

espetacularização que ganham destaque a cada ano na mídia mundial, o papel do carnavalesco 

é essencial. Ele é responsável por reinventar cada carnaval em busca de novas tecnologias e, no 

quesito Alegorias, propor mudanças e impactos visuais ao público de forma a alavancar 

aplausos e a comoção dos jurados.  

Para Cavalcanti (2006, apud MADRUGA, 2012, p. 20), as alegorias são elementos 

plásticos que ilustram e esclarecem o enredo: 

trata-se de todo elemento cenográfico que esteja sobre rodas, inclusive 
as pessoas: destaques e composições que desfilam sobre as alegorias; e 
os adereços são utilizados pelos desfilantes como adornos. As alegorias 
são resultados dos modelos criados pelo carnavalesco para o desfile da 
escola de samba. (MADRUGA, 2012, p. 20) 

Esta autora trata do processo de construção de alegorias valorizando a experiência de 

um carnavalesco e as relações matemáticas que estão envolvidas neste processo. Ela ressalta 

que, num desfile, comungam diversas artes e que as alegorias podem remeter a muitos 

significados. Mais que isso, as alegorias “são um arrebatamento, enchem os olhos e apreciá-las é 

acolher a perplexidade diante de seus múltiplos e fragmentados sentidos” (CAVALCANTI, 1999, 

p. 48-9 apud MADRUGA, 2012, p. 51). 

Para Junkes (1994, p. 128), “a alegoria busca seu sentido no mundo histórico, após 

separar-se natureza e linguagem, tendo emudecido a natureza e necessitando o homem 

atribuir-lhe sentido”. Ao trabalhar com o sentido de alegoria nas obras de Benjamin, este autor 
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argumenta que a alegoria acontece essencialmente como fragmentação. É a fragmentação que 

encontramos na interpretação das mônadas, e que não tem conotação negativa. 

Entendemos que sua interpretação corrobora nossa análise múltipla e baseada em 

diferentes contextos, quando expõe que a alegoria  

faz retornar o olhar para o passado distante do paraíso e da queda, 
podendo descrever-se a constituição alegórica de sentido como um 
modo de recordação. Pela recordação do passado, tenta a alegoria 
resgatar as coisas da transitoriedade nelas produzida pela perda do seu 
sentido original, pois para Benjamin (1984, p.246-247), "a visão da 
transitoriedade das coisas e a preocupação de salvá-las para a eternidade 
estão entre os temas mais fortes da alegoria" e "a alegoria se instala mais 
duravelmente onde o efêmero e o eterno coexistem mais intimamente" 
(JUNKES, 1994, p. 130). 

 

Figura 3 – Croqui de alegoria que poderia representar o papel da Matemática como ferramenta 
para o desenvolvimento da tecnologia, aqui representada pela revolução industrial, que 

marcaria também evoluções no sistema escolar, com a escolarização de massas. 

 

 

Fonte: http://www.asemana.publ.cv/IMG/jpg_Samba_Tropical_-_Carro_Alegorico_2.jpg. Acesso em: 10-12-15. 
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Assim iniciamos a apresentação de nossas alegorias – o trabalho de cada pensador. O 

exercício proposto é o da apreciação e reflexão. Trabalhando em perspectivas diversas, 

apropriamo-nos de suas ideias de forma a esclarecer o enredo e enriquecer e desfile. 

 

Alegoria I (o abre-alas) – Currículo e disciplina escolar 

 

Currículo e disciplina escolar são definições essenciais a este enredo. Portanto, ocupam o 

carro abre-alas, primeira alegoria de um desfile. Por seu destaque, deve mostrar ao público o 

que é fundamental no enredo e se desenvolverá ao longo do desfile.  

Ao pensar em uma definição para currículo, a primeira constatação que fazemos a partir 

de leituras do tema é sobre sua complexidade. Ao longo dos anos, ela vem sendo 

problematizada de diversas formas e ganha destaque na contemporaneidade. 

 Para Ramos (2008, p. 11) a pesquisa neste campo é complexa, já que a própria definição 

do termo é desafiante para quem busca compreendê-lo. Diferentes aspectos se misturam ao 

tratar do currículo, como questões pedagógicas, sociais, culturais, políticas entre outras. 

 Situando a origem do vocábulo, esta mesma autora e também Petrucci-Rosa et al (2011) 

destacam sua raiz latina curriculum (scurrere), ligada a pista, corrida, percurso. Uma definição, a 

mais tradicional, remete então ao percurso formativo dos estudantes, que é linear e constituído 

por uma lista sequenciada de passos, conteúdos a apreender.  

Ramos (2008, p. 11) complementa dizendo que “a palavra currículo (...) passou a ser 

utilizada no final do século XVI para designar o conjunto de assuntos estudados pelos alunos ao 

longo de um curso”. Faria parte do currículo inclusive, nesta definição, uma maneira correta, 

mais eficiente de percorrer este caminho (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 200). 
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 Costa8 (2011, p. 19) ao tratar do mesmo problema a partir de trabalhos de Hamilton 

(1992), argumenta que o termo currículo foi adotado “após a introdução de divisões em classes 

e a vigilância mais estreita dos alunos, predispondo, desse modo, o ensino e a aprendizagem à 

abertura ao exame e ao controle externos”. Para este, currículo era entendido ainda como o 

refinamento dos conteúdos e dos métodos. 

 Popkewitz corrobora, acrescentando que 

muitos países europeus carecem de um termo que traduza o de 
currículo, palavra que aparece nos séculos XVI e XVII para interrelacionar 
as filosofias sociais e a economia com as práticas de gestão que estavam 
se estabelecendo como parte da jornada escolar. O currículo, os métodos 
e a classe escolar eram invenções para ressaltar a coerência racional, a 
ordem interna sucessiva e, mais tarde, a disciplina calvinista, 
relacionados em conjunto com a formação da organização social e 
econômica. Nas formas sociais que se desenvolveram em torno da 
palavra currículo estava uma disciplina que orientava as opções 
adequadas e o âmbito da ação permitida (POPKEWITZ, 2000, p. 35). 

 E ainda, destacando o contexto das reformas religiosas europeias, 

a ideia de currículo tem sido a de uma organização particular de 
conhecimento mediante a que os indivíduos se regulam e disciplinam a si 
mesmos como membros de uma comunidade ou de uma sociedade. (...) 
As reformas alemães do século XVI fizeram algo mais que simplesmente 
educar as massas segundo os princípios humanistas. O currículo incluiu 
certas regras através das quais o indivíduo deveria raciocinar sobre o ‘eu 
mesmo’ e disciplinar as ações a empreender. Estas inclusões não se 
levaram a cabo mediante o emprego da força bruta, mas através de 
princípios que ordenavam os sistemas simbólicos mediante os quais se 
interpretava, organizava e atuava no mundo (POPKEWITZ, 2003, p. 156-
7). 

 Costa também destaca a contribuição de autores norte americanos como Dewey, Bobbit, 

Charters, Herrick e Tyler em suas universidades criando departamentos de currículo e instrução, 

associados ao estudo de políticas educacionais.  Para ele (e também Popkewitz (2003)), foi 

preponderante o processo de industrialização e os movimentos imigratórios que os Estados 

Unidos viviam até a segunda década do século XX. Este cenário foi responsável pela 

                                                           
8
 Costa (2011) se dedica a uma detalhada conceituação de currículo, historicamente, destacando as diferenças de 

abordagem crítica e pós-crítica das últimas décadas. Também se preocupa, num trabalho que trata da análise de 
políticas curriculares e Ensino Médio em diferentes países, com um histórico deste Ensino Médio. 
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massificação da escolarização. Naquele momento, quem trata de currículos, é quem trata da 

administração escolar. Ainda de acordo com Costa, 

tendo a fábrica e a ‘administração científica de Taylor’ como paradigmas, 
um grupo encarregado pelo governo estadunidense de propor políticas 
educacionais encontrará um modelo de currículo, no qual os estudantes 
devem ser processados como um produto fabril. Com efeito, o discurso 
curricular de Bobbit atende precisamente as necessidades dos mentores 
de política educacional – com a especificação precisa de objetivos, 
procedimentos e métodos para obtenção de resultados que podem ser 
mensurados. (COSTA, 2011, p. 20) 

 Para Lopes e Macedo (2011, p. 19), a pergunta aparentemente simples “o que é 

currículo?” não tem encontrado resposta fácil. Currículo tem sido definido de diversas formas e 

várias delas estão presentes nas denominações cotidianas pelas escolas. As autoras destacam 

que, 

indo dos guias curriculares propostos pelas redes de ensino àquilo que 
acontece em sala de aula, currículo tem significado, entre outros, a grade 
curricular com disciplinas/atividades e cargas horárias, o conjunto de 
ementas e os programas das disciplinas/atividades, os planos de ensino 
dos professores, as experiências propostas e vividas pelos alunos. Há, 
certamente, um aspecto comum a tudo isso que tem sido chamado 
currículo: a ideia de organização, prévia ou não, de 
experiências/situações de aprendizagem realizada por docentes/redes 
de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo. (LOPES e 
MACEDO, 2011, p.19) 

 Nesta mesma obra, as pesquisadoras delineiam um histórico sobre o que vem sendo 

tratado como currículo desde suas primeiras percepções do século XVI. Passando pela 

racionalidade técnica de Tyler e o progressivismo de Dewey, como apontado por Costa (2011), 

são destacadas as principais correntes e formulações que ecoam no Brasil até a 

contemporaneidade, incluindo o trabalho de Paulo Freire e Michael Apple. 

 Para Lopes e Macedo (2010, p. 13), até a década de 1980, o estudo de currículo no Brasil 

foi marcado por transferências instrumentais de teorias norte-americanas. Esta transferência 

“centrava-se na assimilação de modelos para a elaboração curricular, em sua maioria de viés 

funcionalista, e era viabilizada por acordos bilaterais entre os governos brasileiro e norte-

americano dentro do programa de ajuda à América Latina”.  
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 A partir da redemocratização e enfraquecimento da guerra fria é que a hegemonia deste 

referencial é abalada. Vertentes marxistas ganham força, mas não somente com obras de 

pensadores internacionais. Este momento já conta com trabalhos de pesquisadores brasileiros, 

destacando-se a disputa entre dois grupos: a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani e a 

pedagogia do oprimido de Paulo Freire.   

 A partir da década de 1990, assumindo um enfoque sociológico, a ideia hegemônica era 

de que o currículo só poderia ser compreendido se contextualizado política, econômica e 

socialmente. Lopes e Macedo consideram como questões centrais neste período as discussões 

sobre currículo e conhecimento: 

foram aprofundadas questões referentes às relações entre 
conhecimento científico, conhecimento escolar, saber popular e senso 
comum; aos processos de seleção de conteúdos constitutivos do 
currículo; às relações entre a ação comunicativa, os processos de crítica 
aos conhecimentos e os processos emancipatórios; a necessidade de 
superarmos dicotomias entre conteúdos, métodos e relações específicas 
da escola, sintonizadas com o entendimento mais geral do currículo 
como construção social do conhecimento (LOPES e MACEDO, 2010, p. 
15). 

 Na Educação Matemática, esforços são empreendidos até hoje nesta vertente, onde um 

grande número de trabalhos e pesquisas trata da didática e da metodologia de ensino voltadas 

a uma efetiva aprendizagem de determinado conceito matemático, a formação docente e ao 

desenvolvimento profissional do professor (SOUZA e PASSOS, 2015; BORBA, ALMEIDA e CHIARI, 

2015; SANTOS e BICUDO, 2015; LEAL JR. e ONUCHIC, 2015; GARNICA, 2015; MARANHÃO, 2009; 

LOPES, 2014). 

 Nesta perspectiva ainda, D’Ambrósio (1996, p. 68) define currículo como sendo a 

estratégia para a ação educativa, identificando nela três componentes: objetivos, conteúdos e 

métodos. Componentes solidários e integrados num mesmo processo que formam uma 

representação cartesiana para o currículo. Esta representação é estruturada previamente à ação 

educativa.  



36 
 

 

 A proposta deste autor é a transformação deste currículo nitidamente cartesiano para 

um currículo dinâmico, capaz de refletir o contexto sociocultural em que está inserido, bem 

como as práticas educativas presentes. Este currículo dinâmico 

reconhece que nas sociedades modernas as classes são heterogêneas, 
reconhecendo-se entre os alunos interesses variados e enorme gama de 
conhecimentos prévios. Os alunos tem naturalmente grande potencial 
criativo, porém orientados em direções imprevistas e com as motivações 
mais variadas (D’AMBRÓSIO, 1996, p. 89). 

 É uma abertura para o que vem sendo tratado a partir de então, no campo dos estudos 

de currículo. Temos agora a diversidade característica dos enfoques pós-modernos e pós-

estruturais, bem como a multiplicidade característica da contemporaneidade. Para Lopes e 

Macedo (2010), além disso, duas rupturas estão presentes na discussão atual em relação a 

interpretação do conhecimento e visão de futuro: 

a ruptura quanto à interpretação do conhecimento é exemplificada com 
o fato de que o pensamento pós-estruturalista, ao centralizar questões 
de interesse e poder, não se limitaria às questões econômicas, mas 
ampliaria o debate para as questões de gênero, etnia e sexualidade, bem 
como para a crítica às ideias de razão, progresso e ciência. Outra ruptura 
nítida expressa-se na ausência, no pensamento pós-estruturalista, de 
uma visão de futuro: não há possibilidade de uma educação, de um 
currículo e/ou de uma pedagogia que estejam do lado de uma visão 
libertadora, justa, igualitária do homem e da sociedade (LOPES e 
MACEDO, 2010, p. 22). 

Ao definir currículo pensando nos interesses e perspectivas contemporâneos, Lopes e 

Macedo (2011) o fazem, assim, numa percepção mais solúvel e menos palpável. Trata-se de 

considerá-lo como uma prática discursiva, de poder, de significação e atribuição de sentidos: 

ele constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, 
projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se 
portanto, de um discurso produzido na interseção entre diferentes 
discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos 
postos por tais discursos e os recria. (LOPES e MACEDO, 2011, p.19) 

 Pensando em sua definição mais elementar de organizador do ensino escolar, Veiga-

Neto traz que o currículo é um artefato cultural e pedagógico com o objetivo de organizar o que 

e como ensinar nas escolas. O que será ensinado nos remete a uma seleção de conteúdos 
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explicada pelo autor da seguinte forma: “o que ensinar implica selecionar, a partir de um 

repertório cultural muito amplo, o que deve ser trazido para a escola, isto é, o que deve ser 

transposto para fazer parte do repertório da educação escolar” (VEIGA-NETO, 2009, p. 34).  

 Tal aspecto é fundamental se considerarmos que tais seleções implicam disputas, 

conhecimentos “vencedores” e “perdedores” em diferentes arenas como a elaboração das 

políticas, os livros didáticos e em última instância, o planejamento de cada professor. Este 

último, considerado em muitas pesquisas como acrítico, tem potencial e de fato define seu 

currículo em sala de aula. 

 Silva (1999), classificando os estudos de Currículo em Teorias Tradicionais, Críticas e Pós-

Críticas, mostra como o currículo que é discutido atualmente se originou e se modificou ao 

longo do tempo. O que presenciamos hoje, considerado numa perspectiva pós-crítica, é 

resultado, convergência, junção e ao mesmo tempo dispersão de muitas correntes de 

pensamento e modos de ver anteriormente validados. 

 Para o autor, é fundamental uma análise ampla e livre do currículo, após o 

entendimento e as contribuições que estas formas de pensar nos propõem: 

depois das teorias críticas e pós-críticas do currículo torna-se impossível 
pensar o currículo simplesmente através de conceitos técnicos como os 
de ensino e eficiência ou de categorias psicológicas como as de 
aprendizagem e desenvolvimento ou ainda de imagens estáticas como as 
de grade curricular e lista de conteúdos. Num cenário pós-crítico, o 
currículo pode ser todas essas coisas, pois ele é também aquilo que dele 
se faz, mas nossa imaginação está agora livre para pensá-lo através de 
outras metáforas, para concebê-lo de outras formas, para vê-lo de 
perspectivas que não se restringem àquelas que nos foram legadas pelas 
estreitas categorias da tradição (SILVA, 1999, p. 147). 

 Nesta análise atual, “sem a mesma inocência de antes” o currículo pode ter muitos 

outros significados: é lugar, espaço, território, relação de poder, trajetória, viagem, percurso, 

autobiografia, texto, discurso, documento. Nele se forja nossa identidade  (SILVA, 1999, p. 150). 

 Alguns trabalhos na área de Educação Matemática já começam a traçar uma análise 

nesta vertente, indo além de aplicações de metodologia e didáticas pontuais (CRECCI e 

FIORENTINI, 2014; FONSECA e VILELA, 2014; VALERO e GARCIA, 2014; SILVA, 2014). 
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 Ao tratar o currículo como discurso, posicionamo-nos frente a toda uma nova 

perspectiva de atuação: aqui as listas de conteúdos e demais prescrições darão lugar a uma 

noção mais complexa e potente:  “é o próprio discurso sobre currículo que constrói a noção de 

currículo e seus regimes de verdade” (COSTA, 2011, p. 21). Este autor afirma, assim, que no 

cotidiano o currículo é mais que conhecimento, está envolvido naquilo que somos e nos 

tornamos.  

 De forma semelhante, Popkewitz (2003, p. 146) considera o currículo como um 

conhecimento historicamente formado, que cristaliza o que pensamos sobre nós e o mundo. 

Mais que isso, ainda, 

as regras de ‘dizer a verdade’ no currículo não somente se referem a 
construção de objetos para nosso escrutínio e observação. O currículo é 
uma tecnologia disciplinar que dirige como há de atuar o indivíduo, como 
há de sentir-se, falar e ‘ver’ o mundo e a ‘si mesmo’. Como tal, o 
currículo é uma prática de governança. 

 Entendendo o currículo como relações de poder e permeado delas, trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos na tentativa de ora relativizar o papel centralizador do Estado, ora desnaturalizar 

conceitos tradicionais como os de disciplina e reforma curricular. O currículo ganha novos 

contornos: 

por meio dele [do currículo] é possível se depreenderem lutas em torno 
de diferentes significados sobre os processos de formação que se dão em 
contextos sociais, econômicos e políticos mais amplos. Nas instituições 
educativas, em especial nas escolares, a constituição do currículo, muitas 
vezes, foi marcada por mudanças no sentido de atender às necessidades 
sociais de uma determinada época (RAMOS e PETRUCCI-ROSA, 2014, p. 
361). 

Uma forma de dizer o currículo é a partir da disciplina escolar, tecnologia sob a qual 

tradicionalmente, ele se organiza. Mesmo numa proposta curricular que se pretenda uma 

organização de outra forma, o conceito de disciplina escolar se faz presente como maneira 

primeira de organização de conteúdos ou conhecimentos. 

Para estas mesmas autoras e também para D’Ambrósio (2005, p. 118) é importante 

situar a noção de disciplina escolar para além da usual lista de conteúdos de determinado 
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campo científico. Num pensamento alinhado com o de Lopes e Macedo, elas destacam o caráter 

de controle presente na disciplina escolar: ela controla e ordena conhecimentos ensinados, 

passados de geração para geração, para além dos reflexos da ciência a qual correspondem. 

Estão ainda, “ligadas a forças e interesses sociais sobre aquele conhecimento em determinado 

período” (RAMOS e PETRUCCI-ROSA, 2014, p. 361). 

 Popkewitz, numa forma de pensar semelhante, destaca a construção das matérias 

escolares através de processos de alquimia a partir das disciplinas acadêmicas. As matérias 

escolares, como também consideram Ramos, Petrucci-Rosa, Lopes e Macedo, não são simples 

reflexos da ciência de referência. Para este autor, 

os princípios gerados nas disciplinas escolares podem ser pensados como 
processos alquímicos. Analogamente aos alquimistas e praticantes de 
ocultismo dos séculos 16 e 17 que procuravam mover coisas de um 
espaço (metais comuns) para outro espaço (ouro puro), as disciplinas 
escolares requerem transporte e ferramentas de translação para mover a 
maquinaria acadêmica (laboratórios, edifícios universitários, arquivos 
históricos da sociedade, etc) e práticas culturais para o currículo escolar 
(como teorias do desenvolvimento infantil, seleção e organização de 
conteúdos por níveis de idade, práticas didáticas para um ensino efetivo, 
entre outros). As ferramentas de translação da pedagogia não são cópias 
das práticas disciplinares originais replicadas nas escolas. (POPKEWITZ, 
2009, p. 309) 

Na análise de Lopes e Macedo9, também, 

uma disciplina escolar não é a decorrência de uma simplificação de 
conhecimentos de nível superior para o nível escolar. A disciplina escolar 
é construída social e politicamente nas instituições escolares, para 
atender a finalidades sociais da educação. Esta construção é 
desenvolvida em meio a relações de poder, de maneira que os atores 
envolvidos, formadores da comunidade disciplinar, empregam recursos 

                                                           
9
 Lopes & Macedo se baseiam em trabalhos de Goodson, tais como: GOODSON, I. School subjects and curriculum 

change: case studies in curriculum history. Londres: Croom Helm, 1983. Este autor também trata das disciplinas 
escolares desnaturalizando-as, ou seja, argumentando que elas não se baseiam simplesmente em disciplinas 
acadêmicas ou científicas. 

Outros trabalhos deste mesmo autor (GOODSON, I. Currículo, Narrativa e o Futuro Social. Revista Brasileira 
de Educação, v. 12, n. 35, p. 241-252, mai/ago, 2007. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/pdf/275/27503505.pdf (acesso em: 11-11-15)) vão trazer a discussão do Currículo 
Narrativo, um currículo para empoderamento. Este “se comprometeria com as missões, paixões e propósitos que as 
pessoas articulam em suas vidas. E a escola cumpriria sua antiga promessa de ajudar a mudar o futuro social  de 
seus alunos” (GOODSON, 2007, p. 251). 
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ideológicos e materiais para desenvolverem suas missões individuais e 
coletivas. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 119) 

 Como lembra Machado (2002), a organização do trabalho escolar é, em sua forma 

paradigmática, disciplinar, onde estas se estruturam de forma a ter o mínimo de interação 

intencional. As disciplinas constituem, assim, verdadeiros canais de comunicação entre a escola 

e a realidade.  

 Com tal presença da organização disciplinar, é preponderante considerar o debate 

curricular em termos de conflitos por status, recursos e territórios entre as disciplinas, que se 

tornam amálgamas mutáveis de subgrupos e tradições (LOPES e MACEDO, 2011; RAMOS e 

PETRUCCI-ROSA, 2014). São estes conflitos, ambientes e arenas com interseções não vazias, que 

consideramos um cenário frutuoso de investigação. 

 Ao investigar grupos disciplinares e trabalhos interdisciplinares no Ensino Médio, 

Petrucci-Rosa (2007, p. 52) considera a forte presença da disciplina escolar, principalmente a 

partir dos anos finais do Ensino Fundamental , na materialização de três dimensões: livros 

didáticos, grade de horários e aulas separadas por professores especializados. Para ela, 

ser professor(a) de... português, matemática, física... significa 
compreender suas experiências pedagógicas num conjunto de normas e 
práticas relacionadas com um contexto mais amplo de sociedade. Isso 
implica também perceber que suas identidades disciplinares são 
atravessadas pelas práticas e pelos conhecimentos de suas comunidades 
de origem, representadas por seus colegas de licenciatura, seus pares na 
escola, seus interlocutores nos eventos de ensino, suas opções frente a 
ofertas de livros didáticos disciplinares, instâncias essas que estão 
mergulhadas num contexto mais amplo de sociedade e de políticas 
educacionais (PETRUCCI-ROSA, 2007, p. 54). 

 Esta autora destaca assim, a questão da identidade do professor, que está sob rasura nas 

últimas elaborações curriculares que preconizam trabalhos interdisciplinares. Tanto se 

consideradas demandas de políticas curriculares ou como reinvenções do cotidiano escolar, 

Petrucci-Rosa (2007, p.63) destacadinâmicas de contradição e ambiguidades.  

Na contramão das tendências das reformas, contudo, Machado (2002, p. 188) salienta 

que tanto internamente, no cotidiano das escolas, como também no planejamento curricular, a 
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organização predominante é linear e disciplinar. Esta organização inclusive compromete-se 

“muitas vezes desnecessariamente com uma fixação relativamente arbitrária de pré-requisitos e 

com uma seriação excessivamente rígida”.  

Este autor acrescenta que tal organização linear perpassa o conjunto de disciplinas 

escolares, mas se manifesta de forma mais aguda na Matemática: 

aqui, talvez em consequência de uma associação direta entre a 
linearidade e o formalismo, entendido como a organização dos 
conteúdos curriculares sob a forma explícita ou disfarçada de teorias 
formais, parece certo e indiscutível que existe uma ordem necessária 
para a apresentação dos assuntos, sendo a ruptura da cadeia fatal para a 
aprendizagem (MACHADO, 2002, p. 188). 

Mais à frente, discutiremos especificamente o ensino de Matemática e as perspectivas 

que estão sendo pesquisadas pela academia. No momento, interessa-nos expor este mosaico de 

concepções de currículo e disciplina escolar, lembrando que em nossa perspectiva de análise 

muitas delas vão coexistir tanto nas narrativas de professores e pesquisadores, como na 

interpretação de documentos.  

 

Alegoria II – Ball e o Ciclo de Políticas 

 

Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos tendo como aporte teórico as contribuições 

do sociólogo inglês Stephen Ball. São trabalhos na área educacional que procuram, de alguma 

forma, compreender as políticas curriculares, de uma maneira não-linear (MATOS e PAIVA, 

2007; BORBOREMA, 2013; RAMOS, 2012; OKUBO, 2012; VIEGAS, 2014)10. 

                                                           
10 Mainardes (2013), em levantamento realizado sobre pesquisas e publicações brasileiras a partir das ideias de 

Ball, encontrou os seguintes dados, analisando o período de 2003 a 2013: 1 livro, 12 capítulos de livros, 40 artigos 
de periódicos, 26 teses de doutorado e 49 dissertações de mestrado (128 publicações). Disponível em: 
<https://www.fe.unicamp.br/stephenball/apre-mainardes.pdf>. Acesso em: 01-12-15. 
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Inicialmente, de acordo com o próprio autor, em entrevista a Mainardes e Marcondes 

(2009), Ball considerou o complexo processo de traduzir políticas em práticas como uma 

alteração entre modalidades: 

a modalidade primária é textual, pois as políticas são escritas, enquanto 
que a prática é ação, inclui o fazer coisas. Assim, a pessoa que põe em 
prática as políticas tem que converter/transformar essas duas 
modalidades, entre a modalidade da palavra escrita e a da ação, e isto é 
algo difícil e desafiador de se fazer. (...) Este é um processo de 
interpretação e criatividade e as políticas são assim. A prática é 
composta de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é 
tipicamente investida de valores locais e pessoais e, como tal, envolve a 
resolução de, ou luta com, expectativas e requisitos contraditórios – 
acordos e ajustes secundários fazem-se necessários. (MAINARDES e 
MARCONDES, 2009, p. 305) 

 Este autor já rejeitava, neste momento, a ideia da simples implementação de políticas. 

Para ele, “não existe um processo linear pelo qual elas [as políticas] se movimentam em direção 

à prática de maneira direta” (MAINARDES e MARCONDES, 2009, p. 305).  

Posteriormente, num modelo que considera três contextos discursivos. Este processo 

complexo pode ser visualizado no que ele propõe como o Ciclo de Políticas (BALL, 1992)11. 

 Neste modelo, o processo desde a construção de uma política até sua chegada a escola 

subentende três contextos discursivos. Para Mainardes (2006, p. 50), os contextos estão inter-

relacionados, são atemporais e não sequenciais: “cada um desses contextos apresenta arenas, 

                                                           
11 Mainardes (2006, p. 49) ainda acrescenta uma primeira caracterização deste ciclo: “A princípio, Ball & Bowe 

(1992) tentaram caracterizar o processo político, introduzindo a noção de um ciclo contínuo constituído por três 
facetas ou arenas políticas: a política proposta, a política de fato e a política em uso. A primeira faceta, a “política 
proposta”, referia-se à política oficial, relacionada com as intenções não somente do governo e de seus assessores, 
departamentos educacionais e burocratas encarregados de “implementar” políticas, mas também intenções das 
escolas, autoridades locais e outras arenas onde as políticas emergem. A “política de fato” constituía-se pelos textos 
políticos e textos legislativos que dão forma à política proposta e são as bases iniciais para que as políticas sejam 
colocadas em prática. Por último, a “política em uso” referia-se aos discursos e às práticas institucionais que 
emergem do processo de implementação das políticas pelos profissionais que atuam no nível da prática”. 
 Para estes autores (BALL, BOWE, 1992, p. 100, tradução nossa), “estas diferentes facetas da política podem 
proporcionar espaço para manobras ao longo do ciclo de políticas e a pesquisa precisa identificar a natureza e a 
extensão da resistência, alojamento, subterfúgios e conformidade dentro das escolas e 
entre os departamentos”. Para Viegas (2014, p. 195), contudo, os autores logo se deram conta que este modelo era 
limitante, visto que o processo de formulação e aplicação de políticas não poderia ser separado em fases 
estanques.  
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lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e embates” (BOWE et al, 199212 

apud MAINARDES, 2006, p. 50). A figura a seguir é comumente utilizada em trabalhos que 

retratam este modelo.  

Figura 4 – Ciclo de Políticas como usualmente abordado. 

                              

  

Outra interpretação, mais coerente no nosso ponto de vista, é dada pelo seguinte 

esquema, que traz a representação dos mesmos contextos como tendo interseções múltiplas e 

limites menos definidos.  

Figura 5 – Ciclo de Políticas como pensamos. 

 

                                          

                                                           
12

 Esta é uma das referências principais que discute o Ciclo de Políticas, uma publicação de Ball juntamente com os 
colaboradores Bowe e Gold, mas referenciada com o nome de Bowe em primeiro lugar: BOWE, R.; BALL, S.; GOLD, 
A. Reforming education & changing schools: case studies in policy sociology. Londres: Routledge, 1992. 
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 Para Ball, que destaca em entrevista a Mainardes e Marcondes (2009) que o ciclo de 

políticas é um método, tem-se então, contextos ou cenários da sociedade que dialogam entre si, 

constroem, interpretam, põem em prática, analisam e criticam políticas. Contudo, não se trata 

da explicação das políticas através deste ciclo,  

é uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas. (...) O ciclo de 
políticas não tem a intenção de ser uma descrição das políticas, é uma 
maneira de pensar as políticas e saber como elas são “feitas”, usando 
alguns conceitos que são diferentes dos tradicionais como, por exemplo, 
o de atuação ou encenação (enactment) (MAINARDES e MARCONDES, 
2009, p. 304-5). 

Os três contextos: de produção de textos, de influência e de prática são definidos da 

seguinte forma, na interpretação de Mainardes (2006). 

As políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são constituídos no contexto de 

influência. Grupos de interesse disputam para definir finalidades da Educação; conceitos e 

discursos se legitimam. São considerados tanto interesses e políticas regionais quanto 

internacionais, já que Ball destaca a relevância de grupos e discursos a nível mundial para a 

constituição de políticas locais. 

 Podemos considerar uma atuação – mesmo que ora mais ora menos – de toda a 

sociedade neste contexto. Pessoas e grupos sociais, estudantes e professores, bancos, 

organizações comerciais, indústrias, de certa forma, todos podem influenciar o que é discutido e 

elaborado pelos governos. Destacam-se neste contexto as grandes corporações que definem o 

ritmo industrial, financeiro e comercial mundial.  

No contexto de produção de textos estão presentes os mais diversos tipos de texto, 

como documentos legais, pronunciamentos e análises, comentários formais ou informais sobre 

os textos oficiais. Os textos são resultados de disputas e acordos, podem ser contraditórios e 

internamente incoerentes, já que vem de diferentes grupos. Carregam limitações mas tem 

consequências reais, vivenciadas no contexto da prática. 

 Este contexto é mais específico, formado por grupos governamentais ou não, mas que 

detém, de alguma forma, legitimidade junto aos governos que publicarão as políticas. As 
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comunidades disciplinares e sociedades científicas, em particular tratados por Lopes (2011), 

ganham destaque nas discussões dos últimos anos, onde são convidados por equipes de 

governo para colaborarem na confecção dos textos. A academia, após a publicação de 

documentos curriculares, concentra-se em análises e críticas, fazendo também parte deste 

contexto, de acordo com Ball. 

 Para Viegas (2014, p. 195), “o contexto de produção de textos normalmente é articulado 

com a linguagem do interesse público mais geral e se constitui como resultado de disputas e 

acordos, pois os grupos competem para controlar as representações da política”. Ele também 

corrobora assim nossa perspectiva e a análise de Lopes e outros autores. 

 Ball e seus colaboradores consideram os textos das políticas na perspectiva de Barthes13: 

textos writerly e textos readerly. Readerly são os conhecidos textos prescritivos, que tem como 

meta uma lista de tarefas mais ou menos objetivas para serem seguidas por professores ou 

outro público-alvo. Estes limitam o envolvimento do leitor e não abrem espaço para várias 

interpretações, ao contrário dos textos writerly ou “escrevíveis”. Este é permeado por lacunas 

de forma a que o leitor possa interpretá-lo e segui-lo de variadas formas.  

De acordo com Mainardes, na perspectiva de Ball, então, os textos das políticas vão 

mesclar estas duas formulações: 

para Ball e Bowe (Bowe et al., 1992), é vital reconhecer que estes dois 
estilos de textos são produto do processo de formulação da política, um 
processo que se dá em contínuas relações com uma variedade de 
contextos. Consequentemente, os textos têm uma clara ligação com 
contextos particulares nos quais eles foram elaborados e usados. 
Writerly e readerly podem aparecer de diferentes formas. Um exemplo 
disso é a possibilidade do uso dos dois estilos num mesmo texto (a 
combinação de partes mais prescritivas e partes mais abertas). É possível 
também que o estilo de textos políticos iniciais seja diferente do estilo de 
textos secundários (textos de subsídio, produzidos no decorrer da 
implementação de um programa ou política) (MAINARDES, 2006, p. 50). 

                                                           
13

 Uma definição pode ser vista em: http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0250.html (acesso em: 28-11-15). Uma 
análise dos PCNEM de Biologia nesta perspectiva pode ser vista no trabalho de Busnardo, Abreu e Lopes (LOPES, 
DIAS e ABREU, 2011). 
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Finalmente, no terceiro contexto discursivo proposto, o contexto da prática, a política 

está sujeita a interpretações e recriações, produzem efeitos e consequências que podem gerar 

mudanças. Destaca-se aqui certo empoderamento por parte dos membros deste contexto: as 

políticas não são simplesmente implementadas, mas constantemente reinterpretadas e 

recriadas. Este é um ponto central de nosso interesse. 

 O contexto da prática, da mesma forma que o contexto de influência, permeia toda a 

sociedade, já que todos somos atingidos em maior ou menor grau por políticas governamentais. 

Em particular, no caso da escola, destacam-se professores, gestores e estudantes que estarão 

diretamente atingidos e atingindo as políticas. Nesta perspectiva que descarta implementações 

lineares, também atingem, interpretam, influenciam e reescrevem em suas práticas versões das 

políticas publicadas no contexto de produção de textos. 

 Lopes (2011) em um de seus vários trabalhos no campo do currículo14, em particular 

tratando do ciclo de políticas, resume os três contextos da seguinte forma, corroborando o já 

exposto: 

Ball, com a colaboração de Bowe e Gold (1992), defende que esse ciclo 
engloba três contextos políticos primários, cada um deles com diversas 
arenas de ação, públicas e privadas. O contexto de influência é aquele 
em que as definições políticas são iniciadas e os discursos políticos são 
construídos; em que acontecem as disputas entre quem influencia a 
definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser 
educado. O segundo contexto refere-se ao território de elaboração dos 
documentos das definições políticas. Os contextos das práticas, por sua 
vez, referem-se aos territórios em que as definições curriculares são 
recriadas e reinterpretadas (LOPES, 2011, p. 22). 

 Para Borborema (2013, p. 33-4), o ciclo de políticas “trabalha com a complexidade dos 

contextos políticos, (...) estudando as influências e as mudanças mútuas a partir de uma relação 

dialética”. Concordamos com ela e Okubo (2012, p. 45-6), quando afirmam que nesta 

concepção de contextos, há conflitos que ocorrem nas várias arenas e entre vários atores. São 

                                                           
14

 Neste mesmo trabalho, a autora enumera algumas críticas e limitações ao modelo de Ball, trazendo justificativas 
e um grupo de autores que a trabalham, em particular referindo-se a abordagens que tratam as questões de 
hegemonia e as abordagens centradas no Estado. Também Mainardes (2006) aborda criticamente o trabalho de 
Ball.  
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estes conflitos que se materializam nas disputas e interesses variados nos três contextos que 

vem negar a noção linear de construção de políticas. Para esta última autora, ainda, 

os professores que atuam na escola também fazem parte de todo o 
contexto de produção de texto e de influência, mesmo que isso, por 
vezes, possa ser ignorado. Do mesmo modo, ao criar um texto político de 
proposta de reforma educacional (...) o contexto da prática [é afetado], 
mesmo quando os resultados não são exatamente os esperados. Os três 
contextos (...) envolvem desde os profissionais nas escolas até agências 
internacionais de financiamento da educação passando pelos centros de 
pesquisa, pela mídia, pelo Estado, em uma rede complexa de inter-
relações. (OKUBO, 2012, p. 45-6) 

Em Mainardes (2006, p. 53), também encontramos que essa abordagem “assume que os 

professores e demais profissionais exercem um papel ativo no processo de interpretação e 

reinterpretação das políticas educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e no que 

acreditam têm implicações para o processo de implementação das políticas”.  

É justamente esta perspectiva que ajuda a validar trabalhos como os que estão sendo 

aqui discutidos e a própria pesquisa empreendida: “identificar processos de resistência, 

acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o 

delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas” (MAINARDES, 2006, 

p. 50). 

Ao ouvir professores e considerar suas experiências, vamos ao encontro das 

reinterpretações e recriações das políticas em vigor no ambiente escolar. Ao considerar os 

documentos curriculares, seus formuladores e a crítica da academia, abordamos a trajetória 

destas políticas. Segundo Ball (2006, p. 21), o estudo da trajetória de uma política “capta as 

formas pelas quais as políticas evoluem, se modificam e decaem ao longo do tempo e do espaço, 

assim como as suas incoerências”.  

 Na verdade, inicialmente Ball propõe mais outros dois contextos, o de 

Resultados/Efeitos e o de Estratégia Política15, mas que são dispensados das análises mais atuais 

                                                           
15

 Em Mainardes (2006, p. 54) encontram-se mais informações sobre estes dois últimos contextos do Ciclo de 
Políticas. Este autor também analisa nesta referência as contribuições desta abordagem para estudos atuais em 
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pelo que nos indica o próprio formulador. Em entrevista a Mainardes e Marcondes (2009), Ball 

diz que 

não é útil separá-los e eles deveriam ser incluídos no contexto da prática 
e da influência, respectivamente. Em grande parte, os resultados são 
uma extensão da prática. (...) O contexto da ação política, na realidade, 
pertence ao contexto de influência, porque é parte do ciclo do processo 
através do qual as políticas são mudadas, ou podem ser mudadas, ou 
pelo menos o pensamento sobre as políticas muda ou pode ser mudado. 
O pensar sobre as políticas e o discurso das políticas podem ser mudados 
pela ação política. Assim eles podem ser subsumidos e integrados ao 
contexto de influência (MAINARDES e MARCONDES, 2009, p. 306). 

 O ciclo de políticas é tratado por Mainardes numa perspectiva pós-estruturalista, com 

características como a desconstrução de conceitos e certezas, o engajamento crítico, focalização 

de práticas cotidianas, a busca de novas perspectivas e princípios explicativos, além de um 

pluralismo em geral16.  Estas são características presentes em trabalhos que vem utilizando a 

abordagem de Ball (OKUBO, 2012; BORBOREMA, 2013) e é o contexto teórico que o próprio 

autor constrói suas argumentações. 

 Nesta perspectiva teórica, é importante fazer uma diferenciação. Para Ball, a política 

deve ser interpretada ao mesmo tempo como discurso e como texto. Lopes (2011, p. 34) lembra 

que  

Ball entende os textos como representações que são codificadas e 
decodificadas de formas complexas, sendo submetidas a múltiplas 
influências, mais ou menos legítimas. Entre as influências legitimadas há 

                                                                                                                                                                                            
Política Educacional, trazendo ampla literatura que debate o tema, além de expor as principais críticas a tal 
abordagem. 
16 A justificativa para Popkewitz (2000, p. 37) de uma análise pós-estruturalista, a partir de pressupostos da virada 

linguística, é assim tratada: “A vida social se constitui em análogo com o texto, que pode ler-se de muitos modos e 
no qual há uma relação dinâmica entre o autor, o texto e o público, especialmente no sentido de que não existe 
uma verdade final, mas sim uma busca pragmática do saber. (...) O propósito de ir a teoria literária consiste em 
compreender a interseção da linguagem e a construção da prática. Se destaca o papel construtivo da linguagem, 
situado em uma conceitualização mais ampla das regras e normas mediante as que se expressa o que se fala 
(discurso). Se considera a linguagem, não somente como expressão dos assuntos sociais, mas como um aspecto dos 
mecanismos mediante os quais se produz e reproduz o mundo através dos elementos subjetivos da vida cotidiana. O 
discurso, as regras e orientações de comunicação nas quais se utiliza a linguagem, cria distinções, diferenças e 
categorias que definem e criam o mundo. Essas regras não são fixas e não proporcionam verdade final alguma, mas 
se modificam continuamente em relação com as circunstâncias em mudança.” 
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disputas, compromissos, interpretações e reinterpretações na 
negociação pela regulação dos sentidos e significados nas leituras a 
serem realizadas. 

 A interpretação de política como discurso, para Ball, baseia-se na concepção de prática 

discursiva (FOUCAULT, 2008), onde discursos “são práticas que formam os objetos dos quais 

falam e que se associam ao que pode ser dito, a quem pode dizer, quando e com que 

autoridade” (LOPES, 2011, p. 34).  

Ou, conforme Mainardes (2006, p. 53-4), distribui vozes, legitimidade e autoridade, 

tornando-se no que Foucault chamaria de regimes de verdade (FOUCAULT, 2002). Na variedade 

de discursos nos quais estamos imersos, alguns tem maior projeção. Em sua análise, 

política como texto e política como discurso são conceituações 
complementares. Ao passo que a política como discurso enfatiza os 
limites impostos pelo próprio discurso, a política como texto enfatiza o 
controle que está nas mãos dos leitores. Ambos são processos 
complexos porque os textos não são somente o que eles parecem ser em 
sua superfície e, de acordo com Foucault, discursos nunca são 
independentes de história, poder e interesses (MAINARDES, 2006, p. 53-
4). 

 Na complexidade de cenários e atores envolvidos nesta produção de textos e discursos, 

muitos sentidos e significados são construídos e entram em disputa para uma legitimação. 

Documentos produzidos, por exemplo, se relacionam tanto com o contexto de influência 

quanto com o contexto de prática. Este, por sua vez, será cenário tanto das diversas 

apropriações como de possível consulta para novas versões de documentos. 

 Nesta profusão de sentidos e significados, referências de outros campos do saber e 

confrontações que permitam valorizar as discussões são úteis numa nova compreensão de 

currículo. Os contextos de políticas de Ball, onde condições e contextos de produção, leitura e 

prática de textos, são importantes e influenciam qualquer produção, leitura ou prática. 

 Para Viegas, ainda, o modelo proposto por Ball dá vida e movimento a política 

educacional, a partir da interação dos atores sociais.  Segundo esta autora, “os textos e os 

discursos ganham força dependendo da concepção dos envolvidos em determinado momento 
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histórico, considerando os interesses e as relações de poder que se instituem nos processos de 

recontextualização das políticas nacionais e locais” (VIEGAS, 2014, p. 193). 

 Em particular, estas políticas ganham vida e reinterpretações no cotidiano escolar. O 

cotidiano de forma geral, é objeto de estudo de Certeau, como veremos a seguir nas 

interpretações que  empreendemos para nosso estudo do ambiente escolar. 

 

Alegoria III – Certeau e as táticas da escola  

 

 Ball postula que a escola e seus professores são também produtores e influenciadores de 

políticas. Pensando desta forma, podemos encontrar também nesses ambientes formas de 

contestação e resistência, que podem marcar um empoderamento por parte dessas instituições, 

cenário natural de prática das políticas. Em sua elaboração do ciclo de políticas, juntamente 

com Bowe, estes caracterizam o ambiente escolar, contexto da prática: 

os profissionais que atuam no contexto da prática não enfrentam os 
textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, 
experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas 
diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos 
e interesses são diversos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, 
ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser 
superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão de disputa. 
Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam 
com interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, 
embora desvios ou interpretações minoritárias possam ser importantes 
(BOWE et al., 1992, p. 22 apud MAINARDES, 2006, p. 53). 

É o que Carreri (2007) trabalha a partir do conceito de tática (CERTEAU, 1998), propondo 

em sua pesquisa que as narrativas de professores expressam táticas utilizadas na prática com 

documentos curriculares e outras regulamentações. 

 A princípio, segundo esta autora, “espera-se muitas vezes que os professores trabalhem 

numa perspectiva de implementação acrítica, o que os coloca, via de regra, na posição de meros 

aplicadores de conceitos e prescrições didáticas gestadas nos gabinetes de especialistas em 

Educação” (CARRERI, 2007, p. 40). Contudo, o que de fato ocorre, são múltiplas leituras, 
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interpretações e práticas. Numa outra análise, as políticas passam por processos de 

recontextualização17 e nem sempre os sentidos inicialmente pretendidos são alcançados. 

Ao se valer de táticas, os professores estão não somente sinalizando uma 

reinterpretação das políticas, mas a realizando de fato. Para Carreri (2007, p. 59), “os 

professores criam táticas, maneiras de lidar/viver no cotidiano escolar. (...) Fazem movimentos, 

utilizando e manipulando as prescrições impostas”. 

Ao analisar práticas de professores de Química, Ramos e Petrucci-Rosa (2014) trazem 

contribuições a análise do cotidiano escolar focando as táticas e resistências dos professores 

consumidores de propostas curriculares, em particular tratando dos espaços físicos de uma 

escola voltados à Química. Na análise das autoras sobre a obra de Certeau, 

a diversidade e complexidade do cotidiano e da vida cotidiana, 
trespassada por relações sociais e práticas culturais que se cruzam e 
entrelaçam, precisam ser estudadas sempre levando em consideração 
sua multiplicidade. O estudo do cotidiano, como Certeau (1994) relata, 
consiste em abdicar da posição do olho que tudo vê18, isto é, deixar de 
lado homogeneizações, por meio de um olhar atento para as 
particularidades, sem deixar de relacioná-las com as macroestruturas 
(RAMOS e PETRUCCI-ROSA, 2014, p. 360). 

 Nesta perspectiva, o cotidiano – e em particular, o cotidiano escolar – é considerado em 

constante produção e (re)criações, ainda que rotinas aconteçam. As relações entre micro e 

macroestruturas, bem como as formas de ressignificação e reinterpretação propostas 

convergem com as contribuições de Ball em sua interpretação para as políticas curriculares.  

 A multiplicidade e complexidade advinda da contemporaneidade implica considerar 

análises também múltiplas e nunca unilaterais. As particularidades de uma escola que oferece 

educação profissional, caso do IFSULDEMINAS, mesclam-se com a diversidade da educação 

média como um todo e estas estão presentes nas elaborações curriculares. 

                                                           
17

 O conceito de recontextualização, segundo Matos e Paiva (2007, p. 195) é amplamente utilizado por Lopes 
(2005) e se revela produtivo “para o entendimento das interpretações pelas quais passam diferentes textos, 
discursos ou orientações curriculares procedentes de agências diversas. (...) Segundo a autora [Lopes] o 
intercâmbio crescente destes textos tem tornado similares políticas de currículo de distintos países e ampliado o 
número de pesquisas que se utilizam do conceito de recontextualização de Bernstein.” 
18

 Itálico das autoras. 
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 Para Certeau (1998, p. 39),  

a uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar 
com produtos próprios mas nas maneiras de empregar os produtos 
impostos por uma ordem econômica dominante. 

 Seu foco é o cotidiano dos comuns, é o povo e suas articulações, práticas e, conforme 

sua definição, táticas empregadas ao consumir rotineiramente este oficial, esta 

regulamentação. No nosso contexto de trabalho, professores e gestores escolares na lida com 

as diretrizes e políticas curriculares, “usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, 

segundo seus interesses próprios e suas próprias regras” (CERTEAU, 1998, p. 39).  

Da mesma forma que Ball considera também o contexto da prática, dos professores, 

como produtor de políticas, Certeau trata desta produção a partir de táticas, reinterpretações e 

reinvenções inúmeras no cotidiano. Para este, a sociedade através de “maneiras de fazer” 

forma uma contrapartida ao oficial, forma o lado dos consumidores. Já podemos perceber que o 

conceito de consumo para Certeau, não é o usual, que denotaria uma atitude passiva e 

irreflexiva.  

 Ele rechaça a visão de uma sociedade simplesmente sujeita a uma cultura dominante. 

Sua preocupação, observada também em Popkewitz, Franklin e Pereyra (2003) e Benjamin 

(1994a, 1994b), é com a chegada de um tempo em que a quantificação e classificação de grupos 

apaga suas características particulares e possibilidades de atuação: 

lentamente os representantes que ontem simbolizavam famílias, grupos 
e ordens, se apagam da cena onde reinavam quando era o tempo do 
nome. Vem então o tempo do número, da democracia, da cidade grande, 
das administrações, da cibernética. Trata-se de uma multidão móvel e 
contínua, densamente aglomerada como pano inconsútil, uma multidão 
de heróis quantificados que perdem nomes e rostos tornando-se a 
linguagem móvel de cálculos e racionalidades que não pertencem a 
ninguém. Rios cifrados da rua (CERTEAU, 1998, p. 58). 

 Certeau trabalha com dois conceitos retirados do contexto militar, estratégia e tática, 

para sua interpretação do cotidiano. Estes conceitos podem, assim, ser utilizados para nossa 
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análise das políticas curriculares e sua presença na escola. Estas análises também são 

empreendidas no ambiente educacional, como podemos perceber, por Carreri, Ramos e 

Petrucci-Rosa.  

Estratégia, para Certeau, é 

o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 
‘ambiente’. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um 
próprio19 e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas 
relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, 
econômica ou científica foi construída segundo esse modelo estratégico. 
(CERTEAU, 1998, p. 46) 

 Tática, de forma contrária, segundo o autor, é denominada como 

um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto com 
uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só 
tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem 
apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de 
base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e 
assegurar uma independência em face das circunstâncias. O ‘próprio’ é 
uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato de seu não-
lugar, a tática depende do tempo (...) Tem constantemente que jogar 
com os acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’. Sem cessar, o 
fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas (CERTEAU, 1998, 
p. 46-7). 

 Assim, na análise que Ramos e Petrucci-Rosa (2014, p. 360) fazem, torna-se relevante 

assumir a atuação dos indivíduos como táticas, formas de reinterpretar e agir “engendradas 

perante as estratégias as quais estão supostamente submetidos”.  

Enquanto a tática permite uma atuação dinâmica e imprevisível a partir das 

oportunidades (porque estas não estão dadas a priori), as estratégias vão, de forma objetiva e 

camuflada, determinar o lugar e espaço de atuação desejáveis do professor, do gestor, do 

pesquisador formulador de políticas.  

 Uma estratégia governamental, por exemplo, pode ser uma determinada política 

curricular ou, caso que nos interessa especificamente, o espaço dedicado a Matemática no 

                                                           
19

 Aspas e itálico do autor. 
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currículo da educação média. As táticas, em contrapartida, podem ser constituídas pelos 

professores ao se virem deparados com um livro didático que trabalhe conteúdos matemáticos 

de forma interdisciplinar ou metodologia de projetos, por exemplo.  

 Ao trabalhar com o percurso da disciplina escolar Matemática nos últimos documentos 

curriculares nacionais, podemos nos deparar com determinadas estratégias governamentais. 

Estudar sua apropriação por um determinado grupo de professores é estudar as táticas 

empregadas por estes, a medida que brechas são percebidas.  

 As táticas ainda possuem outras caracterizações relevantes, para Certeau: 

não tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição 
recuada, de previsão e de convocação própria (...). Ela não tem portanto 
a possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o 
adversário num espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por 
golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base 
para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. (...) 
Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão 
abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali 
surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia (CERTEAU, 
1998, p. 100-1). 

 Ao se aproveitar de ocasiões, ao se movimentar a partir de brechas, ao criar surpresas, 

ao não se localizar em um lugar fixo, as táticas possuem mobilidade. Esta é a vantagem, que tem 

como contraponto estar sujeita aos “azares do tempo” (CERTEAU, 1998, p. 101).  

 Concordamos com Certeau quando diz da impossibilidade de táticas concretizarem um 

projeto global e no aproveitamento dependente das ocasiões, tempos e espaços que podem ser 

tão delimitados quanto se possa esperar. Contudo vislumbramos o uso de táticas para além de 

ganhos temporários que não podem ser estocados. Pensamos que as ações através das táticas 

podem sim ter o potencial de mais duradouras ou, pelo menos, no seu narrar experienciável por 

professores, gestores e pesquisadores, ser alvo de reflexão e reinvenções. 

 Trata-se da metáfora do apartamento alugado, que Certeau utiliza em sua obra. Os 

locatários podem fazem diversas mudanças no espaço que habitarão temporariamente. Estas 

mudanças podem ser das mais simples até algumas estruturais (estas em geral com o acordo do 

locador, se quisermos seguir a lógica do exemplo bem de perto). As mudanças podem ser tão 



55 
 

 

diversas e inúmeras que acabam tornando o proprietário cego para a criatividade do locatário. 

Afinal, na perspectiva de Ball e seus colaboradores (1992), os autores dos textos políticos não 

conseguem controlar os significados de seus textos. 

 Estas maneiras próprias do locatário de utilizar o apartamento – e os sistemas impostos 

em geral – constitui resistências. Estas resistências, práticas da ordem construídas por outros, 

redistribui-lhe o espaço. É criado, segundo o autor, “ao menos um jogo, por manobras entre 

forças desiguais e por referências utópicas” (CERTEAU, 1998, p. 79). É possível obter uma 

pluralidade e criatividade, tirando efeitos imprevisíveis, mesmo “sem sair do lugar onde tem que 

viver e que lhe impõe uma lei” (CERTEAU, 1998, p. 93). 

 De acordo com Popkewitz, Pereyra e Franklin (2003, p. 24) 20, as escolas públicas 

tem assumido ao longo de sua existência objetivos contraditórios e 
conflituosos entre si, que tem dado lugar a resultados inconsistentes e 
nada claros. (...) [e podem ser consideradas] como lugares de 
controvérsia e conflito, onde os esforços de regulação são mais implícitos 
que explícitos, se baseiam mais na persuasão que na coerção e é 
igualmente provável que encontrem resistência do que sejam aceitos.  

Estes autores argumentam ainda, “que seria ingênuo supor que as escolas sirvam, 

simplesmente, para reproduzir a cultura existente, ou crer que as minorias e os pobres se 

limitem a aceitar os esforços dos docentes para moldá-los, segundo a imagem ditada pela elite 

política e social da nação” (POPKEWITZ, PEREYRA e FRANKLIN, 2003, p. 24).  

 Consideramos, desta forma, as ações – plurais e criativas – de professores, gestores e 

pesquisadores no tocante a formulação e apropriação de reformas curriculares. A análise destas 

narrativas vai nos mostrar tanto a maneira de agir – através de táticas –, como a potencialidade 

destas mesmas táticas dentro do conjunto de experiências e crenças dos narradores. 

                                                           
20

 Os trabalhos de Popkewitz, em geral, assumem o contexto estadunidense, mas com reflexões facilmente 
estendidas para qualquer outro contexto. Um exemplo pode ser encontrado em Popkewitz, Pereyra e Franklin 
(2003, p. 41), ao tratar de reformas educacionais na Islândia: “as reformas educativas se introduziram para 
racionalizar e profissionalizar o ensino, mas essas ideias e práticas se chocaram contra os discursos anteriores: um 
amálgama de tradições rurais, uma pedagogia congregacional que relacionava Estado e Religião, uma tradição 
narrativa de literatura, religião e discursos sobre inteligência, excelência e sucesso, que conectavam com o governo 
colonial da Dinamarca”. Popkewitz considera este exemplo como forma de localizar as relações de poder em 
mudança no campo da educação através dos deslocamentos que se dão no campo das práticas culturais.  
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 Enquanto que um enredo é sempre uma reinvenção, é um contar de novo uma história, 

Certeau nos ajuda a voltar o olhar para cada passista, para cada membro de ala e sua atuação, 

para além da crítica a sinopse ou a argumentação do carnavalesco. Certeau abre um caminho, 

juntamente com Benjamin, para a reflexão a partir das experiências destes consumidores e suas 

histórias. O desfile é diferente para cada membro da agremiação. Um mesmo espetáculo torna-

se muitos. 

 

Alegoria IV – Popkewitz , reforma e alquimia 

 

 Já discorremos algumas considerações acerca de como é pensado o currículo. 

Problematizá-lo para além da conhecida lista de conteúdos e procedimentos a atingir numa 

determinada etapa de escolarização pretende quebrar com uma posição de escola 

progressivista e sua comunidade – professores, gestores e estudantes – como engrenagens a 

obter o melhor rendimento possível. Não obstante observamos uma gama de orientações 

curriculares e mesmo da academia em busca da eficiência, numa era de avaliações sistêmicas. 

 Já discutimos também um método, como diria Ball, de observação das políticas 

curriculares. Considerar sua constituição em diferentes contextos e arenas, suas múltiplas 

leituras e interpretações, permite pesquisar sem prescrever receituários. Permite olhar para a 

escola ou a educação, documentos curriculares ou formuladores de propostas sem inquirir 

culpados ou mobilizar ações regeneradoras. 

 Se Certeau trata os atores do cotidiano como astuciosos o bastante para promover 

táticas que possibilitarão novas interpretações e ações neste cotidiano, ele o faz para nos 

mostrar, mais uma vez, que prescrições e receituários não dão conta da multiplicidade do 

ambiente escolar contemporâneo.  

 Desta forma, caminhamos para uma compreensão da escola e seu ensino – 

materializados e devidamente recortados no currículo de Matemática, que pretenda desenhar-

se como potencializadora de novas discussões e ações. Benjamin e Popkewitz nos ajudarão em 
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um aspecto que complementa o que já discutimos. É necessário considerar, nesta perspectiva, a 

experiência individual e coletiva de quem está nestes processos de reformulações curriculares – 

e professores aqui inclusos. 

 Benjamin nos possibilitará valorizar a experiência dos narradores como conselheiros. E 

Popkewitz, ao estudar formação de professores, currículos e reformas educacionais com a 

compreensão da Sociologia, trará novas e importantes contribuições referentes a 

conhecimento, reforma, matérias escolares e compromisso da educação de forma geral na 

sociedade de hoje. 

 Seus trabalhos convergem para essas formas de compreensão não lineares das políticas 

de Ball e ao cotidiano astucioso e produtivo de Certeau no atual cenário brasileiro de reformas 

curriculares. Observamos uma confluência com o que outros pesquisadores vem tratando sobre 

o ensino de Matemática e as regulamentações curriculares. Entendemos que sua contribuição 

jaz no salto que buscamos na compreensão desta disciplina e seu espaço no currículo. 

 A partir da década de 80, para tratar das reformas educacionais, Popkewitz propõe 

reflexões acerca de história, conhecimento e regulação social. Ele e seus colaboradores 

(POPKEWITZ, PEREYRA e FRANKLIN, 2003) entendem a importância de uma revisão destes 

conceitos no âmbito da pesquisa contemporânea em Educação a partir de movimentos como a 

virada linguística, o pós-modernismo e o pós-estruturalismo. Destacam assim o papel da 

linguagem e do discurso para estes estudos. Segundo estes autores, 

embora seja fácil e quase estereotipado dizer que o passado está no 
presente e que necessitamos uma compreensão histórica da 
escolarização, a colocação de nosso ‘eu’ no tempo e no espaço constitui 
uma tarefa difícil e profunda. A história não é o movimento até uma 
forma de representação confiável. O pensamento histórico faz parte do 
presente. Se transmite nas próprias estruturas de representação que 
fornecem as narrativas que constroem as memórias do presente 
(POPKEWITZ, PEREYRA e FRANKLIN, 2003, p. 16). 

 Uma abordagem de história cultural é proposta por estes autores, como história do 

presente que dissolve distinções textuais, reais e culturais/sociais. Uma abordagem que 

considere “a razão como campo de práticas culturais que ordenam as formas que temos de 
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definir os problemas e de buscar possibilidades e inovação” (POPKEWITZ, PEREYRA e FRANKLIN, 

2003, p. 16). Trata-se de uma interpretação que entrelace passado e presente, onde o primeiro 

pode ser reconfigurado para a compreensão do segundo. 

 Ancorados em Benjamin, refletem que 

a história do presente é onde cada geração fala do passado de uma 
forma nova, através de um encontro crítico em que os fragmentos do 
passado se encontram com o presente. Este enfoque a respeito dos 
estudos históricos é o contrário do que Benjamin chama de ‘história 
vazia’: a representação de um progresso humano universal e sem limites, 
associado com ideias de uma perfeição infinita, um ponto de vista aditivo 
cujas ilusões são as de um movimento aparentemente contínuo desde o 
passado até o presente e cujos métodos não tem um quadro teórico. 
Escrever história é repensar a possibilidade da história como uma 
representação confiável do passado e envolver-se em uma conversação 
crítica onde, segundo Benjamin, só havia previamente um presente vazio 
de história. O passado não é o ponto que culmina no presente e de onde 
as pessoas ‘aprendem’ sobre sua domesticação, proporcionando-lhe um 
índice temporal para seu futuro (POPKEWITZ, PEREYRA e FRANKLIN, 
2003, p. 16-7). 

 De acordo com Popkewitz e colaboradores, essa forma de considerar a história ganha 

impulso nas últimas décadas nas comunidades acadêmicas, num momento em que novos 

campos e especializações são criados e legitimados. Estes estudos são marcados pela 

fragmentação, recombinação e hibridização dos campos disciplinares.  

Cabe pensar, assim, em uma visão de história que valorize toda essa complexidade: 

redes, intercâmbios e relações entre diversas organizações, onde se produzem práticas 

reguladoras e de governo. Uma história que debate sobre a Ciência e questiona seus objetos de 

estudo ao invés de se pautar somente por conhecimentos verificáveis e quantificáveis. 

Para ele, questões de investigação podem ser definidas de forma pouco ortodoxa se 

comparadas com visões anteriores:  

minha preocupação pela história consiste em compreender como os 
problemas atuais da escolarização, definidos como reforma escolar, 
terminam por ficar constituídos como ficam: por que pensamos na 
reforma como pensamos? Por que propomos problemas de 
conhecimento escolar, crianças, ensino e avaliação tal como fazemos? 
(POPKEWITZ, 2003, p. 147) 
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 Estas questões, de acordo com Popkewitz (2003, p. 148), proporcionam um método 

“analítico, diagnóstico e histórico”, através de um estudo de trajetórias. Baseado em Foucault21, 

trata-se de demonstrar a precariedade das relações, sacudir falsas autoevidências e mostrar 

uma complexa conexão com uma multiplicidade de processos históricos. Popkewitz propõe 

então, numa estratégia que torna possíveis outras alternativas, “historicizar o conhecimento 

escolar como uma prática cultural que inclui e interioriza a ação e as possibilidades”. 

 Indo além em sua busca por desconstruir conceitos fechados que já não dão conta da 

interpretação que pretende, considera a história “como uma atividade que não se limita a 

construir as interpretações a partir dos dados examinados. É uma atividade teórica que fabrica 

seu objeto de investigação através de suas distinções e categorias, que ordenam os restos ou as 

pegadas deixadas pelos acontecimentos do passado” (POPKEWITZ, 2003, p. 148).  

 Nesta perspectiva, a história se utiliza de procedimentos que constroem os objetos 

através de determinadas lentes conceituais. É a forma de determinados fenômenos se 

configurarem em determinados campos de acontecimentos e de dados. Popkewitz (2003, p. 

149) complementa dizendo que “as regras do estudo disciplinar refazem as ‘coisas’ do mundo 

dando-lhes forma de ‘dados’ que devem ser interpretados e explicados”. Contudo, “nossa forma 

de ordenar e situar as coisas juntas como ‘razão’ nunca é uma ‘pura’ questão filosófica, mas 

parte de nossos campos culturais”. 

 Uma das preocupações de Popkewitz (2000, 2003) é tratar a reforma educacional como 

parte de um processo de regulação social, conceito que valoriza os elementos ativos de poder 

em cada indivíduo e sua justificativa por uma história cultural. Para este autor, 

                                                           
21

 Para Popkewitz (2003, p. 157-8) é muito útil, também, o conceito de governamentalidade, de Foucault (1979): 
“[ele] se centra sobre os novos princípios de governança incorporados na pedagogia. Segundo argumenta Foucault, 
no século XIX se produziu uma nova relação entre as práticas de governança do Estado e os comportamentos e 
disposições individuais. As pautas administrativas da sociedade permaneceram constituídas pelo vínculo entre a 
responsabilidade dos Estados quanto ao bem-estar de seus cidadãos e as capacidades de seus indivíduos para 
governar-se a si mesmos. A arte da governança se dá em múltiplos âmbitos sociais, a medida que aparecem as 
novas instituições relacionadas com as estruturas de saúde, trabalho, educação e saúde mental, junto com os 
novos objetivos de bem-estar social do Estado”. 
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a questão do controle, como um problema mais geral do poder, está 
conosco na teoria e na prática diária da vida institucional. Em contraste 
com a sociologia do saber educativo dos anos setenta, que assumia os 
mecanismos globais de controle, me preocupa como se relaciona a 
reforma com os múltiplos estratos dos assuntos sociais (desde a 
organização das instituições até a autodisciplina e a organização da 
percepção e a experiência através da qual atuam os indivíduos) 
(POPKEWITZ, 2000, p. 14-5). 

 Desta forma, ele não se interessa por grandes estruturas como capitalismo e 

industrialização para analisar a educação, o trabalho dos professores ou as reformas. Seu foco é 

um poder produtivo individual e as formas pelas quais esse poder afeta e produz relações 

sociais.  Para ele, diferenciando controle e regulação social, 

a tese do controle social contém um conceito estrutural que inclui uma 
hipótese fundamental sobre o poder, quer dizer, tem por objetivo 
descobrir todos os mecanismos pelos quais determinados atores sociais 
dominam e são dominados pelas manobras da escolarização. Embora eu 
seja sensível as relações estruturais que pressupõe a bibliografia sobre o 
controle social, este estudo atual se refere mais aos múltiplos elementos 
produtores de poder. O poder, neste sentido positivo, descansa nos 
complexos conjuntos de relações e práticas mediante as quais os 
indivíduos constroem suas experiências subjetivas e assumem uma 
identidade nos assuntos sociais (POPKEWITZ, 2000, p. 26).  

 Trata-se de traçar um paralelo entre as estratégias e táticas certeaunianas que 

discutimos e o controle e regulação sociais que Popkewitz propõe. Para este autor, 

analogamente ao que Certeau advoga quanto a produtividade da ação de professores e 

gestores, este poder produtivo também se manifestará nas diversas vertentes de uma reforma. 

 De acordo com Popkewitz (2000, p. 25), enfatizando a reforma como parte integrante 

das relações sociais da escolarização, “[ela] não somente transmite informações sobre práticas 

novas”, mas também pode ser lugar estratégico para a modernização das instituições. Nesta 

forma de entender, uma reforma curricular nem sempre significa avanço no sentido de 

mudança para algo melhor. Ela inclui potenciais progressivos e regressivos, dependendo das 

circunstâncias históricas nas quais emergem (JAEHN e FERREIRA, 2012). 

Ele destaca a escolarização de massas como reforma fundamental da modernidade, 

quando o Estado assume a tarefa da educação para resolver os problemas de produção. A 
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pedagogia tem neste momento o papel de vincular preocupações administrativas com um 

autogoverno do sujeito, onde “as formas de conhecimento na escolarização enquadram e 

classificam o mundo e a natureza do trabalho que, por sua vez, tem o potencial para organizar e 

configurar a identidade individual” (POPKEWITZ, 2000, p. 26). 

Conforme Popkewitz, Macedo (2002, p. 133) também destaca a forte aproximação entre 

escola e mercado produtivo com a escolarização de massas. Ela o faz situando este período a 

partir da I Guerra Mundial e trazendo o princípio da teoria da eficiência social. De acordo com a 

autora, foi o princípio curricular que mais aproximou mercado de trabalho e escolarização, ao 

colocar a escola a serviço da resolução dos problemas da comunidade. O currículo, nesta 

perspectiva, se dirige a finalidades utilitárias e ao destino de trabalho dos jovens; torna-se um 

elemento de controle social.  

 A partir destes pressupostos, Popkewitz propõe então uma epistemologia social como 

método para investigar as reformas educacionais, assim definida: 

A epistemologia proporciona um contexto no qual se podem considerar 
as regras e normas mediante as quais se forma o conhecimento sobre o 
mundo, as distinções e categorizações, as formas de responder ao 
mundo e a concepção do eu. De forma concorrente, a epistemologia 
social toma os objetos constituídos no saber da escolarização e os define 
como elementos da prática institucional, orientações de relações de 
poder historicamente configuradas que dão uma estrutura e coerência 
aos caprichos da vida cotidiana. (...) Utilizo a expressão epistemologia 
social como significado para dizer que o saber da escolarização, 
enquanto prática social, seja acessível a investigação sociológica; se trata 
de dar ênfase na inserção relacional e social do saber nas práticas e 
problemas de poder (POPKEWITZ, 2000, p. 27).  

 Mais tarde, em trabalho de 2003, Popkewitz acrescenta: 

a pedagogia inclui sistemas concretos de razão que ordenam quem 
somos, em quem deveríamos nos converter e quem não está qualificado 
para chegar a ser esse ‘nós’. A esse estudo tenho chamado epistemologia 
social da escolarização. (...) O social na epistemologia ressalta a 
incrustração relacional e social do conhecimento, em contraste com a 
preocupação filosófica estadunidense que vê a epistemologia como uma 
busca de conhecimentos universais sobre a natureza, as origens e limites 
do conhecimento (POPKEWITZ, 2003, p. 147). 
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 Entendemos assim, a possibilidade de estudar a reforma como interseção de saber, 

poder e práticas historicamente contextualizadas. Podemos perceber estas interseções ao 

trabalhar com disciplinas e grupos disciplinares ou com a formulação de políticas. Neste 

contexto, para o autor, “põe-se em evidência que a aquisição e alteração de saber 

(epistemologia social) se produz quando as continuidades e descontinuidades das relações 

estruturais se unem com as práticas e acontecimentos institucionais” (POPKEWITZ, 2000, p. 27). 

 Considerando a epistemologia social como uma prática política e conceitual, Popkewitz 

(2000, p. 27-8) se preocupa com as relações de poder definidas a partir das regras da ciência 

que trazem consigo visões de ordem social e conceitual e suas implicações. Ele rechaça qualquer 

compromisso com a tradicional racionalidade da pesquisa ou da ciência e questiona “o papel do 

intelectual na organização do futuro”. Para este autor, 

o positivismo da investigação tradicional promete que a eficiência e a 
racionalidade produzirão o progresso social. As ciências críticas, com 
seus pressupostos hegelianos, tratam de identificar as operações 
repressoras do presente com o fim de orientar as práticas sociais afim de 
um bem universal; a esse bem se outorga frequentemente a 
denominação de prática ‘progressista’. Em ambos os casos, embora 
dependendo de distintas orientações ideológicas, a tentativa de 
identificar a significação futura a partir dos estudos do presente situa o 
científico social como figura legítima e autorizada para desenhar os 
assuntos sociais. Creio que o pressuposto epistemológico do progresso 
nas ciências sociais e de educação é perigoso em uma democracia. 
(POPKEWITZ, 2000, p. 27-8) 

 As reformas educacionais não tem a prerrogativa da mudança, mas da estabilidade e 

continuidade de relações existentes. A preocupação é com a melhora e a eficácia de padrões já 

implementados. Esta constatação de Popkewitz a partir de estudos de reformas nos Estados 

Unidos dos anos 80 nos permite a mesma proposta de investigação, baseados em pressupostos 

de Ball e Certeau para o contexto brasileiro.  

À maneira norte-americana, percebemos aqui também a perspectiva governamental de 

elaboração de modelos com os quais basta aplicá-los e evidenciar mudanças a partir do 

testemunho do uso pelos professores. Trata-se de “modelos universais com estratégias 

concretas e discretas para regular a aquisição de saber e a prática escolar” (POPKEWITZ, 2000, 
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p. 29). Podemos observar esta perspectiva também em muitas pesquisas sobre ensino, em 

particular o ensino de Ciências e Matemática.  

Tal caracterização não considera nosso pressuposto básico de pesquisa, o que é 

corroborado por Popkewitz (2000, p. 31): tais “informações sobre a mudança não refletem que 

o raciocínio e as práticas formam parte de processos históricos nem como as percepções, 

atitudes e crenças se constroem e se situam socialmente em meios culturais específicos”. 

Este autor ainda destaca uma nova importância internacional para a ciência nestas 

reformas, baseado numa mudança de seu funcionamento . Em sua análise, 

a relação existente entre os papéis materiais e ideológicos da ciência 
contribui para fixar a perspectiva de que esta é um bem econômico a 
respeito do qual o valor do comércio privado fixa as prioridades do 
conhecimento público. Em parte, os gastos massivos na investigação e 
desenvolvimento da indústria e do exército desde 1978 mostram esta 
realidade. As renovadas relações entre os professores da universidade, a 
indústria e o exército; a participação da universidade em associações 
com empresas através de projetos conjuntos e parques tecnológicos, 
assim como as mudanças na legislação sobre patentes que incrementam 
o controle privado sobre as descobertas efetuadas com fundos públicos; 
tudo isso contribui para fomentar o lucro privado da investigação 
científica (POPKEWITZ, 2000, p. 163). 

 Desta forma, torna-se marcante a importância da Ciência e da Matemática em particular 

nos currículos. Estas são vistas “como saberes que proporcionam interpretações autorizadas de 

diversas reivindicações e dados que rodeiam as questões sociais” (POPKEWITZ, 2000, p. 163). A 

prosperidade nacional e a paz são vistas como problemas relacionados com o desenvolvimento 

científico e tecnológico. Nesta visão de prosperidade, o autor destaca, como necessidade, o 

desenvolvimento militar. 

 Como podemos perceber, são discursos que misturam esforços e posturas de diversos 

organismos: governamentais, organizacionais e profissionais, materializados em diferentes 

propostas passíveis de diversas interpretações – um texto writerly. Trata-se da máxima 

neoliberal das últimas décadas: “os problemas e soluções se produzem em um estado 

‘desestatizado’” (POPKEWITZ, 2000, p. 181). 
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 Qualquer discussão que se pretenda fazer, hoje, sobre um tema e lócus específico 

praticamente não pode ser concretizada, devido a inúmeros aspectos que se entrecruzam com 

este primeiro objeto específico e demarcado. É uma marca das discussões atuais de ensino e 

currículo. Como analisamos aqui, temas de educação profissional, formação docente, avaliações 

externas e questões econômicas e sociais emergem de forma inconteste. 

 Nos seus estudos sobre reformas educacionais, outro aspecto que chama a atenção de 

Popkewitz e que nos interessa, é a história das disciplinas escolares e sua presença/espaço nos 

currículos. 

 Como já vimos nas contribuições de Lopes e Ball, para Popkewitz o que conta como 

conhecimento – e se transforma em matérias escolares – é negociado entre diferentes grupos. 

Envolve lutas sobre normas de participação, verdade e reconhecimento. Mais que embates no 

interior de cada disciplina, ocorrem também embates externos. Este autor pensa na definição 

de matéria escolar da seguinte forma: 

podemos pensar nos estudos de ciências, ciências sociais, matemática e 
literatura como sistemas de conhecimento produzidos dentro de 
conjuntos complexos de relações e redes. O conhecimento aceito como 
sociologia ou física, por exemplo, envolve relações institucionais e 
sistemas de raciocínio específicos com relação à pesquisa, ao ensino e ao 
status profissional (POPKEWITZ, 2001, p.34-5). 

 Popkewitz diferencia disciplina de matéria escolar. Podemos ter a Química, Física ou 

Matemática enquanto conhecimentos disciplinares, acadêmicos. As matérias escolares Química, 

Física e Matemática seriam uma espécie de transformação dos primeiros conhecimentos 

disciplinares. Assim: 

o currículo das escolas realiza uma alquimia nesse conhecimento 
disciplinar. As relações específicas a partir das quais os historiadores ou 
físicos, por exemplo, produzem conhecimento sofrem uma mudança 
mágica. Enquanto as disciplinas envolvem conjuntos de ideias rivais 
sobre pesquisa (podemos chamá-los de paradigmas), as matérias 
escolares tendem a tratar o conhecimento como um conteúdo 
inconteste e claro para as crianças aprenderem ou com eles resolverem 
problemas (POPKEWITZ, 2001, p.35). 
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 Enquanto a pesquisa procura duvidar do que está assumido, buscando novos horizontes 

de conhecimento, o currículo intenta o contrário: privilegia o estável e se adapta a horário 

escolar, concepções sobre infância ou convenções do magistério. Além disso, o currículo é 

organizado relacionando-se ao sucesso e à competência de cada estudante. Existe – suposição 

elementar de um currículo básico – um conjunto mínimo de informações e habilidades que 

devem ser ensinados. 

 Para Popkewitz (2001, p.105), esta alquimia que envolve os currículos é uma mistura de 

práticas reguladoras e de instrução que ocorrem em três níveis: “primeiro, no conteúdo do 

currículo, que enfatiza a transmissão de ‘fragmentos’ (bits) de informação; segundo, na ênfase 

em determinados recursos textuais e, terceiro, na ligação do conhecimento com as 

subjetividades através de testes e de sua preparação”.  

 Nesta abordagem é destacado o papel do livro didático numa fusão com os discursos do 

currículo para a produção desta fragmentação. Esta, constituída dos menores elementos 

possíveis, levará o aluno ao entendimento. Da mesma forma que no livro didático, Popkewitz 

destaca os desempenhos que são obtidos através de testes, de forma que os fragmentos do 

conhecimento foram devidamente aprendidos. 

 Esta ênfase não é novidade nos estudos sobre currículo, mas Popkewitz a encara de uma 

forma diferente. Ele está interessado na “alquimia das matérias escolares como incorporada na 

estrutura dos discursos que organizam, diferenciam e normalizam as ações do ensino e das 

crianças” (POPKEWITZ, 2001, p. 105-6). É através da associação entre os textos oficiais das 

matérias e outras práticas discursivas que a produtividade do estudante é normalizada e 

regulada. 

 Também ganha destaque na abordagem de Popkewitz (2001, p. 114), os efeitos 

disciplinadores das práticas escolares. O livro didático, os testes ou a própria Matemática tem 

relevância não somente pelos seus conhecimentos em si ou pela aprendizagem adquirida, mas 

pelas normas sociais e identidades construídas.  
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Em particular, com relação a Matemática, o autor considera que desde o início da 

escolarização de massas, as aulas de Aritmética tinham mais a ver com a autodisciplina das 

crianças do que com a Matemática propriamente dita:  

Quando as coisas eram organizadas de uma maneira regular, o mesmo 
acontecia com as expressões e os movimentos corporais das crianças. 
Elas aprenderam a organizar os comportamentos, a postura, as reações, 
o modo de sentar. Os princípios da instrução diziam respeito ao que 
deveriam saber e como ‘exibir’ o sucesso (POPKEWITZ, 2001, p. 107). 

 A estrutura formal, aparentemente hierárquica e rígida da Matemática ganha muito 

espaço num currículo com tal abordagem. Ainda mais se considerarmos alguns aspectos mais 

abrangentes das reformas como formação cidadã e preparação para o mundo do trabalho. 

 Em outra discussão, num grande exemplo de disciplinarização através da Matemática, 

Popkewitz afirma que  

o movimento de estudo da criança se formou dentro de um domínio 
mais amplo de conhecimento que incluía o invento da Estatística (um 
termo francês para designar a aritmética estatal). A razão da Estatística 
era mutuamente constituída pela governança social e cultural. Ao aplicar 
um cálculo de probabilidades, as reformas estatais e a política de saúde e 
riqueza construíram agrupamentos e interesses sociais mediante 
referências a agregados estatísticos de populações. O raciocínio 
populacional dividiu as pessoas em unidades específicas que podiam ser 
calculadas, organizadas e sobre as quais era possível refletir através da 
administração do Estado, como, por exemplo, no controle de epidemias 
e da delinquência (POPKEWITZ, 2003, p. 159). 

 São exemplos da governança que Popkewitz busca mostrar na atitude seletiva do 

currículo. Tais seleções são formas sancionadas e autorizadas dos indivíduos organizarem suas 

visões de si mesmo. O currículo assim produz regras e padrões de verdade, e mais que isso, 

exibe poder na maneira como faz isso. Estudá-lo, “equivale a perguntar-se o que conta como 

evidência, quais são as regras pelas quais se estabelece a verdade e os efeitos de contar 

algumas coisas como evidência e verdade, enquanto que a outras se desautoriza e apresenta 

como falsas” (POPKEWITZ, 2003, p. 172).  

 Popkewitz defende ainda, um estudo do currículo que permita observar as constituições 

de verdadeiro/falso em mudança na sociedade, conectadas com relações de poder. Na análise 
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de Jaehn e Ferreira (2012, p. 266) ao “propor desafiar a visão de um mundo determinado, 

relativizando e historicizando suas maneiras de contar a verdade e o desejo de saber, esta 

vertente questiona os sistemas que controlam as subjetividades, o que para Popkewitz produz a 

possibilidade de reinserir o sujeito na história”. 

 Esta possibilidade, como também propõe Benjamin, proporciona espaço em potencial 

para novas articulações e intenções alternativas. Intenções e articulações que podemos 

compreender melhor se nos localizarmos no ensino de Matemática brasileiro e em sua 

pesquisa.   

 Trata-se de uma reinserção que também pode ser percebida na defesa de Certeau de um 

cotidiano produtivo. Assim, encontramos neste cotidiano escolar um ambiente rico de 

experiência e ação. Um cotidiano que também produz reformas, quando não as reinterpreta, 

inserido assim na forma de ver dos contextos discursivos de Ball. 
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O currículo de Matemática do Ensino Médio brasileiro a partir 

dos PCNEM – alguns enredos 

 

O Ensino de Matemática no Brasil 
 
 

Nessa máquina do tempo, eu vou 
Vou viajar... (com a Tijuca te levar) 

À era do Renascimento 
De sonhos, e criação 

Desejos, transformação 
Acreditar, desafiar 

Superar os limites do homem 
Brincar de Deus, criar a vida 

Querer voar e flutuar 
 

É tempo de sonhar... 
É tempo de alquimia 

Querer chegar à perfeição 
Com tecnologia 

 
Na arte da ciência 
A busca continua 

Na luta incessante pra vencer o mal 
E no vai e vem dessa história 
O velho sonho de ser imortal 

Profecia, loucura, magia 
A vontade de explorar 
A lua, a terra e o mar 

Pro futuro viajar, eu vou 
Mistérios que ainda quero desvendar, levar 

O destino é quem dirá 
O amanhã, como será 

 
Sonhei amor e vou lutar 

Para o meu sonho ser real  
Com a Tijuca, campeã do Carnaval 

 
(O Sonho da Criação e a Criação do Sonho: a Arte da Ciência No Tempo do Impossível, Unidos da Tijuca, 2004

22
) 

 

 Todo enredo, para imprimir credibilidade e empatia, busca a gênese do conceito, 

personalidade ou história que pretende apresentar na avenida. É a verossimilhança de suas 
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 Disponível em: https://letras.mus.br/unidos-da-tijuca-rj/120092/ (acesso em: 09-12-15). 
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fontes, bem como a adequação aos outros quesitos de julgamento apresentados no desfile que 

poderá garantir seu sucesso. 

 Entendemos pertinente aqui, portanto, refletir sobre o desenvolvimento do ensino de 

Matemática no país. Partimos do pressuposto que nenhuma reforma curricular traz total 

ineditismo e cada processo de ensino e sua regulamentação está imerso num extenso conjunto 

de variáveis. Fatores sociais, políticos, econômicos e, mais recentemente, da chamada 

globalização vão se fazer presentes nas reformas de cada país ou sistema de ensino. Também as 

regulamentações anteriores se farão presentes, mesmo que trazendo uma negativa destas em 

sua proposição. 

 Em particular, no caso do Brasil, sua história nos mostra que diversas influências ora de 

seu colonizador, ora das potências mundiais de maior destaque, seja Europa ou Estados Unidos, 

imprimiram marcas nas políticas aqui elaboradas. 

 Trabalhos na área de Ensino de Matemática vem sinalizando preocupações variadas, 

dentre as quais, marcadamente, a busca por melhores condições de ensino e/ou aprendizagem 

em determinado nível de ensino ou conteúdo. Encontramos uma variedade de pesquisas nas 

quais a preocupação com o currículo de Matemática se materializa desta forma. 

 Consideramos três grandes marcos de mudanças curriculares que impuseram questões 

ao ensino de Matemática de forma a alavancar também a sua pesquisa. São eles as reformas 

Campos e Capanema, das primeiras décadas do século XX, o Movimento da Matemática 

Moderna, nos anos de 1960, amplamente discutido até os dias de hoje e as grandes reformas da 

era da globalização materializadas num conjunto de documentos a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 Ao fazer uma releitura de Valente (1999, 2008), Costa (2011), destaca a importância da 

preparação militar ainda no Brasil Colônia, dada a imensidão da costa brasileira, que exigia 

construções de fortes e manuseio de peças de artilharia para preservação das terras e riquezas.  

De acordo com Valente, assim, 
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cria-se, então, a Aula de Artilharia e Fortificações. Apesar dessa 
deliberação, muitas dificuldades surgiram para que o curso de pronto 
tivesse início. A principal delas era a falta de livros para a instrução 
militar. Mais precisamente, livros adequados ao curso criado. (...) Que 
tipo de livros eram esses? Verdadeiros tratados, pesados e sob a forma 
de volumosos tomos, que tinham como conteúdo um curso de 
matemática, seguido de instruções de manuseio de armas23. (VALENTE, 
2008, p. 13) 

 

 Observamos, desta forma, uma funcionalidade imediata para a Matemática: a guerra e a 

necessidade de proteção. Valente continua seu histórico ressaltando a pessoa do militar 

português José Fernandes Pinto Alpoim, que veio ao Brasil ministrar este curso de artilharia e 

fortificações. Segundo o autor, Alpoim escreveu duas obras que seriam os primeiros livros 

didáticos de Matemática escritos no país, com os sugestivos títulos de: Exame de artilheiros e 

Exame de bombeiros.  

Figura 6- Trecho de aula de Geometria da obra Exame de Artilheiros, de Alpoim, 1744 

 

 

Fonte: VALENTE (2008, p. 14) 
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 Itálico nosso. 
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 Conforme Petrucci-Rosa (2007) aponta, o livro didático se torna materialização do 

currículo no ambiente escolar. Não poderia existir melhor exemplo de como a Matemática, 

desta forma, serve a variadas intenções da sociedade, sabidamente o avanço militar e 

tecnológico, que Popkewitz (2003) também denuncia. 

Cabe destacar a leitura de Machado (2002) a respeito das contribuições de Comte e 

Descartes e o papel que atribuem a Matemática enquanto formalizavam uma gênese do 

conhecimento e ciência humanos: 

No sistema comteano, as seis ciências fundamentais são Matemática, 
Astronomia, Física, Química, Biologia e Sociologia, onde a primeira seria 
necessariamente o ponto de partida exclusivo. Ao privilegiar o papel da 
Matemática, tal concepção determina a natureza das relações que 
podem ser estabelecidas entre esta e as demais em uma estruturação 
curricular (MACHADO, 2002, P 182). 

 Para Machado (2002), esta idealização continua potente até os dias de hoje, inclusive 

sendo fonte de inspiração para a classificação em níveis de cognição de Piaget. Enquanto Comte 

considera Matemática como ponto de partida necessário e exclusivo, Descartes o faz 

desconsiderando Matemática como ramo de conhecimento. Em sua perspectiva esta era mais 

que isso, era condição para o conhecimento, “a seiva que percorre e alimenta todo o 

organismo” (MACHADO, 2002, p. 182). 

Dos filósofos europeus e sua concepção de ciência e conhecimento científico, para o 

Brasil imperial24, o ensino secundário (últimos quatro anos do atual Ensino Fundamental) 

objetivava somente preparar os candidatos para exames de admissão de escolas superiores, ou 

seja, possuía um caráter propedêutico. De acordo com Machado, 

havia dois sistemas de ensino: o provincial, responsável pelos ensinos 
primário e secundário, e o geral, pelo Ensino Superior. Porém, o Poder 
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 Maiores informações sobre o ensino de Matemática no Brasil anteriormente ao século XX podem ser 

encontradas em Gomes (2012), que faz um histórico considerando três períodos (Brasil Colônia, Brasil Império e 

Brasil República). Esta autora destaca como a Matemática estava presente nos currículos a partir da defesa de que 

os conteúdos ensinados se modificam ao longo do tempo. O trabalho está disponível em: 

<http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/historia%20do%20ensino%20da%20matematica.pdf> (acessado em: 

22-03-15). Também Costa (2011), Valente (1999, 2008) podem ser consultados para maiores detalhes. 

 



72 
 

 

Geral exercia grande influência no secundário, pois este era um dos 
caminhos para ingresso no Ensino Superior. Por sua vez, havia um 
descaso quase total pelo Ensino Primário, porque servia unicamente às 
classes populares e na época não era considerado como necessário para 
ingresso no secundário. (MACHADO, 2002, p. 15) 

 Observamos, em menor medida que atualmente, a importância de exames de admissão, 

ou os atuais vestibulares e o próprio ENEM na caracterização dos níveis e propósitos de ensino, 

bem como atuação dos poderes públicos. Machado argumenta sobre a importância dos exames 

de admissão na caracterização do ensino brasileiro, destacando a reforma Francisco Campos 

(1931) 25 como marco de sua regulamentação a nível nacional. 

 Ao destacar um dos objetivos desta reforma, para o próprio Francisco Campos, em 

documentos da época, Machado nos traz um trecho que poderia ser facilmente transposto para 

a atualidade dos documentos curriculares: 

a formação do homem para todos os grandes setores da atividade 
nacional, construindo no seu espírito todo um sistema de hábitos, 
atitudes e comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e a 
tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes e seguras. 
(MACHADO, 2002, p. 29) 

 De acordo com Machado, em 1934, as contribuições de Gustavo Capanema, são a 

criação de um Plano Nacional de Educação e, no momento da promulgação de nova 

constituição, a inclusão de um capítulo especial sobre Educação, compreendida como direito de 

todos. Estas reformas, contudo, baseavam-se em movimentos em nível mundial. 

 Souza26 (2010, p. 4) destaca o papel da Revolução Industrial do final do século XIX nas 

mudanças na economia e sociedade europeia de forma geral que trará reflexos para os sistemas 

                                                           
25

 Também Alvarez (2004) trata da Reforma Francisco Campos contextualizando aquele momento histórico e 
fazendo relações, ao analisar obras e conteúdos matemáticos, com o atual ensino da disciplina. O trabalho está 
disponível em: http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4630 (acesso em 21-04-15). 
Este e outros trabalhos da PUC-SP também trazem aspectos históricos de cada reforma, seus autores e momentos 
políticos de forma biográfica. O texto do decreto original pode ser consultado em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/5_Gov_Vargas/decreto%2019.890-
%201931%20reforma%20francisco%20campos.htm (acesso em 15-11-15).  

26
 Souza (2010), em seu trabalho de mestrado defendido no IMECC/UNICAMP, detalha a movimentação a nível 

mundial, liderada por países como França, Prússia e Estados Unidos, com o intuito de estabelecer reformas 
curriculares, que viriam a ecoar no Brasil. Ao abordar obras do matemático Felix Klein publicadas no início do 
século XX, evidencia-se a defesa de uma matemática elementar trabalhada de forma avançada no ensino 
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educacionais. A educação da época necessitava atender as exigências do novo mercado de 

trabalho em expansão. Mesmo que a indústria nascente não necessitasse de trabalhadores 

qualificados, com o passar do tempo esta estrutura mudou muito. De qualquer forma, o 

quantitativo da mão-de-obra só aumentaria desde então. 

 Na época, aconteceram alguns congressos mundiais de Matemática, destacando-se a 

importância da edição de Roma, onde foi criado o Movimento Internacional de Reforma do 

Ensino da Matemática, em 1908 e a Comissão Internacional para o Ensino da Matemática. 

Segundo Souza (2010, p. 6) esta comissão “tinha como finalidade acompanhar as comunicações 

sobre as reformas curriculares, como também organizar e investigar o movimento internacional 

da reforma”. 

 Felix Klein, matemático influente da época que iniciou este movimento de reforma a 

nível mundial, tinha como uma de suas propostas a junção entre os três ramos da Matemática 

(Aritmética, Álgebra e Geometria) numa só disciplina com aquele nome. Euclides Roxo, no 

Brasil, aplica inicialmente esta ideia no currículo do Colégio Pedro II27 e posteriormente, na 

Reforma Francisco Campos. Percebemos, assim, influências de fora do país marcando propostas 

de reforma internas já no início do século XX, fato que marcará outras reformulações. 

 Contudo, Roxo, que trata com rigor os conteúdos da Matemática em sua proposta de 

ensino, não apresenta exemplos ou aplicações ligadas ao cotidiano, como formulava Klein em 

suas obras (SOUZA, 2010, p. 68). Mesmo trazendo a defesa de uma Matemática inicialmente 

intuitiva, as aplicações da ciência que traria benefícios para o estudante pós-Revolução 

Industrial não constavam da proposta de Roxo. Desta forma, pela leitura que fazemos, já é 

percebida uma apropriação de ideias não em sua íntegra, mas de forma recontextualizada. 

                                                                                                                                                                                            
secundário da época (Ensino Fundamental II de hoje). No Brasil destaca-se o papel do professor Euclides Roxo, do 
Colégio Pedro II, na construção de propostas de reforma do ensino. Souza ilustra, com uma gama de exemplos de 
conteúdos retirados das obras de Klein e depois de Roxo, a forma de trabalho na época. Vale a reflexão para muitas 
práticas presentes nas salas de aula de Matemática ainda nos dias de hoje, um século depois, bem como nas 
pesquisas da área. 
27

 Através do decreto 18.564, de proposta da Congregação do Colégio Pedro II, de acordo com Godoy (2002). O 
decreto pode ser consultado em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18564-15-
janeiro-1929-502422-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10-08-15. 
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 Outro aspecto que evidencia as disputas e embates entre grupos e estudiosos, presentes 

nas elaborações curriculares deste momento histórico, é a discussão travada entre Euclides 

Roxo e Joaquim Lisboa. Para Souza (2010, p. 51), “estes ataques são oriundos de uma luta entre 

duas concepções diferentes relativas ao ensino de Matemática. De um lado, Lisboa e seu 

formalismo quanto aos conteúdos matemáticos e, de outro, Roxo defendendo a intuição”. Os 

trechos de publicações destes autores no Jornal do Commercio28 em 1930 são ilustrativos: 

Os livros em que o Sr. Roxo expõe o seu programa são excessivamente 
infantis. Suas aplicações práticas são ilusórias e de nenhum alcance. 
Neles não há vestígio da mais simples demonstração de qualquer 
teorema, por mais elementar que seja; existem apenas verificações 
materiais, e portanto imperfeitas e grosseiras. Desapareceu o raciocínio 
modelar, característico de uma demonstração e da própria matemática. 
Há noções erradas ou imprecisas. Foi abolido tudo o que era útil ao 
desenvolvimento intelectual do aluno. (Jornal do Commercio, 
21/12/1930 apud SOUZA, 2010, p. 50) 

É uma das tendências de Klein e dos reformadores, como já tenho dito 
em meus artigos, fazer um preparo, por meio de noções intuitivas, 
adquiridas nas primeiras séries, para o estudo dessas partes, 
consideradas mais elevadas da matemática, nas séries superiores do 
curso secundário mas não como o Sr. Lisboa pensa. ‘Pobre mocidade! 
Sairá do Pedro II sem saber demonstrar etc.’ Isso é o que se dava com as 
turmas a que o Sr. Lisboa ensinava e nas quais ele despertava, com o seu 
exagerado e antiquado formalismo aquele proverbial ‘horror’ à 
matemática. Pobres meninos! Digo eu agora, que ele queria fazer 
engolir, aos 11 e aos 12 anos, o seu formidável compêndio de álgebra! 
(Jornal do Commercio, 28/12/1930 apud SOUZA, 2010, p. 50) 

 A reforma da qual Euclides Roxo participou com suas ideias e implantação inicial no 

Colégio Pedro II é conhecida como Reforma Francisco Campos. Juntamente com a Reforma 

seguinte, conhecida como Reforma Gustavo Capanema, interessa-nos pois coloca em pauta a 

discussão do ensino de Matemática. A primeira, imposta pelo governo provisório de Vargas 

gerou muitas discussões e alterações que foram implementadas pela segunda (MACHADO, 

2002, p. 120). 

 Contudo, acrescenta Pires: 

                                                           
28

 Jornal carioca fundado em 1827, cujo link para pesquisas históricas pode ser acessado em: 
http://www.jcom.com.br/pesquisahistorica/capa (acesso em 14-11-15). 
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Se na Reforma Francisco Campos, a concepção de currículo foi ampliada 
para além da mera listagem de conteúdos a serem ensinados, incluindo 
uma discussão de orientações didáticas, na reforma seguinte, de 1942, 
essas inovações não se mantiveram, o que revela que as decisões 
curriculares, no Brasil, foram historicamente marcadas por 
procedimentos bastante questionáveis, influenciados por questões 
políticas ou influências de poder de alguns grupos ou mesmo de pessoas. 
(PIRES, 2008, p. 15) 

Aqui importa destacar, no que será extensivo também as reformas da atualidade, dois 

aspectos deste estudo. A concepção de currículo além de listagem de conteúdos vai nos 

acompanhar até os estudos da contemporaneidade, onde, apesar de nos ambientes escolares 

essa visão por vezes permanecer, interessa-nos expandi-la. As questões políticas e influências 

de poder presentes na gestação e implementação destas reformas também serão alvo de nossa 

reflexão no presente trabalho, pautado nas contribuições de Ball.  

Em termos de organização curricular, torna-se um marco ao propor a junção de 

Aritmética, Álgebra e Geometria, ensinados até então como disciplinas distintas, na disciplina 

única: Matemática. Disciplina que se tornaria futuramente parte integrante de áreas de 

conhecimento e atualmente, disciplina e área simultaneamente. 

Para Ribeiro (2011), é importante atestar a constituição da disciplina Matemática a partir 

de pesquisas em livros didáticos, provas e documentos escolares da época. Esta autora 

argumenta, inclusive, a importância do livro didático para materializar tal mudança.  

 O segundo marco que destacamos é o movimento chamado Matemática Moderna, um 

movimento de valorização do ensino de Matemática a partir de suas estruturas mais abstratas, 

em nível mundial nas décadas de 50 e 60. Este movimento apresenta até hoje reflexos no 

ensino. Para Godoy, 

os líderes do movimento procuraram, em síntese, buscar na própria 
Matemática os princípios que poderiam dar coerência à Matemática 
escolar, aproximando esta daquela produzida nas academias. Como os 
líderes da Matemática Moderna eram matemáticos de renome mundial, 
isso deve ter concorrido, sem dúvida alguma, para o movimento tornar-
se um dos principais marcos das reformas realizadas nos últimos 40 anos, 
no âmbito desse campo do conhecimento, provocando alterações 
curriculares em países com sistemas educativos tão diversos como 
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Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Brasil, ex-União Soviética, 
Nigéria, etc (GODOY, 2002, p. 21). 

Este e outros autores29 destacam que a abordagem dada na época ao ensino não 

satisfazia mais as necessidades e exigências do mundo moderno. É corroborada a visão de que 

aspectos de uma ciência mais atual devem ser incorporados pelo ensino, bem como inovações 

pedagógicas e psicológicas. Este discurso se transporta facilmente para a justificativa de 

reformas antes e depois desta. 

Borges (2005) traça um panorama detalhado deste momento histórico, ressaltando os 

embates entre Estados Unidos e ex-União Soviética na corrida espacial, o crescimento industrial 

e urbano inéditos no país e um processo de aceleração das inovações tecnológicas.  

Todo este cenário repercute na educação que, para os especialistas, deveria incorporar 

métodos mais modernos de ensino. Projetos de ensino visando uma melhor preparação dos 

estudantes neste cenário de valorização dos avanços científicos foram elaborados nos Estados 

Unidos e na França, neste país com o conhecido grupo Bourbaki, do qual participava inclusive 

Jean Piaget (BORGES, 2005). 

De acordo com Pires (2008, p. 14), “o grande empenho era o de aproximar o ensino 

escolar da ciência, de se ter uma Matemática útil para a técnica, útil para a ciência, útil para a 

economia moderna”. O que ocorreu de fato foi um ensino por demais rigoroso e formalizado, 

sem aportes intuitivos e valorização de aplicações e exemplos.  

Além de uma incorporação inicial aos livros didáticos sem uma discussão mais efetiva 

junto aos professores, Pires ressalta outro importante papel negativo que o movimento acabou 

desempenhando: 

do mesmo modo que não houve preparação adequada para a entrada 
dos professores no Movimento Matemática Moderna, também não 
houve discussão suficiente para que pudessem entender o que estava 
sendo criticado no trabalho com os conjuntos ou nos prejuízos 
acarretados pelo excesso de algebrismo, abandono da Geometria, falta 

                                                           
29

 Muitos trabalhos acadêmicos tratam do período da Matemática Moderna, dada sua importância e influências 
deixadas no ensino até hoje. Alguns trabalhos consultados foram: Pires (2008), Borges (2005), Machado (2002) e 
Costa (2011). 
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de vínculos com o cotidiano, críticas essas que foram importantes na 
elaboração das propostas que orientaram os currículos nas décadas de 
80 e 90. (PIRES, 2008, p. 20) 

Contudo, esta mesma autora elenca aspectos positivos das propostas. Para nós, isso tem 

fundamental relevância. A dicotomia bom-ruim não pode ser simplesmente aplicada a qualquer 

reforma curricular ou aspecto educacional nos dias de hoje. Uma discussão mais profunda 

aponta reflexões que vão além deste viés.  

São, de acordo com Pires (2008, p. 20-1), alguns aspectos positivos do MMM: 

- preocupação em tornar a aula de Matemática mais atraente através do uso de 

materiais didáticos concretos (o que torna-se uma tônica nos estudos de ensino de Matemática 

a partir de então); 

- constituição de diferentes grupos de estudo, alavancando a produção de conhecimento 

na área (em particular a SBM, Sociedade brasileira de Matemática, em 1969 e a SBEM, 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em 198830); 

- preocupação com os problemas ligados ao ensino de Matemática e, 

consequentemente, a necessidade de compreensão até de conceitos matemáticos 

fundamentais pela criança (há de se destacar aqui a contribuição dos trabalhos de Piaget). 

Pires (2008) considera, no quadro a seguir, uma outra divisão para tratar do tema. Ela 

aborda três momentos do ensino de Matemática a partir do movimento Matemática Moderna. 

Sua análise, não obstante, é de extremo cuidado.  Ela considera o MMM e suas críticas em 

separado.  

 

 

                                                           
30

 Costa (2011, p. 121) enfatiza a criação de uma sociedade (a SBEM) “civil, de caráter científico e cultural, sem fins 
lucrativos e sem qualquer vínculo político, partidário e religioso, tendo como finalidade congregar profissionais da 
área de Educação Matemática ou afins”. Para este autor sua relevância jaz no fato de possuir entre seus membros 
também alunos de graduação e professores das redes de educação básica, representando assim uma disposição na 
renovação do ensino com a participação de todo os setores envolvidos na educação. 
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Quadro 1 – Características do ensino de Matemática brasileiro no período 1950-2000 
 

 Influência do MMM 
(50/60) 

Crítica ao MMM 
(70/80) 

Consolidação de novas 
ideias 

(90/2000) 

PAPEL DA 
MATEMÁTICA NO 

CURRÍCULO 

Ênfase na formação 
para abstrações 

Duplo papel: 
aplicações práticas e 
formação intelectual 
do estudante 

Triplo papel: 
aplicações cotidianas, 
formação de 
capacidades 
específicas e base de 
uma formação 
tecnológica 

EPISTEMOLOGIA 
SUBJACENTE 

Foco no problema 
lógico e na 
estruturação do 
conhecimento a partir 
das estruturas 
matemáticas 

Foco nas 
experimentações e nas 
explicações dos 
porquês 

Foco no construtivismo 
e na construção de 
conhecimentos pelos 
alunos 

DIDÁTICA 
SUBJACENTE 

Foco no ensino Foco na aprendizagem Foco na aprendizagem 
e no saber 

MODELOS 
PEDAGÓGICOS 
DOMINANTES 

Teoricismo e 
Tecnicismo 

Modernismo e 
Procedimentalismo 

Psicologismo e 
Modelização 

INFLUÊNCIAS Grupo Bourbaki 
Piaget 

Polya (Resolução de 
problemas) 
Didática da 
Matemática Francesa 
(Chevallard, 
Brousseau, Vergnaud e 
outros) 

Etnomatemática 
Modelagem 

SELEÇÃO DE 
CONTEÚDOS 

Em função da 
estrutura da 
Matemática e de suas 
ideias centrais 

Relevância social e 
formação matemática 
do aluno 

Relação com 
constituição de 
competências e 
habilidades do 
estudante 

ORGANIZAÇÃO DE 
CONTEÚDOS 

Organização linear Início da quebra da 
linearidade 

Contextualização e 
interdisciplinaridade 

MODALIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Lições teóricas Atividades e 
experiências 

Projetos e sequências 
didáticas 

RELAÇÃO PROFESSOR- 
ALUNO 

Centrada no professor Centrada no aluno Centrada na relação 
professor-aluno 

 
Fonte: PIRES, 2008. 
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 Como era de se esperar, o quadro traz uma variedade de diferenças de abordagens nos 

momentos tratados. A relação professor-aluno que era inicialmente centrada no professor (no 

movimento MMM) tem sua centralidade mudada para o aluno (nos momentos de crítica) e 

posteriormente, numa tentativa de democratização, centrada na relação professor-aluno. Esta 

inicial mudança de polos e posterior sensação de democratização são percebidas também em 

outros aspectos, sendo assim caracterizadas as reformas das décadas de 1990 e 2000. 

Notadamente, percebemos a presença de variáveis relativas a conhecimento e 

metodologia e suas relações no ambiente escolar. Tal preocupação é muito presente na 

pesquisa em ensino de Matemática e denota o período assinalado por Lopes e Macedo (2010). 

 Para Pires, ainda, 

as características apresentadas no quadro mostram que há mudanças no 
processo de organização e desenvolvimento curricular e que, de modo 
geral, estão voltadas para a superação de concepções que imprimiram à 
organização de currículos o caráter de montagem de tarefas. (PIRES, 
2008, p. 37) 

 Esta autora considera como discussão central nos momentos que se seguem, inclusive 

nas legislações do período (desde a LDB de 6131 até a DCN de 98) a questão da (des) 

centralização das decisões curriculares. As propostas das décadas de 30 e 40 propunham a 

centralização. Nas décadas de 70 e 80, momento de críticas ao MMM, os estados e municípios 

se encarregaram de elaborar propostas específicas. Apesar de uma flexibilização curricular onde 

aspectos regionais poderiam ser valorizados, problemas também foram constatados: 

ao deixar essa atribuição aos estados e municípios, o reflexo das 
desigualdades regionais nos currículos ficava evidente: regiões mais 
desenvolvidas economicamente e socialmente, com maior acesso à 
produção de conhecimentos científicos, reuniam melhores condições de 
elaborar projetos curriculares contemporâneos, incluindo os avanços das 
pesquisas tanto das áreas de conhecimento específico, como das áreas 
didático-pedagógicas. Em contrapartida, as demais continuavam 
reproduzindo listas de conteúdos sem maior reflexão sobre a relevância 
destes e sem discutir questões referentes a sua abordagem. (PIRES, 
2008, p 25) 

                                                           
31

 Texto na íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm (acesso em: 16-07-15). 
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 Em particular, com relação ao Ensino Médio, é evidente também a dificuldade de 

definição de sua finalidade: preparo para o ingresso no ensino superior ou etapa final da 

educação básica? Se consideramos o ensino profissionalizante presente no nosso contexto de 

pesquisa, a dúvida que poderia se eximir só ganha contornos mais contrastantes. 

 O 2º grau presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/7132 é modificado para 

Ensino Médio pela nova Lei de 199633, na qual é considerado como etapa final da educação 

básica, complementando e aprofundando o aprendizado do Ensino Fundamental. Contudo, a 

complexidade do cenário contemporâneo não consegue ser facilmente contemplada em tais 

dispositivos. 

 Para Pires (2008) e Costa (2011), torna-se latente a preocupação em adequar esta etapa 

de escolarização as múltiplas aspirações dos jovens, tais como prosseguimento de estudos, 

preparação para o mundo do trabalho, inserção neste mundo contemporâneo e globalizado em 

constante mudança, preparação para a cidadania e outros pressupostos caracterizados por 

muitos como decorrentes das políticas neoliberais34. 

 Como veremos à frente, um variado conjunto de reformulações curriculares entra em 

vigor a partir dos Parâmetros Curriculares. Ora pretendem sistematizar os PCNEM de forma a 

serem mais factíveis no ambiente escolar, ora pretendem dar outras nuances teóricas aos 

mesmos.  

No início destas propostas, de acordo com Pires (2008), a ênfase é dada na constituição 

de competências e habilidades pelos estudantes, através dos princípios de contextualização e 

interdisciplinaridade. Hoje, contudo, já não temos este viés tão fortemente presente. Este é um 

exemplo das rápidas adequações nestes últimos documentos. Outro exemplo é a migração da 

disciplina de Matemática da área de Ciências da Natureza nos PCNEM para uma área isolada de 

Matemática, nas diretrizes de 2012. 

                                                           
32

 Texto na íntegra em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L5692.htm (acesso em: 16-07-15). 
33

 Texto na íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm (acesso em: 16-07-15). 
 
34

 Não é nosso objeto de estudo uma caracterização aprofundada ou julgamento deste conjunto de ações 
conhecidas como neoliberalismo. Vale destacar, todavia, a crítica feita por muitos pesquisadores, ao seu modo de 
minimizar a presença do estado na sociedade e valorizar a liberalização econômica.  
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Os documentos publicados após a LDB de 1996 se constituem num conjunto de ações 

como nunca antes visto em termos de quantidade e variedade de material publicado. Sua 

realização é um exemplo frutífero para o método de estudo proposto por Ball. Por meio de 

diversas atividades e contando com a presença de variados setores da educação e também da 

sociedade, tais legislações marcaram e marcam diferentes possibilidades de estudo, como 

veremos a partir da perspectiva de alguns pesquisadores mais à frente. 

Para finalizar o que propomos como um olhar sobre a gênese do ensino de Matemática 

no Brasil, cabe-nos destacar alguns elementos destas regulamentações que mais encontraram 

espaço para múltiplas interpretações e discussão. São eles as noções de competência e 

habilidade; a organização curricular por áreas de conhecimento; e a localização da disciplina 

Matemática no currículo; 

Autores que vem desenvolvendo pesquisas acerca do Ensino Médio brasileiro e 

educação profissional trazem um panorama destas questões que serão melhor abordados nos 

tópicos seguintes. Buscamos agora um percurso sobre tais documentos e estas noções que 

tanto espaço tiveram ou que nos interessam investigar. 

É importante destacar que, como finalidades do Ensino Médio, etapa final da educação 

básica, impressas pelo artigo 35 da LDB de 1996, temos: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina (BRASIL, 1996). 

Destacam-se no texto, a dupla função prosseguimento de estudos e a preparação básica 

para o trabalho e cidadania, que são interpretadas das mais variadas formas nas 

regulamentações que se seguem. Também a preocupação com a tecnologia e os processos 
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produtivos, materializadas nas nomenclaturas e direcionamento das áreas do conhecimento 

que serão constituídas. 

As noções de competência e habilidade tem como referência o trabalho de Perrenoud e 

um relatório da UNESCO sobre a educação no século XXI: Educação, um tesouro a descobrir 

(DELORS et al, 1998). O pensamento de Perrenoud torna-se uma das principais referências 

nesta proposição ao tratar da pedagogia das competências. Aqui, não é mais a partir das 

ciências que se selecionam os conteúdos a serem ensinados pela escola, mas sim a partir das 

práticas e condutas dos estudantes no cotidiano ou trabalho e as habilidades requeridas para 

tais atividades.   

De acordo com parte do artigo 5º das DCN, temos como diretriz para a organização dos 

currículos escolares: 

I - ter presente que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, 
mas meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, 
priorizando-as sobre as informações; 
II - ter presente que as linguagens são indispensáveis para a constituição 
de conhecimentos e competências; 
III - adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a 
reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a 
experimentação, a solução de problemas e outras competências 
cognitivas superiores (BRASIL, 1998). 

Assim, a noção de competência perpassa o texto da lei, e é deixado explícito que os 

conteúdos não são fim, mas meio para a constituição de competências. Estas, por sua vez, são 

definidas de forma muito ampla pelo documento da UNESCO. São voltadas mais aos 

comportamentos na sociedade e no trabalho do que para um conhecimento científico em 

particular: 

a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 
fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para 
cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é 
adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder 
agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar 
e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que 
estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem 
entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta 
(DELORS et al, 1998, p. 89-90).  
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Para Macedo (2002, p. 127), os documentos remontam a fontes teóricas diversas e 

mesmo contraditórias ao trabalhar com o conceito de competência. Apesar de distintas 

concepções, tem sido considerado como princípio de organização curricular, onde traz a ideia 

de que o currículo é um plano de atividades de ensino pelas quais a escola é responsável.  

Segundo a autora, os documentos curriculares tem dificuldade na articulação do 

currículo por competências com as disciplinas e o que acaba ocorrendo é uma mescla dos dois 

modelos. As competências mobilizam conteúdos, que por sua vez são necessários para que as 

competências sejam atingidas. Conforme a narrativa de uma elaboradora, não se ensinam 

competências no vazio. Não está proposta a superação do modelo disciplinar, embora esta 

fosse uma das críticas a estes documentos curriculares. 

No artigo 6º das DCNEM (1998) é trazido os eixos estruturadores do currículo do Ensino 

Médio, onde destacam-se na discussão acadêmica e em particular, na Educação Matemática, a 

interdisciplinaridade e a contextualização. Estas são formas, de acordo com o documento, de 

potencializar o ensino através de competências. A interdisciplinaridade e a contextualização 

são, a partir daí, conceitos chave para compreender o ensino proposto em áreas do 

conhecimento e sua concretização.  

A interdisciplinaridade, entre outros aspectos, é assim caracterizada no documento: 

I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do 
princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente 
com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de 
negação, de complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos 
não distinguidos; 
 
II - o ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a 
capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais 
facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de 
conhecimento, puderem contribuir, cada uma com sua especificidade, 
para o estudo comum de problemas concretos, ou para o 
desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação; 
 
IV - a aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, e por 
esta razão as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir 
esse objetivo, de modo que disciplinas diferentes estimulem 
competências comuns, e cada disciplina contribua para a constituição de 
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diferentes capacidades, sendo indispensável buscar a 
complementaridade entre as disciplinas a fim de facilitar aos alunos um 
desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais completo e integrado 
(BRASIL, 1998, p. 3). 

 

Temos, portanto, um forte apelo a organização em áreas do conhecimento com 

disciplinas solidárias consolidando competências comuns. Neste documento, a 

contextualização, é compreendida no sentido de considerar que cada conhecimento deve ser 

transposto a situações da vida cotidiana, ligadas preferencialmente a contextos de trabalho e 

cidadania. Ela pode ser subsumida na caracterização da interdisciplinaridade, em particular na 

compreensão dos itens II e IV. 

Nos PCNEM, é feita a seguinte ressalva com relação a organização curricular por áreas do 

conhecimento, no tocante a sistematização dos conhecimentos e conteúdos específicos: 

uma base curricular nacional organizada por áreas de conhecimento não 
implica a desconsideração ou o esvaziamento dos conteúdos, mas a 
seleção e integração dos que são válidos para o desenvolvimento pessoal 
e para o incremento da participação social. Essa concepção curricular 
não elimina o ensino de conteúdos específicos, mas considera que os 
mesmos devem fazer parte de um processo global com várias dimensões 
articuladas (BRASIL, 2000, p. 18). 

A área de Ciências da Natureza e Matemática nos PCN+ é assim caracterizada:  

Nas diretrizes e parâmetros que organizam o Ensino Médio, a Biologia, a 
Física, a Química e a Matemática integram uma mesma área do 
conhecimento. São ciências que têm em comum a investigação da 
natureza e dos desenvolvimentos tecnológicos, compartilham linguagens 
para a representação e sistematização do conhecimento de fenômenos 
ou processos naturais e tecnológicos. As disciplinas dessa área compõem 
a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura humana, é 
resultado e instrumento da evolução social e econômica, na atualidade e 
ao longo da história (BRASIL, 2002, p. 23). 

Já nas OCEM, documento com orientações um pouco mais pragmáticas e objetivas, há 

um destaque maior para os conteúdos matemáticos e sua escolha, dados os diferentes 

propósitos da formação matemática na educação básica: 

ao final do Ensino Médio, espera-se que os alunos saibam usar a 
Matemática para resolver problemas práticos do cotidiano; para modelar 
fenômenos em outras áreas do conhecimento; compreendam que a 
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Matemática é uma ciência com características próprias, que se organiza 
via teoremas e demonstrações; percebam a Matemática como um 
conhecimento social e historicamente construído; saibam apreciar a 
importância da Matemática no desenvolvimento científico e tecnológico 
(BRASIL, 2006, p. 69). 

A Matemática, assim, desliza nestes documentos ora como constituinte de uma área 

maior de conhecimentos onde possui um aparato para modelagem de variados fenômenos, ora 

como provedora de um saber mais específico, sendo assim, com certa independência de 

tratamento.  

Como veremos mais à frente, sua constituição como parte da área de Ciências da 

Natureza ou exclusivamente como área, encontra defesas de especialistas e justificativas 

plausíveis tanto para uma posição como outra. Estas justificativas vem referendar os 

pensamentos de Ball, Lopes e outros autores sob os quais constituímos o trabalho.  

Poucos anos após a publicação das OCEM, outra questão entra em cena na organização 

curricular brasileira. Trata-se do ENEM, que ganha contornos diferentes desde sua proposição 

inicial em 1998. De exame não obrigatório para avaliar o rendimento dos estudantes ao final do 

Ensino Médio (e assim também avaliar a escola e seu ensino como um todo), passa a critério de 

avaliação para ingresso no Ensino Superior (em diferentes escalas até hoje). 

O ENEM ganha cada vez mais espaço como documento normatizador de currículos dado 

sua concepção de avaliação para ingresso no Ensino Superior. Um exemplo cabal disso é, em 

nota no portal do INEP, um acordo feito com universidades de Portugal para aproveitamento 

dos resultados deste exame para seleção de estudantes35. Este acordo vem nos mostrar a 

amplitude do exame bem como também os acordos educacionais entre países que envolvem, 

entre outros aspectos, questões curriculares. 

Na última matriz de referência do ENEM disponível (BRASIL, 2012), temos a Matemática 

caracterizada como uma área/disciplina em separada, listando-se suas competências e 

habilidades que serão avaliadas, bem como os objetos do conhecimento abrangidos. Estes 

                                                           
35

 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/mais-quatro-instituicoes-de-
portugal-adotam-o-exame?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2f (acesso em 09-12-15). 
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últimos são os tradicionais conteúdos específicos nos seus variados níveis de abstração. Esta 

configuração está presente desde a reformulação do exame (BRASIL, 2009), que data de 2009. 

 Com a revisão das Diretrizes Curriculares de 1998 em 2012, esta configuração se faz 

presente também neste documento, onde encontramos certo deslocamento das competências 

e habilidades.  

 De acordo com o documento, faz-se necessário novas diretrizes dadas as demandas 

advindas de mudanças em legislações e “as novas exigências educacionais decorrentes da 

aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do acesso as informações, da criação 

de novos meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho, e das mudanças de 

interesse dos adolescentes e jovens” (BRASIL, 2013, p. 146). 

 Os pareceristas afirmam que é necessário uma reorganização curricular acompanhada 

da formulação de diretrizes filosóficas e sociológicas e do reconhecimento das reais condições 

de ensino brasileiras, para chegar a um atendimento ideal.  

Com isso em mente e considerando o conhecimento como matéria prima do trabalho 

pedagógico escolar, o currículo é tratado em duas dimensões – prescrita e não explícita – que 

geram uma terceira, o currículo vivo ou em ação. Este último “adquire materialidade a partir 

das práticas formais prescritas e das informais espontâneas vivenciadas nas salas de aula e nos 

demais ambientes da escola” (BRASIL, 2013, p. 180). 

 A organização operacional é conseguida através dos componentes curriculares 

obrigatórios decorrentes da LDB e que integram as áreas do conhecimento assim divididas: 

I – Linguagens: a) Língua Portuguesa; b) Língua Materna, para populações 
indígenas; c) Língua Estrangeira moderna; d) Arte, em suas diferentes 
linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical; e) Educação 
Física. 
II – Matemática. 
III – Ciências da Natureza: a) Biologia; b) Física; c) Química. 
III – Ciências Humanas: a) História; b) Geografia; c) Filosofia; d) Sociologia 
(BRASIL, 2012, p. 3). 
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 Este documento expõe ainda uma série de atendimentos diferenciados que esta etapa 

de ensino deve propiciar, fazendo um histórico reflexivo do ensino brasileiro e considerando 

metas e indicativos que devem ser propiciados pelas diferentes esferas de poder e atores sociais 

envolvidos. 

 No contexto destas diretrizes, ainda, surgem as discussões referentes a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)36, que está em discussão em nível nacional, com um documento 

preliminar disponível para consulta pública até há pouco. Este documento dá mais um passo na 

consolidação da Matemática como área do conhecimento, destacando sua caracterização da 

seguinte forma: 

O desenvolvimento desta área de conhecimentos, a Matemática, foi e 
continua sendo por meio das relações que o homem estabelece com a 
sociedade em que vive. O conhecimento matemático é fruto da busca, 
pelo ser humano, de respostas a problemas que a sociedade lhe 
apresenta em suas práticas sociais. A Matemática não é, e não pode ser 
vista pela escola, como um aglomerado de conceitos antigos e definitivos 
a serem transmitidos ao/à estudante. Ao contrário, no processo escolar, 
é sempre fundamental que ele/a seja provocado/a a construir e a atribuir 
significado aos conhecimentos matemáticos (BRASIL, 2015, p. 116). 

 Neste documento, temos ainda a inserção da nomenclatura de objetivos de 

aprendizagem, que toma o lugar das habilidades e competências. Mas o faz sem o prejuízo de 

seu conteúdo: é o uso de um novo termo para tratar de objetos muito parecidos, senão iguais. 

Com este histórico em mente, passamos a considerar algumas das perspectivas 

presentes na pesquisa em ensino de Matemática que norteiam nossas concepções. Elas 

também nos ajudarão na nossa localização da disciplina Matemática no currículo e sua 

apropriação no contexto do IFSULDEMINAS. 

 

Notas dos jurados para o quesito Políticas Curriculares 
 

 
Talvez 

Precise mil e uma noites prá contar 

                                                           
36

 As informações sobre a BNCC estão disponíveis em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio (acesso 
em: 09-12-15). 
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Do oriente o vento leva o meu cantar 
Trazendo poesia 

Paixões, romances de amor sem fim... 
Um jogo envolvente enfim 

Que encantou o Velho Mundo 
 

Na dança das pedras 
Tem peão lutando pra sobreviver (...) 

Quero meu Brasil 
Jogando limpo... 

O povo dando um xeque na corrupção 
Um xeque na impunidade 

E a bateria sacudindo a multidão 
 

É hora da virada (vem amor) 
Tenho fé e esperança (no coração) 

O meu país menino vai mudar 
E a felicidade há de brilhar 

 
(Xeque-mate, Gaviões da Fiel, 2002

37
) 

 
 O trabalho dos jurados, no desfile, é de fundamental importância porque, independente 

da ovação da plateia, são estes que legitimam o título de Campeã a determinada agremiação38. 

Certamente não é nosso intento esta posição classificatória, mas vale entender um pouco mais 

este trabalho considerando-o na perspectiva de que juízos de valor também são formados 

quanto às políticas curriculares.  

Nossos julgadores aqui são os pesquisadores que vem tratando do Ensino Médio sob o 

foco que nos interessa. Mas também são os leitores do trabalho. Cada um que atue no 

ambiente escolar torna-se um julgador de suas práticas e das regulamentações presentes em 

seu cotidiano.  

A imagem a seguir é emblemática para mostrar o que nossas primeiras buscas em 

trabalhos acadêmicos publicados nos últimos anos no país procuravam desvendar. Um novo 

documento curricular estava sendo elaborado pelo MEC e a mídia39 alardeava como novidade a 

disciplina Matemática isolada das demais, que se juntavam formando Áreas do Conhecimento.  

                                                           
37

 Disponível em: http://letras.mus.br/gavioes-da-fiel/75031/ (acesso em 19-11-14) 
38

 Ver mais atribuições e características do julgamento de um desfile de escola de samba em: 
http://liesa.globo.com/2014/por/03-carnaval14/manual/manual.htm, acessado em 15-11-14. 
39

 Algumas matérias jornalísticas podem ser consultadas nos links a seguir. Vale destacar a presença de uma 
variedade  de canais nos quais houve uma movimentação em torno da notícia (acesso em: 22-02-13): 
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Figura 7- Novas Áreas do Conhecimento no Ensino Médio. 
 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1138074-mec-vai-propor-a-fusao-de-disciplinas-do-ensino-
medio.shtml (acesso em 22-02-13) 

 

 Tratava-se da reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais, que datavam de 1998. 

Com este novo documento, de 2012, temos no país, a partir promulgação da LDB de 1996, os 

seguintes documentos curriculares relativos ao Ensino Médio: 

- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM (BRASIL, 1998) 

- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 1999) 

- Orientações Educacionais Complementares aos PCN – PCN+ (BRASIL, 2002) 

- Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006) 

                                                                                                                                                                                            
http://www.sinepe-sc.org.br/ler/reforma-do-curriculo-do-ensino-medio-comeca-em-2013-com-as-disciplinas-

abrigadas-em-quatro-grandes-areas/ 

http://www.slideshare.net/jamillearaujo165/a-reforma-do-ensino-mdio 

http://www.folhadedourados.com.br/noticias/educacao/estudantes-secundaristas-cobram-reforma-estrutural-do-

ensino-medio 

http://www.folhadedourados.com.br/noticias/educacao/comissao-fara-audiencias-nos-estados-para-discutir-

reforma-do-ensino-medio 

http://www.sinpro-rs.org.br/noticias.asp?id_noticia=1388&key_noticia=5To4E9KB52bOS4Adh2MD 

http://oglobo.globo.com/educacao/cne-adia-votacao-sobre-reforma-do-curriculo-do-ensino-medio-2800319 

http://oglobo.globo.com/educacao/mec-vai-propor-reforma-curricular-do-ensino-medio-5813672 

http://oglobo.globo.com/educacao/comissao-realiza-debate-sobre-reformulacao-do-ensino-medio-7005667 
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- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM (BRASIL, 2012) 

 Propomos então, a seguir, uma releitura do trabalho destes julgadores, procurando suas 

contribuições para o entendimento de como estes documentos curriculares vem sendo tratado 

pelas comunidades escolar e científica.  

A pesquisa nesta área tem tratado, principalmente, de três aspectos: 

- questões específicas de cada legislação, em particular referentes a educação 

profissional, em menor quantidade referentes ao ensino de Matemática; 

- contextos social e político das reformas, que se imprimem nesta de acordo com 

determinadas teorias não só educacionais; 

- questões referentes à metodologia e à didática da Matemática em conteúdos pontuais, 

privilegiando práticas de ensino. 

 Kuenzer (2007), por exemplo, trata de perto questões do mundo do trabalho e da 

educação oferecida ao trabalhador. Um ponto chave trazido por esta e outros autores é o da 

continuidade de políticas nos três últimos governos federais (FHC e Lula), que todos sabemos, 

surgem de posições e partidos da sociedade bem diversos, apregoando plataformas eleitorais 

distintas.  

Esta autora destaca o discurso da expansão da oferta pública em educação em 

contraponto a privatização existente de fato, de acordo com a política corrente de repasse de 

parte das funções do Estado para a sociedade civil.  

 Em particular, a autora também comenta os decretos 2208/9740 e 5154/0441, que falam 

das opções de Ensino Médio Integrado, opção de ensino oferecida pelo Instituto Federal do Sul 

de Minas, contexto da pesquisa, e favorecem ações privadas de formação.  

                                                           
40

 Íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm (acesso em: 10-09-14) 
41

 Íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm (acesso em: 10-09-
14) 
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O decreto 5.154/04 ampliou o leque de alternativas com o médio 
integrado sem que nenhuma das possibilidades anteriores, que 
favoreceram ações privadas de formação precarizada com recursos 
públicos, fosse revogada. O novo decreto, portanto, longe de reafirmar a 
primazia da oferta pública, viabilizando-a através de políticas públicas, 
representou uma acomodação conservadora que atendeu a todos os 
interesses em jogo: do governo, que cumpriu um dos compromissos de 
campanha com a revogação do decreto 2.208/97; das instituições 
públicas, que passaram a vender cursos para o próprio governo, e 
gostaram de fazê-lo, renunciando em parte à sua função, e das 
instituições privadas, que passaram a preencher, com vantagens, o vácuo 
criado pela extinção das ofertas públicas (KUENZER,2007, p. 501). 

É recorrente nos documentos curriculares e também nos artigos estudados, as questões 

referentes a cidadania, ao mundo do trabalho, as competências e habilidades que o cidadão-

trabalhador da atualidade deve possuir para obter sucesso (e eficiência, conforme Popkewitz). 

Nas DCN de 1998, por exemplo, temos em seu artigo 2º: 

Art. 2º A organização curricular de cada escola será orientada pelos 
valores apresentados na Lei 9.394, a saber:  
I - os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;  
II - os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca (BRASIL, 1998). 

Os projetos de escola em geral, como colocam Kuenzer (2007, p. 503-4) e Mitrulis (2002, 

p. 224), desvalorizam uma formação mais pautada no conhecimento científico e incentivam 

percursos aligeirados baseados em fragmentos da prática. Na visão que compartilhamos com a 

autora, de uma educação que assegure o exercício da crítica, criação e participação política, ou 

mesmo nesta sociedade excludente na qual sabemos, há muitos desafios a enfrentar, o domínio 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, construídos historicamente, são fundamentais a 

um profissional com autonomia intelectual e ética. 

Em Mitrulis (2002, p. 219), encontramos no foco de nosso estudo, o Ensino Médio, a 

preocupação governamental dos últimos anos: “é para o Ensino Médio que se volta no momento 

a política educacional do país, comprometida, à semelhança dos países mais desenvolvidos, com 

projetos direcionados à modernização e à democratização social.” O Ensino Médio, segundo a 

autora, 
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é chamado a contribuir para uma formação mais geral e equilibrada dos 
indivíduos, atentando para o desenvolvimento de competências sociais, 
cognitivas e afetivas, pautadas por valores de inclusão e protagonismo 
social, que os qualifiquem a participar de um projeto de modernização e 
democratização da sociedade” (MITRULIS, 2002, p. 219). 

Como Kuenzer (2007), temos aqui uma ampla variedade de características de um Ensino 

Médio contemporâneo, todas alinhadas à formação para o trabalho, cidadania e modernização 

da sociedade.  

Esta preocupação com a cidadania e as relações sociais e de trabalho se fazem presentes 

porque, de acordo com Mitrulis (2002) e Sousa (2008) isso significaria uma superação do 

paradigma predominantemente cognitivo que imperava até então nos currículos. Estes se 

abririam “para um conjunto de saberes, domínios e competências que respondam às 

transformações que vêm ocorrendo nas relações sociais e nos modos de produção e de 

organização do mundo do trabalho” (MITRULIS, 2002, p. 224).  

Oliveira (2000), ao estudar a implantação de uma proposta curricular para o Ensino 

Médio em escolas técnicas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, destaca a contribuição 

do discurso da escola sobre a reforma. Esta autora considera importante que: 

- a educação escolar não seja equacionada nos limites da modernização 
econômica do país e dos interesses empresariais, reduzindo direitos à 
educação aos imperativos do mercado de trabalho; 

- sejam valorizadas a importância e a possibilidade da exploração das 
capacidades, dos produtos e processos tecnológicos para a ruptura das 
relações de exclusão societárias, posto que são constituídos no jogo de 
forças e interesses contraditórios dos diferentes sujeitos sociais;  

- diminua-se a ênfase, muitas vezes comum nas instituições de educação 
tecnológica, à importância do ensino para, com, e da tecnologia, em 
benefício de um processo que lida com a tecnologia a serviço do ensino e 
o ensino sobre a tecnologia; e, finalmente, 

- implique uma formação que alie cultura e produção, ciência e técnica, 
atividade intelectual e atividade manual. (OLIVEIRA, 2000, p. 42-3) 

Todos estes autores destacam, portanto, a importância de uma formação geral e 

integrada no nível médio de ensino. Esta é uma preocupação recorrente nas reformulações 
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curriculares que ganha vida nas escolas de muitas formas, mas são interpretadas pelos autores 

de perspectivas diferentes. 

Oliveira, por exemplo, também se preocupa com o processo de elaboração dos 

documentos curriculares e sua decodificação por parte da escola, mas contraria nossa hipótese 

de múltiplas interpretações que podem existir. Para esta autora a linguagem dos documentos é 

tão sofisticada que não será decodificada pela escola, ou o será a duras penas.  

 Ao tratar da análise dos dados coletados junto as escolas, é relatado que a Reforma do 

Ensino Técnico é central no momento vivido pelas escolas, onde a extensão das mudanças neste 

ambiente é ampla, bem como a resistência por parte das escolas a ela. Os destaques em relação 

aos dados apresentados no trabalho vão para as manifestações variadas e desfavoráveis a 

reforma.  

Com relação a questões curriculares, “a nova grade curricular e a nova clientela da 

escola, em função da nova estrutura de oferta de cursos, apareceram como fatores muito 

importantes nas mudanças em curso” (OLIVEIRA, 2000, p. 51). 

Mas isso não traz mudanças nem na identidade das escolas, nem nos conteúdos, planos, 

métodos e recursos didáticos utilizados. De acordo com as considerações desta autora, isto se 

deve ao fato de que a autonomia docente, no espaço da sala de aula, ainda é predominante e 

não controlável, ou porque os conteúdos disciplinares, sedimentados que são, não admitem 

mudanças.  

Domingues, Toschi e Oliveira (2000) também analisam as DCN, em particular as do 

Ensino Médio. Para estes, o tipo de reforma proposto por estas diretrizes na verdade não 

alteravam as anteriores. Ao contrário, mantinham as mesmas características, remontando a 

práticas tecnicistas das décadas anteriores. 

Estes autores ressaltam a importância de uma mudança curricular como política de 

desenvolvimento do país, que deve expressar coerência e articulação com este projeto maior, 

mas afirmam que, apesar da importância dada pelos governos ao planejamento curricular, as 
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sucessivas reformas fracassam. O fracasso das reformas das décadas de 60 e 70, de acordo com 

estes, baseados em estudos anteriores,  

se deveu, basicamente, à ausência de financiamento do processo de 
manutenção e investimento e à falta de uma política “agressiva” de 
formação de professores e de recursos humanos em geral. Deveu-se 
também à ausência de uma política de adequação do espaço e da infra-
estrutura pedagógica, além da inexistência de uma política editorial que 
superasse o passado. (DOMINGUES, TOSCHI e OLIVEIRA, 2000, p. 64) 

Mais que isso, em acordo com Matheus e Nacarato (2009) classificam tais políticas como 

programas de governo, ou seja, programas com prazos delimitados pelos mandatos. Desta 

forma, além de não haver tempo hábil para implementação, avaliação e adequações, levam a 

um descrédito pela comunidade escolar. 

De acordo com os autores as diretrizes fundamentais em discussão nesta reforma de 

1998 (DCN) são: 

a) a identificação do Ensino Médio com a formação geral básica, 
articulada com uma perspectiva de educação tecnológica e com o mundo 
do trabalho;  
b) o ideário de diversificação e flexibilização curricular, como forma de 
estabelecer um modelo educacional flexível de atendimento às 
diferentes clientelas;  
c) a autonomia da escola e do aluno na adequação curricular, 
favorecendo o processo formativo contextualizado; 
d) a definição de diretrizes curriculares nacionais que privilegiassem as 
competências e as habilidades básicas voltadas para o trânsito e a 
complementaridade entre o ensino regular e a formação profissional. 
(DOMINGUES, TOSCHI e OLIVEIRA, 2000, p. 65-6) 

Por um lado, o desenvolvimento científico e tecnológico, que transformou a vida social e 

alterou os processos produtivos, passa a exigir um novo profissional. Assim a sociedade 

apontaria para a exigência de uma educação diferenciada. Esses pressupostos, portanto, vem 

com força total nos documentos educacionais e são reforçados neste trabalho e também em 

Bueno (2000, p. 11). 

Por outro lado, o artigo aborda o aumento do número de matrículas no Ensino Médio 

público estadual e noturno, destacando que assim, este nível de ensino incorpora grupos que se 

encontravam excluídos. Como esse aumento de estudantes ocorre em época de escassez de 
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empregos, estes jovens tentam permanecer mais tempo na escola, de forma a competirem com 

mais oportunidades no mercado de trabalho. Daí a conclusão dos autores de que “se há pouco 

emprego e o desemprego é estrutural, fica mais claro que a função da escola vai muito além da 

preparação ou da habilitação para o trabalho” (DOMINGUES, TOSCHI e OLIVEIRA, 2000, p. 67). 

Segundo os autores, ainda, os princípios de interdisciplinaridade e contextualização42, 

como exemplo de quando tratamos de reformas como reedições de momentos anteriores, já 

estavam presentes nas LDBs das décadas de 60 e 70. Estes se perderam no processo de 

implementação das reformas, da mesma forma que a divisão em base comum e parte 

diversificada que já fazia parte destes projetos anteriores. 

A base nacional comum, até as OCEM de 2006, é organizada nas seguintes áreas de 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. Pretende-se com a parte diversificada 

que ela dê a identidade de cada escola, priorizando ações de cunho local e regional. O termo 

Tecnologias, é tratado da seguinte forma por estes autores: 

as três áreas designadas na Resolução CEB/CNE n. 03/9843 vêm 
acompanhadas pelo termo tecnologias. Ao que parece, o objetivo é 
conectar os conhecimentos científicos a suas aplicações tecnológicas, 
identificando nas diversas ciências que compõem o currículo escolar os 
elementos de tecnologia que são essenciais a cada uma das áreas de 
conhecimento, desenvolvendo-os como conteúdos vivos, meios de 
educação. (DOMINGUES, TOSCHI e OLIVEIRA, 2000, p. 74) 

Neste processo de reformulação, estes autores destacam as diferenças entre a LDB de 

1996, as DCN e os guias e programas curriculares elaborados posteriormente. Para eles, 

enquanto que a LDB direciona a educação nacional de forma mais duradoura, as DCN estão 

mais próximas da ação pedagógica e funcionam como indicações, possibilitam acordos e 

requerem revisões frequentes. Já os guias e programas, por sua vez, seriam a ponte que faltava 

entre documentos teóricos e ação na escola. 

                                                           
42

 Interdisciplinaridade é tratada aqui como uma visão epistemológica do conhecimento, enquanto 
contextualização trata das formas de ensinar e aprender. 
43

 Texto na íntegra em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_ceb_0398.pdf (acesso em 16-11-15) 
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A questão trazida por Mitrulis (2002), de que os documentos não seriam facilmente 

decodificados pelas escolas, teria uma solução aqui. Mas não foi isso que aconteceu, já que 

estes guias foram praticamente ignorados pelas escolas, que continuaram a se pautar 

majoritariamente nos livros didáticos. De acordo com os autores, isso se deveu a pouca 

divulgação e a ausência de uma formulação participativa, junto a uma adequada preparação 

docente. A decodificação dos documentos para nós, por outro lado, encontra outra saída, ao 

pensarmos no cotidiano produtivo de Certeau e também Popkewitz. 

Segundo os autores, a concepção de currículo aparentemente muito democrática 

defendida por tais documentos, de algo inacabado, compreendendo a escola como produtora 

de currículo, mas por outro lado, prescritivo e conteudista, tem se mostrado inadequada. 

Domingues, Toschi e Oliveira (2000) apoiam a construção dos currículos pelos professores, uma 

vez que conhecem a realidade da escola e possuem saberes de sua formação e prática, mas não 

isentam os sistemas da condução desta política. 

Ramos (2011) também discute Políticas Curriculares para o Ensino Médio brasileiro a 

partir dos últimos governos (FHC e Lula) e das DCN de 1998. Da mesma forma que em autores e 

trabalhos já citados, esta autora destaca como fundamental o conceito de trabalho na 

constituição curricular do Ensino Médio:  

O sentido do trabalho no Ensino Médio certamente é uma das questões 
que clivaram, historicamente, a natureza do currículo nessa etapa de 
formação. Isto porque é nessa fase que ocorre a explicitação do modo 
como o conhecimento se relaciona com o trabalho. Também nesse 
momento, tanto os jovens estão projetando suas vidas como 
componentes da população economicamente ativa, o que inclui as 
escolhas profissionais, quanto os adultos veem nessa etapa de ensino a 
possibilidade de se qualificarem como trabalhadores (RAMOS, 2011, p. 
772). 

 Assim, com o incentivo a propostas curriculares diferenciadas, onde a estruturação rígida 

em disciplinas não é pressuposto básico, abrindo espaço para as noções de 

interdisciplinaridade, áreas do conhecimento e competências, a identidade do Ensino Médio se 

dispersa. Por um lado, a vertente de Ensino Médio como etapa de qualificação profissional 
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restrita; por outro, uma fase de estudos intermediária, voltada a formação ampla do cidadão: a 

formação para a vida. 

 As disciplinas ou componentes curriculares tornam-se agora, veículo para a geração de 

competências, redefinição que seria uma releitura das quatro grandes necessidades de 

aprendizagem trazidas pela UNESCO, na Reunião Internacional sobre Educação para o Século 

XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  

Os princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e contextualização, trazidos 

anteriormente por Domingues, Toschi e Oliveira seriam os recursos utilizados para implementar 

tal disposição curricular em áreas do conhecimento para o objetivo fundamental de aquisição 

de competências. 

 Também Bueno (2000, p. 16), baseada em Delors et al (1998, p.89-90) problematiza a 

inspiração do CNE nos documentos da UNESCO44, destacando que estas quatro aprendizagens 

fundamentais poderiam ser resumidas em duas, aprender a aprender e aprender a ser.  

 É importante considerar também, neste período, a falta de recursos financeiros 

repassados ao Ensino Médio, o que faz o Ministério da Educação assistir os Estados com 

recursos obtidos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dando origem ao 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PROMED)45. 

Na análise de Ramos (2011), os PCNEM e posteriores documentos contendo diretrizes 

curriculares voltadas ao Ensino Médio compõem este conjunto de ações do PROMED. Mas estas 

                                                           
44

 Ball (2006) também problematiza a questão das influências transnacionais em políticas educacionais, através da 
expressão empréstimo de políticas. Na análise de Mainardes (2006, p. 51-2): “Os trabalhos mais recentes de Ball 
contribuem para uma análise mais densa das influências globais e internacionais no processo de formulação de 
políticas nacionais. Segundo ele, a disseminação de influências internacionais pode ser entendida, pelo menos, de 
duas maneiras. A primeira e mais direta é o fluxo de idéias por meio de redes políticas e sociais que envolvem (a) a 
circulação internacional de idéias (Popkewitz, apud Ball, 1998a), (b) o processo de “empréstimo de políticas” (Halpin 
& Troyna, apud Ball 1998a) e (c) os grupos e indivíduos que “vendem” suas soluções no mercado político e 
acadêmico por meio de periódicos, livros, conferências e “performances” de acadêmicos que viajam para vários 
lugares para expor suas idéias etc. A segunda refere-se ao patrocínio e, em alguns aspectos, à imposição de 
algumas “soluções” oferecidas e recomendadas por agências multilaterais (World Bank e outras).”  

45
 Íntegra em: < 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=
00000023&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC >. Acesso em: 18-11-15. 
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se voltam apenas para exemplificações, sequências de atividades desdobrando como os 

conteúdos, áreas de ensino e cargas horárias se materializam nestas propostas curriculares, 

destacando as competências a serem adquiridas pelos estudantes. 

Nas bases legais dos PCNEM, encontramos uma primeira caracterização das 

competências desejáveis ao jovem. Elas são caracterizadas de forma ampla, como em Delors et 

al: 

De que competências se está falando? Da capacidade de abstração, do 
desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao contrário da 
compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da 
curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas para a 
solução de um problema, ou seja, do desenvolvimento do pensamento 
divergente, da capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para 
procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do 
desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se, da 
capacidade de buscar conhecimento. Estas são competências que devem 
estar presentes na esfera social, cultural, nas atividades políticas e sociais 
como um todo, e que são condições para o exercício da cidadania num 
contexto democrático (BRASIL, 2000, p. 11-2). 

 Ao trabalhar com as especificidades de cada área do conhecimento, contudo, o que se vê 

nos PCNEM e PCN+ são grandes listas de competências a serem atingidas pelas disciplinas 

escolares. 

Ramos, da mesma forma que outros autores, destaca que não é levado em conta que os 

problemas presentes na escola não são apenas pedagógicos. A não compreensão de questões 

que possuem determinações políticas e epistemológicas “desencadeou inúmeras inovações, sem 

promover a compreensão do problema na sua essência e em sua superação” (RAMOS, 2011, p. 

775). Nas palavras da autora, 

grades curriculares passaram a mostrar as áreas de conhecimento e 
respectivas disciplinas; cargas horárias dos tempos letivos; carga horária 
e disciplinas e/ou atividades da parte diversificada do currículo. Também 
planos de curso e de aulas se preocuparam em enunciar as 
competências. Adotaram-se as nomenclaturas postas pelas diretrizes, 
assim como situações de contextualização e de interdisciplinaridade. O 
que a reforma não considerou, entretanto, é que os problemas que se 
propôs a resolver não são exclusivamente pedagógicos.  
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Assim percebemos a definição de currículo que predominantemente embasa tais 

documentos. Trata-se de uma definição prescritiva, mesmo que os próprios textos avancem em 

definições mais amplas. 

Com relação à educação profissional, esta autora destaca que as propostas dos 

educadores para tal educação integrada devem ir muito além do regulamentado no decreto n. 

5154/04. Seria necessário o resgate de fundamentos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos 

da concepção de educação politécnica e omnilaterale (FERREIRA JR., BITTAR, 2008; MOURA, 

2013; RAMOS, 2007; D’ANGELO, 2007).  

Esta percepção de currículo integrado é baseada nos estudos de Marx e Gramsci. 

Pressupõe uma formação do sujeito em suas múltiplas dimensões - portanto, omnilateral -  e da 

superação da dualidade estrutural da sociedade e da educação brasileira (RAMOS, 2011, p. 

776). 

A discussão sobre a oferta de profissionalização no nível do Ensino Médio em geral se 

baseia em duas justificativas: 

- alternativa de formação profissional aqueles que não ingressarão no ensino superior, o que 

pressupõe a histórica elitização deste último; 

- tentativa de tornar o Ensino Médio mais atrativo aos jovens pela sua vinculação ao mercado 

de trabalho, o que acaba corroborando o argumento anterior. 

 Para Ramos (2011), as disputas conceituais presentes expressam disputas por 

hegemonia travadas entre classes sociais e seus intelectuais. Em sua análise, uma estrutura 

estatal que também contém pessoas comprometidas com os interesses das classes mais baixas, 

explica o caráter progressista de alguns documentos curriculares.  

No entanto, do ponto de vista prático, os educadores e a própria sociedade ainda não 

incorporaram uma concepção de Ensino Médio integrado na perspectiva da formação 

omnilateral. Ao contrário, ainda “predomina uma visão retrógrada vinculada ao Ensino Médio 
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profissionalizante e compensatória ou, ainda, a defesa de um Ensino Médio propedêutico e da 

profissionalização como processo específico e independente” (RAMOS, 2011, p. 784). 

  O ano de 2008 torna-se um marco para a Educação Profissional de nível médio com a 

criação dos Institutos Federais. De acordo com Ramos (2011), o currículo do Ensino Médio teve 

lugar na imprensa, com declarações oficiais de que estaria vivendo uma crise e de que as 

políticas adotadas até então não teriam surtido efeito. Anunciava-se assim uma nova proposta 

de alteração do currículo do Ensino Médio, para torná-lo mais técnico e voltado à realidade do 

mercado de trabalho.  

O Conselho Nacional de Educação recomenda a elaboração de uma proposta curricular 

em que se destacam: diversidade de modelos, tempos e situações curriculares; flexibilização 

visando atender a pluralidade dos interesses dos estudantes; inclusão de componentes 

curriculares obrigatórios e variáveis; interação com as comunidades; interdisciplinaridade 

presente nas dimensões que estruturam o currículo, a saber: Trabalho, Ciência, Tecnologia e 

Cultura. 

 Um dos desafios de uma proposta curricular que pretenda uma formação integrada está 

na compreensão do significado de conhecimento científico, nos critérios de sua seleção e na 

forma de organizá-los e abordá-los. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) de 201246, materialização das orientações presentes no parecer do CNE e citadas 

anteriormente, apontam a relevância deste tipo de conhecimento na formação escolar e 

afirmam  

que a integração entre as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e 
cultura, (...) tem por fim propiciar a compreensão dos fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos sociais e produtivos, devendo 
orientar a definição de toda proposição curricular, constituindo-se no 
fundamento da seleção dos conhecimentos, disciplinas, metodologias, 

                                                           
46

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio publicadas no Diário Oficial em 24/01/2012 foram 
posteriormente publicadas em 2013, pelo MEC, na compilação de documentos conhecida como Diretrizes 
Nacionais da Educação Básica. Este compilado que reúne as diretrizes gerais e as específicas para cada segmento de 
ensino, inclusive as especificidades como Educação Indígena, Quilombola, etc, se encontra disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-
nova-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 25-01-16. 
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estratégias, tempos, espaços, arranjos curriculares alternativos e formas 
de avaliação. (BRASIL, 2013, p. 188) 

 Por outro lado, mesmo com um significativo avanço conceitual, segundo Ramos (2011, p. 

780), mantém-se a ideia de se relacionarem situações das práticas sociais concretas ou 

simulações destas com os conteúdos das disciplinas. Num Ensino Integrado na concepção 

pretendida, os próprios conhecimentos são tratados como um sistema de relações.  

 Bueno (2000) também reflete acerca de como as reformas curriculares nacionais estão 

imbricadas em contextos maiores e diversos interesses, em particular os econômicos. Ela 

contudo, destaca os discursos presentes nas reformas como provedores de certezas e portanto, 

com análise crítica e correções dispensáveis. Desta forma, resistências e contraposições são 

enfraquecidas. Em suas palavras, 

o discurso governamental brasileiro deste final de século propala a 
instalação de um processo transformador fundado e construído no seio 
de um consenso nacional quanto à importância e aos rumos da 
educação. Nessa perspectiva, o ideário educacional consubstanciado nos 
documentos oficiais estaria dotado, segundo seus defensores, de 
unidade e universalidade invejáveis que dispensam a análise crítica e, 
portanto, reparos de quaisquer natureza. (BUENO, 2000, p.8) 

 É uma análise diversa da que empreendemos, mas reflete uma leitura hegemônica por 

parte da academia. Nesta perspectiva em que os documentos estão dados, a preocupação 

migra para questões ligadas a conteúdos e metodologia. A reflexão que é feita é: ‘como ensinar 

melhor o conteúdo X?’, ao invés de, como problematiza Popkewitz: ‘por que ensinar o conteúdo 

X?’ ou ainda, ‘que lógicas ou discursos além do escolar ou científico subtendem o ensino do 

conteúdo X?’ 

Ainda destacamos em sua análise, conforme também aponta Oliveira (2000), a 

impenetrabilidade de tais documentos e diretrizes curriculares. Estes textos, para a autora “não 

perdem tempo com maiores esclarecimentos” (BUENO, 2000, p. 10). Temos assim, ora o 

discurso da obviedade que dispensa justificativas e debates, ora o discurso da dificuldade de 

decodificação e interpretação por parte da comunidade escolar.  
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Em acordo com outros autores já tratados aqui, entre estas obviedades no Ensino Médio 

(que podem ser facilmente estendidas à educação profissional), estão: “a necessidade 

indiscutível de fragmentação da estrutura educacional, a opção exclusiva por modelos de 

educação geral, a não-eqüidade, a distorção e o desperdício associados ao ensino técnico e a 

exigência de referenciais econométricos para a definição de políticas nessa área” (BUENO, 2000, 

p. 10). 

 A discussão de trabalho como dimensão de formação humana também é trazida por 

Bueno. Em sua análise, na era da globalização a competitividade e revolução tecnológica são 

considerados ícones que impregnam o discurso legal e orientam a formação geral por uma visão 

de trabalho humano considerado somente como ocupação. Para ela, isto é traduzido nos artigos 

35 e 36 da LDB que trazem expressões como: “ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação” e “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna” (BRASIL, 1996).  

Tal concepção, que também está presente nos objetivos da Educação Básica (artigo 22 

da mesma LDB) confluem com recomendações de agências externas e organismos 

internacionais para outros países latino americanos além do Brasil: trata-se de uma agenda para 

países em desenvolvimento (LOBO NETO, 2004; NOZAK, SERRADO JR., 2007; DURHAM, 2010). 

 Conforme apontam os autores anteriormente citados, Bueno (2000, p. 15) também 

destaca a “composição flexível dos currículos escolares” que seria fruto do “exercício da 

autonomia inovadora das escolas”. Os eixos organizadores de tal prática seriam o trabalho e a 

cidadania em suas manifestações contextualizadas e, como referência necessária, a diversidade 

das trajetórias de vida dos alunos. Na análise de Bueno, o que se torna muito difícil, é a 

identificação dos conhecimentos, competências e habilidades de formação geral e preparação 

para o trabalho, que fica a cargo das escolas. Para ela, 

essa responsabilidade, além de exigir de equipes escolares imaginárias o 
conhecimento profundo dos fundamentos científicos e tecnológicos do 
processo produtivo e dos meandros mais sutis do mercado e da vida em 
sociedade, aliado a uma inusitada capacidade de prever o imprevisível, 
pressupõe uma perfeita articulação e sintonia entre os sistemas de 
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ensino regular e de educação profissional. São complicadores que não 
podem ser perdidos de vista. (BUENO, 2000, p. 16) 

 Bueno (2000, p. 19-10) conclui sua análise argumentando que nesta lógica de fazer 

política, e em particular política curricular e educacional, “o saber é peça-chave num jogo que 

supervaloriza a competência da expertise nacional e internacional e desqualifica o pensamento 

divergente, pela simples razão da divergência. É um saber que dispensa argumentos, um abuso 

do saber”. 

 Contudo, na perspectiva de Certeau, as interpretações e ações que podem ser 

mobilizadas no cotidiano escapam ao controle total que Bueno supõe. Podem trazer condições 

e brechas para variadas formas de participação e construção de autonomia (CARRERI, 2007; 

RAMOS, 2008; RAMOS e PETRUCCI-ROSA, 2014) por parte de professores e gestão escolar. 

 A seguir, delineamos um perfil do nosso contexto de pesquisa – o centro de nosso 

enredo – o IFSULDEMINAS. Entendemos a importância do diálogo com as pesquisas que vem 

sendo realizadas no âmbito dos Institutos Federais, dadas suas particularidades. Porém, com 

sua criação recente, ainda há poucos estudos sobre os impactos de sua reestruturação para a 

educação média brasileira. 

 

O IFSULDEMINAS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Cultura do 

Sul de Minas Gerais 
 

Lá vem o trem, lá vem, lá vem 
Nesse balanço eu vou também 

Com minha Portela e você meu bem 
Viajei... Pelos caminhos de Minas 

Encontrei obras bem feitas pela mão divina 
Solo rico em minerais e belezas sem iguais 

E essa gente hospitaleira 
Trabalhando com bravura e amor 

Pela cultura brasileira 
 

Poetas, cantores, escritores geniais 
Mago da escultura e figuras imortais 

Heróis inconfidentes e presidentes 
Que deram o coração 
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Pelo progresso da nossa nação 
 

Ô, ô Minas Gerais, ô, ô Minas Gerais 
Quem te conhece não te esquece mais 

Quem te conhece não te esquece jamais 
 

Traz o tempero desse teu quitute 
Um cafezinho pra adoçar o paladar 

Vem pra congada, marujada, cavalhada 
Toca sanfona nesse arrasta-pé 

Canta pro santo um canto de fé 
 

Luz com seus raios divinais 
Iluminai nossa Portela 

Que vem cantar Minas Gerais 
 

(De Volta Aos Caminhos de Minas Gerais, Portela, 1999
47

) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

(IFSULDEMINAS) se materializa em resposta a Chamada Pública MEC/SETEC Nº 002/200748, 

tomando por base o modelo proposto pelo Decreto Nº 6.095/0749 da Presidência da República. 

Teve o início de sua implantação na última mudança de denominação ocorrida em 2008, por 

meio do artigo 5ᵒ da Lei 11.892 de dezembro de 200850 que cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, com Reitoria e Câmpus. 

A partir desta lei de 2008, os Institutos são equiparados às Universidades Federais, 

podendo ofertar educação básica, profissional e superior, inclusive nos níveis strictu sensu de 

pós-graduação, a partir de uma natureza pluricurricular e multicampi (BRASIL, 2008).  Entre as 

finalidades e características dos Institutos Federais, podemos destacar as seguintes, de acordo 

com o art. 6º desta legislação: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 
e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

                                                           
47

 Disponível em: http://letras.mus.br/portela-rj/120083/. Acesso em: 22-11-15. 
48

 Ver íntegra em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/chamada_publica_ifet2.pdf. Acesso em: 10-10-14. 
49

 Ver íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6095.htm. Acesso em: 10-
10-14. 
50

 Ver íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 10-10-
14. 
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II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 
ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 
públicas de ensino (BRASIL, 2008). 

Como podemos observar, trata-se de um projeto que visa o desenvolvimento regional e 

local, priorizando o trabalho com as demandas mais localizadas. Outro aspecto importante dá 

conta da preocupação com o Ensino de Ciências, tanto nos níveis de ensino ofertados quanto na 

capacitação de docentes. 

Através da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 31 Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs), 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs), 39 Escolas 

Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas Federais e 8 escolas vinculadas a Universidades deixaram de 

existir para formarem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais possui seis 

campi em funcionamento, nas cidades de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Pouso Alegre, 

Passos e Poços de Caldas, sendo sua reitoria em Pouso Alegre/MG51. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51

 Os campi de Inconfidentes, Machado e Muzambinho são chamados de Campus pré-expansão, já que foram 
originados de instituições já existentes, as antigas Escolas Agrotécnicas Federais. Este estudo se limita a tratar 
destes três Campi. Os demais foram criados a partir de 2008, com a constituição do IFSULDEMINAS. 
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Figura 8 – Mapa com a localização dos Campi. 
 

 
 

Fonte: 
http://www.ifsuldeminas.edu.br/cms_proex/assets/grocery_crud/texteditor/ckfinder/userfiles/images/unidades_if

suldeminas.png (acesso em 06-12-14) 

 

A criação do IFSULDEMINAS nesta região estratégica, de acordo com seu portal, visa a 

consolidação da qualidade do ensino da Educação Profissional Tecnológica promovido pelas 

anteriores escolas agrotécnicas. Sua atuação se dará desde os cursos de formação inicial e 

continuada, perpassando aos níveis médio, ofertando cursos técnicos em diversas áreas, de 

graduação nas modalidades de Cursos de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado52, e ofertando 

gradativamente Cursos de Pós-graduação lato sensu e Cursos de Pós-graduação stricto sensu, 

incentivando e operacionalizando mecanismos para a pesquisa e extensão. 

                                                           
52

 Podemos ver as áreas de atuação do IFSULDEMINAS a partir dos cursos oferecidos no último vestibular (2016), 
com edital disponível em: https://vestibular.ifsuldeminas.edu.br/(acesso em 22-11-15). 
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A implantação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia53 materializaria 

uma das ações de maior repercussão do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Governo Federal54 nos últimos anos.  

O IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, mais antigo entre os três Câmpus pré-

expansão, juntamente com Machado e Muzambinho, tem sua origem em 28 de fevereiro de 

1918, pelo Decreto nº 12.89355, nove anos após a criação da primeira Escola Agrícola no Brasil, 

ainda como Patronato Agrícola, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Permaneceu assim até o final da década de 50, quando então passou a ser denominada a 

Escola Agrícola “Visconde de Mauá”, oferecendo curso ginasial, durante toda a década de 60. 

Recebendo várias denominações, conforme os graus de ensino que eram oferecidos e os órgãos 

aos quais se vinculava, bem como as correntes educacionais e pedagógicas que a regiam, chega 

a Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes (em 1978) e a IF em 2008.  

Os Campi de Machado, inaugurado oficialmente como Escola de Iniciação Agrícola de 

Machado em 1957, e Muzambinho, inaugurado em 1953, seguem trajetórias semelhantes. Com 

tradição no oferecimento de cursos voltados a área agrícola, oferecem também cursos de 

Agrimensura e Informática, entre outros, nas modalidades de Ensino Médio e Técnico. Em suas 

últimas reformulações curriculares, a modalidade majoritariamente oferecida de Educação 

Básica é a de Ensino Técnico Integrado ao Médio, numa concepção de currículo integrado que já 

tratamos um pouco. 

 Com a missão institucional de “promover a excelência na oferta da educação profissional 

e tecnológica, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e 

humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento 

                                                           
53

 Laia (2013) constrói em seu trabalho de mestrado um ‘breve estado da arte’ (em suas próprias palavras) a 
respeito da constituição dos Institutos Federais. Também analisa sua constituição a partir das políticas públicas, 
mas numa perspectiva diversa. Texto disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15224/1/2013_MariadaGloriadosSantosLaia.pdf (acesso em 22-11-15).  
54

 Ver íntegra em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf (acesso em 22-11-15). 
55

 Ver íntegra em: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=12893&tipo_norma=DEC&data=19180228&link
=s (acesso em 22-11-15). 



108 
 

 

sustentável do Sul de Minas Gerais”, carrega alguns dos pressupostos básicos presentes na 

constituição dos IFs56: 

- valorização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

- desenvolvimento regional mediante capacitação profissional; 

- formação ampla do estudante, em consonância com as atuais diretrizes curriculares e 

tendências de valorização do trabalho aliado a cidadania. 

 Entre os documentos que norteiam o desenvolvimento institucional, destacam-se o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). O 

primeiro é desenvolvido em conjunto pelos Campi e compilado por uma comissão propriamente 

constituída para tal. O PDI em vigor até meados de 2014 e utilizado para o presente estudo é o 

elaborado quando da constituição do IFSULDEMINAS, em 2008. Já o PPI, elaborado por cada 

Campus mediante suas características e cursos oferecidos, data de 200757. 

 O PDI, de maior abrangência, pretende elencar todas as ações da Instituição nos seus 

diversos setores como ampliação da oferta de cursos, pressupostos curriculares e de gestão. Ele 

destaca o papel dos IFs em seu contexto regional, trazendo que  

As instituições proponentes acreditam que um modelo de ensino técnico 
e tecnológico sustentado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, é o caminho efetivo para responder ao desafio colocado pela 
sociedade de se fazer inclusão social com qualidade de ensino, 
preenchendo um hiato na oferta de profissionais qualificados para os 
diversos setores como indústria, construção civil, empresas de base 

                                                           
56

 Vale ressaltar as demais legislações pertinentes a Educação Técnica de Nível Médio, que podem ser visualizadas 
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12683%3Atecnico-de-nivel-
medio&catid=190%3Asetec&Itemid=861 (acesso em 22-11-15). 
57

 Estes dois documentos, PDI e PPI estavam em fase de elaboração de nova versão quando do início deste estudo. 
Com relação ao primeiro, destacamos algumas reuniões e constituição de grupos de discussão no final de 2013 
para o trabalho com seu texto e sua aprovação e início de divulgação em meados de 2014. Alguns grupos, em 
particular o grupo de docentes do Campus Inconfidentes, mostrou preocupação com a forma aligeirada e rasa de 
sua discussão. Utilizamos aqui a versão anterior, de 2008, que melhor contempla os aspectos pedagógicos nos 
quais estamos interessados. Na versão atual, que pode ser consultada em: http://www.ifsuldeminas.edu.br/00-
arquivos/2014/julho/PDI2014-2018Ifsuldeminas.pdf (acesso em 22-11-15), eles estão praticamente suprimidos. O 
PPI, como podemos perceber pela data de sua elaboração, 2007, é ainda anterior a criação dos IFs. Ao que consta, 
a sua discussão não está finalizada. 
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tecnológica e agronegócio que tem apresentado um vigoroso 
crescimento nos últimos anos, contribuindo para o desenvolvimento 
sócio-econômico da região contemplada (IFSULDEMINAS, 2008, p. 15). 

Entendendo a dimensão deste desafio, que deve congregar ao mesmo tempo a geração 

e difusão de conhecimento e o respeito as características regionais, o documento ressalta a 

tradição que as ex-escolas agrotécnicas já tem na região com a formação técnica e tecnológica 

em Ciências Agrárias. Assim, avanços podem ser alcançados na formação de um “centro de 

excelência profissional e tecnológica” mediante o “aperfeiçoamento dos processos de gestão e 

troca de experiências no campo do ensino, pesquisa, extensão e cultura” (IFSULDEMINAS, 2008, 

p. 15). 

 Em consonância com as últimas diretrizes curriculares, o documento ressalta a 

importância de ações educativas “para a promoção efetiva da aprendizagem pelos seus alunos 

de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada 

e da economia centrado no conhecimento” (IFSULDEMINAS, 2008, p. 28). Explicita também a 

necessidade de mudanças no modelo de escola que vivemos, visando diminuição de 

desigualdades sociais e maior desenvolvimento das capacidades humanas. 

 No corpo do PDI, antes da listagem de cursos oferecidos, infraestrutura e departamentos 

e setores existentes e planejados, destaca-se a importância da elaboração do PPI de cada 

Câmpus e ressalta as suas diretrizes básicas, como a igualdade de acesso sem qualquer tipo de 

discriminação, por exemplo. 

 Com relação ao ensino, o documento traz entre outras, as seguintes diretrizes, que vão 

ao encontro dos demais documentos curriculares a nível nacional: 

- levar o estudante a aprender para o futuro, ao longo de toda a vida, 
organizando a aprendizagem em torno de quatro pilares fundamentais: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender 
a ser. 
- basear-se na relevância da educação, com ênfase na qualidade, respeito 
às culturas e proteção ao meio ambiente, e nas necessidades sociais da 
região e do país. 
- educar os estudantes para que sejam cidadãos e cidadãs bem-
informados, motivados, capazes de pensar criticamente e de analisar 
problemas da sociedade, de procurar soluções aos seus problemas e, 
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sobretudo, de assumir responsabilidades sociais (IFSULDEMINAS, 2008, 
p. 15). 

 Também é destacado que o estabelecimento dos currículos deve estar em sintonia com 

as diretrizes curriculares nacionais e favorecidas novas metodologias de avaliação que 

privilegiem “habilidades para o trabalho prático (projetos), a criatividade e o trabalho individual 

e em equipe”, “uma ação transformadora da realidade regional” e a “cooperação com o mundo 

do trabalho” (IFSULDEMINAS, 2008, p. 29). 

 Neste contexto, o documento traz a seguinte concepção de currículo, também acordada 

com as diretrizes nacionais, onde se valorizam a igualdade, sensibilidade e identidade:  

para o IF o currículo é um conjunto integrado e articulado de atividades 
concebidas pedagogicamente a partir da visão de homem, de mundo, de 
sociedade, de trabalho, de cultura e educação, objetivando promover a 
construção e reconstrução do conhecimento e o desenvolvimento dos 
indivíduos e da sociedade (IFSULDEMINAS, 2008, p. 29). 

 Também no PPI do Câmpus Inconfidentes58, é ressaltado o embasamento retirado dos 

documentos curriculares nacionais ao mencionar a LDB e referências curriculares da 

SETEC/MEC, que seriam “diretrizes para o processo ensino-aprendizagem e referência ao 

desenvolvimento das competências e habilidades de cada indivíduo e de nossa instituição, 

coerentes com os princípios da Educação de Nível Básico, Profissional e Superior registrando 

assim, uma relação equilibrada em seus vários aspectos econômicos, sociais e políticos” 

(IFSULDEMINAS, 2007, p. 7). 

 Em seus pressupostos pedagógicos, o documento ressalta os processos de formação que 

se desenvolvem para além do ambiente escolar, destacando o papel da convivência familiar e 

no trabalho, bem como demais movimentos sociais, organizações e manifestações culturais. 

Traz também, em seus termos, outra leitura das aprendizagens fundamentais tão alardeadas 

pelos documentos nacionais:  

Aprende-se fazendo e, ao se fazer, aprende-se a (re) aprender. O 
conjunto destas (re) aprendizagens, reflexões, ações e relações, somado 
ao trabalho pedagógico, administrativo, financeiro e comunitário da 

                                                           
58

 Consideramos o PPI do Campus Inconfidentes, local de atuação do pesquisador, assumindo ao mesmo tempo a 
limitação da análise e a confluência de pensamento com os demais. 
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escola – tudo registrado como resultado da leitura do mundo deve ser 
traduzido na forma de princípios, diretrizes e propostas de ação. 
(IFSULDEMINAS, 2007, p. 19) 

 A análise destes documentos permite captar semelhanças, rupturas e releituras do que é 

colocado nos documentos curriculares nacionais. Cada instituição, em seus tempos e 

organização, passa pelo processo de elaboração de seus documentos curriculares que se 

impregnam, de forma não linear, do que é proposto nas políticas públicas mais amplas. Em 

particular destacamos a importância dos últimos anos para a própria criação dos IFs e 

elaboração primeira destes documentos. 

 A importância da Matemática é destacada no PPI de duas formas, ao serem elencados 

planos de curso, objetivos e conteúdos tanto do Ensino Médio quanto do ensino técnico: 

- enquanto linguagem e procedimento para o estudante se comunicar e compreender as 

diversas relações nas quais vive; 

- enquanto habilidade técnica voltada aos diferentes cursos, em suas situações específicas.   

 De acordo com autores já tratados, percebemos uma grande confluência com as 

questões de mercado, sociedade e cidadania nestes documentos particulares do 

IFSULDEMINAS. Por um lado, isso era de se esperar, dado que se baseiam nas diretrizes e 

legislações nacionais. Por outro, trazem uma marca muito forte da educação profissional, que 

gera embates na formação do estudante de Ensino Médio, que também oscila para o ingresso 

na educação superior.  

 Algumas pesquisas já vem sendo desenvolvidas nos ambientes de Institutos Federais. 

Através de perspectivas teóricas diversas, vem trabalhando inclusive a questão do currículo. 

Alguns exemplos são os trabalhos de Araújo (2013), Borborema (2013), Laia (2013), Figliuolo 

(2010) e Silva (2009). Em geral, são pesquisas que trazem estudos de caso de implantação de 

cursos ou campi específicos. 

Borborema (2013) trata do processo de criação dos Institutos Federais sob a ótica dos 

discursos, recontextualizações e ressignificações pelos quais a Educação Profissional vem 
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passando. Para ela, é importante uma pesquisa com os IFs a partir “de um olhar dialógico das 

instâncias macro-micro, procurando perceber as relações entre os contextos (...) nos quais as 

políticas para a Educação Profissional vem sendo construídas” (BORBOREMA, 2013, p. 30). 

Contextos estes que são os propostos por Ball e colaboradores. 

Trabalhos como os de Silva (2009) e Figliuolo(2010) trazem estudos de caso sobre a 

constituição de determinados cursos em algum Instituto Federal específico. Ao analisar a 

implantação de um currículo integrado em um Curso Técnico em Agropecuária, Silva destaca 

que regulamentações não foram suficientes nem para integrar o currículo, nem para superar 

dualidades entre Ensino Médio e Profissional (SILVA, 2009, p. 109). Suas conclusões sugerem 

ainda que não houveram muitas mudanças em relação aos currículos oferecidos anteriormente. 

Destaca também que esta integração curricular se desenvolveu a partir de diversas concepções 

trazidas tanto pelo decreto 2208/97 como pela LDB, salientando que 

as disciplinas da Área Profissional (...) foram trabalhadas sob a orientação 
da pedagogia de competências e centralizadas na metodologia do saber-
fazer; já as disciplinas das áreas de conhecimento do Ensino Médio foram 
trabalhadas com base no modelo tradicional fragmentado, com objetivos 
voltados para alcançar bons resultados nos exames de controle externo. 
(SILVA, 2009, p. 109) 

As percepções docentes também são trabalhadas por Figliuolo quando analisa o 

momento de implementação de um curso de nível médio. A partir de um histórico sobre 

percepções de Ensino Médio e Politecnia, procura analisar os significados produzidos pelos 

docentes do curso acerca do Ensino Médio Integrado.  

Entre suas conclusões, ela destaca que os professores tem pouco conhecimento acerca 

de educação integral, fazem relações interdisciplinares entre suas aulas e outras e alerta que o 

ensino integrado não está ocorrendo na prática, nos moldes do decreto 5154/04 (FIGLIUOLO, 

2010, p. 88). É considerado importante para a autora um investimento em formação dos 

professores e na constituição dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Já Araújo (2013) e Laia (2013), analisam as políticas públicas de implementação dos 

Institutos Federais. O primeiro traz, num estudo de caso do Instituto Federal Sul-rio-grandense, 
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o aporte teórico do ciclo de políticas de Ball para argumentar que, apesar da dimensão do 

ensino ser prioridade, os sentidos de integração são acolhidos de diferentes formas.  

O trabalho de Laia (2013), por sua vez, trata do desafio de gestão da rede federal, 

concluindo que deve haver um acompanhamento destas instituições de forma a não se tratar 

de mais uma mudança de nomenclatura das mesmas. O desafio que se coloca, para esta autora, 

é o de manter a qualidade da oferta de ensino, aliado ao próprio tamanho que a rede adquire. 

As análises destes autores vão corroborar em parte, como veremos, as memórias de 

atuação dos docentes de Matemática do IFSULDEMINAS. Elas podem exemplificar também o 

modelo de políticas proposto por Ball e a análise curricular de Popkewitz, conforme discutimos. 
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A construção do Enredo 
 
 

Alegoria V – A experiência benjaminiana 

 

 
O que sou eu no universo? 

Simples ser humano 
Grão de areia no deserto 

Gota d'água no oceano 
Minúscula partícula da criação 

Grandiosidade, perfeição... 
O homem nem nota, há vida em volta 

Viaja Salgueiro 
Em cada pequenina imensidão 

 
Dia a dia uma sinfonia... pra sonhar 

Infinito mundo colorido 
O divino dom de renovar 

 
E a vida gera vida... De valor essencial 

Na água, terra e ar 
Mantém o equilíbrio universal 

Reluz desse mundo magia 
A inspiração que faz a mente recriar 

Num toque de sabedoria 
Com ousadia faz transformar 

E segue o tempo regendo a vida 
E a luz do céu a nos guiar 

 
Na batida de um coração 
Tem mistérios e emoção 

Ecoa no ar um canto de amor 
A academia do samba chegou 

 
(Microcosmos: O que os olhos não vêem o coração sente, 

Acadêmicos do Salgueiro, 2006
59

) 

 
 

 Muitas pesquisas em ensino de Matemática se utilizam da metodologia de Narrativas, 

em particular da História Oral (MARTINS-SALANDIM e GARNICA, 2010; GARNICA, 1998; PINTO, 

2006; MENDES, PASSOS e SILVA, 2014 entre outros). A partir de concepções diversas, considera-

se em comum que a narrativa coloca em xeque a expressão “dado de pesquisa”.  

                                                           
59

 Disponível em: http://letras.mus.br/salgueiro-rj/720757/ (acesso em: 05-11-15). 
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Souza (2013, p. 262), entre outros autores, destaca a noção de narrativa como uma 

experiência estruturada na forma de relato. A narrativa assim, não é captada pela investigação, 

mas produzida neste processo investigativo. Enquanto envolve o contar histórias, é “uma forma 

própria de discurso que organiza temporalmente e significativamente eventos”. 

 Como já apresentamos, trabalhamos com as narrativas dos professores, gestores e 

pesquisadores que serão materializadas na forma de Mônadas. Este trabalho é desenvolvido a 

partir das contribuições teóricas de Benjamin (1994b) e da interpretação de Petrucci-Rosa et al 

(2011) e outros autores do grupo de pesquisa que integramos na FE/UNICAMP. Para estes 

autores, a narrativa de cada entrevistado considerará o aprendizado localizado na história de 

vida de cada um: busca-se compreendê-lo contextualmente e historicamente.  

 Galzerani (2008) ajuda-nos em importantes reflexões a respeito das concepções de 

tempo, memória e história que podemos empreender em trabalhos desta natureza. Esta autora, 

que muito contribuiu em análises da obra de Benjamin, em particular com estes conceitos, 

provoca-nos com as seguintes questões: 

Em que medida a concepção de tempo, prevalecente em nossas análises, 
funda-se num olhar dicotômico, que fragmenta as dimensões 
presente/passado/futuro, olhar que reproduz os ritmos das máquinas – 
ritmos etapistas, lineares, compartimentalizados, pautados em relações 
de causa/consequência? Em que medida a visão de tempo, que 
colocamos em ação nas pesquisas, consegue trazer à tona as tensões, as 
ambivalências, as diferenças incomodativas dos sujeitos pesquisados, 
bem como suas relações com as nossas próprias vivências - enquanto 
sujeitos produtores dos conhecimentos acadêmicos? Neste sentido, tem 
preponderado a tendência de lidar com o tempo como categoria 
desconectada das experiências vividas? (GALZERANI, 2008, p. 17) 

 Seu questionamento impulsiona um novo direcionamento para a pesquisa, advindo da 

obra de Benjamin. Podemos considerar um entrelaçamento do tempo além de etapas 

estanques. Podemos considerar um entrelaçamento entre tempo, experiência dos narradores e 

seus sentimentos adversos a simples respostas a questões objetivas de pesquisa.  

Nesta perspectiva, as narrativas obtidas não serão somente relatos, mas trarão as 

experiências de cada narrador no plural. Ao não nos interessarmos no “puro em si”, a abertura 
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se torna muito grande para uma análise marcada pela pluralidade de sensações e expectativas 

do narrador. De acordo com Benjamin (1994a),  

a narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesãos – 
no campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma 
forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir 
o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. 
Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 
Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 1994a, p. 205).  

 

Conjunto de Figuras 9 – ‘a mão do oleiro na argila do vaso’ e os ‘homens de barro’ do carnaval 
da Unidos da Tijuca. 

 

  

Fontes: https://meninasemarte.files.wordpress.com/2012/02/carro-mestre-vitalino-2.jpg 
http://vozesdazonanorte.blogspot.com.br/2012/02/luiz-gonzaga-e-homenageado-em-seu.html 

http://semearotrigo.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html 

 

Na concepção de Petrucci-Rosa et al (2011, p. 202), este autor trata a narrativa de vida 

com a possibilidade de ressignificação da própria experiência no seu fazer do cotidiano, na 

relação entre o eu e o outro, “nos acontecimentos que nos deixam marcas de experiências 

vividas e não apenas vivências sem experiências, através de memórias conscientes e 

inconscientes cheias de significados, sentimentos e  sonhos”.  

O conjunto de significados, tempos e formas de experiências que estarão marcados na 

narrativa de cada profissional se tornarão importantes para pensar o currículo escolar: 

apresentar-se-ão alternativas para outros “desenhos curriculares” (PETRUCCI-ROSA et al, 2011,  

p. 215). 
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Além do trabalho com narrativas, destacamos a contribuição de Mainardes, que 

enumera uma série de procedimentos que pode ser adotada ao se fazer análises sobre o Ciclo 

de Políticas, considerando a coexistência entre os contextos. Alguns deles são: 

Por exemplo, o contexto de influência pode ser investigado pela pesquisa 
bibliográfica, entrevista com formuladores de políticas e com demais 
profissionais envolvidos (professores e demais profissionais, 
representantes de sindicatos, associações, conselhos, etc.). A análise do 
contexto de produção de texto pode envolver a análise de textos e 
documentos, entrevistas com autores de textos de políticas, entrevistas 
com aqueles para os quais tais textos foram escritos e distribuídos. O 
contexto da prática envolve uma inserção nas instituições e em espaços 
onde a política é desenvolvida por meio de observações ou pesquisa 
etnográfica, e ainda entrevistas com profissionais da educação, pais, 
alunos, etc (MAINARDES, 2006, p. 59). 

 A inspiração ao considerar a obra de Benjamin reside no fato do autor considerar, em 

princípios do século XX, a utilização das narrativas e esta própria forma de se expressar como 

em decadência. Isto dava-se, segundo o autor, em virtude do processo de aceleração das 

relações, da importância da informação de efeito instantâneo e a incapacidade de 

rememoração por parte das pessoas.  

Forster (2012), ao mencionar a experiência dos soldados que voltavam da Primeira 

Guerra Mundial, considerada por Benjamin, trata:  

Benjamin diz que os homens que regressavam das trincheiras da 
Primeira Guerra Mundial careciam de palavras para expressar a 
experiência vivida. Que a linguagem se havia quebrado. Que os 
indivíduos haviam sido expropriados de sua própria experiência. Que 
aquilo que supostamente haviam vivido com uma intensidade única, os 
havia deixado mudos, sem palavras para narrar o acontecido (FORSTER, 
2012, p. 130)60. 

 Para este autor, Benjamin advoga a importância do poder aconselhador da experiência. 

É inadmissível que uma experiência de vida tão singular como a passada por tais soldados em 

suas trincheiras não possa trazer contribuições e sabedoria aos que ficaram em sua terra. 

Exemplos análogos podem ser considerados na contemporaneidade, como a excessiva cultura 

digital. 

                                                           
60

 Tradução nossa do original em espanhol Benjamin: una introducción. 
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 Ao relacionar sujeito com sua experiência e memória, Okubo (2012) interpreta o 

pensamento benjaminiano da seguinte forma: 

A pessoa, em Benjamin, é construída pelas suas experiências do dia a dia, 
formulando e reformulando suas vivências. Para Benjamin, o homem dá 
a cada momento novo significado às coisas que vivenciou. O mundo é 
uma experiência. Talvez o texto que mais aborde esta visão do homem 
seja “A infância em Berlim por volta de 1900” em que vemos a relação 
entre a experiência e a memória delineando-se. A experiência não é 
única, pois ela é refeita a cada momento e a memória não é única, pois 
ela é uma revisitação da experiência. Na procura de ressignificar aquilo 
que viveu, penso que o sujeito vá buscar na memória aquilo que lhe 
marcou (OKUBO, 2012, p. 52). 

Estas experiências, para Galzerani (2013, p. 100), devem ser compreendidas “como 

construções coletivas, plenas de significados para todo o grupo e para cada um dos seus 

integrantes, em particular, e sempre abertas ao movimento de (re)significação”. Para esta 

autora, interessa uma ruptura da linguagem do tipo “tagarelice” para um mergulho do discurso 

nas experiências vividas. Em sua concepção como historiadora, 

as práticas narrativas devem se assentar no desapontamento da 
concepção absoluta da verdade, deixando vir à tona pessoas mais 
inteiras, na relação com outras pessoas, situadas no presente, 
dialogando com o passado, mas abertas ao futuro.  Pessoas deixando 
transparecer suas certezas, mas também suas incompletudes. Pessoas 
que renunciam a tudo preencher, para deixar que algo do outro possa 
dizer-se (GALZERANI, 2008, p. 22). 

Benjamin destaca o bombardeio incessante que recebemos de informações e as 

diferencia de uma narrativa. As primeiras nos chegam com todos seus detalhes, todas as suas 

explicações, devendo ser imediatamente consumidas.  Esta última entrelaça-se numa memória, 

numa experiência que não é completa senão de incompletudes.  

A narrativa não é, reiteramos, somente um relato, tampouco se presta somente a 

interesses momentâneos. Para Forster (2012), em sua análise da obra de Benjamin, em 

particular a respeito de O Narrador,  

Benjamin estabelece uma relação direta entre a perda da experiência, o 
vazio da linguagem e o abandono da arte narrativa. A passagem histórica 
da linguagem narrativa à linguagem da informação. Na linguagem da 
informação, o que Benjamin chamava de experiência se transforma 
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radicalmente. E tem sido oferecido um mapa do mundo articulado desde 
uma linguagem puramente funcional e pragmática. Enquanto que na 
linguagem narrativa ainda se podia escutar um eco da experiência vivida. 
O certo é que a entrada do homem no tempo do sujeito moderno se fez 
sacrificando o antigo conceito de experiência (FORSTER, 2012, p. 131). 

 Benjamin trabalha na perspectiva de uma sociedade moderna em decadência, onde a 

experiência – e por consequência o ser humano, não tem valor. É uma sociedade que relativiza 

a verdade, enquanto valores que devam ser transmitidos e retransmitidos. Nas palavras de 

Foster (2012), Benjamin constataria que 

a verdade explodiu, se partiu em mil pedaços, que a verdade se converte, 
ou desde sempre foi mas não sabíamos, em uma fábula, em um relato, 
em uma aventura da linguagem, em um conflito das palavras, em uma 
construção histórica, em uma violência através da qual alguém impõe 
aquilo que é a sua própria visão de mundo (FORSTER, 2012, p. 57).  

 E Benjamin escreve com esta inquietação: um século (o século XX) que deveria oferecer 

ao ser humano um destino melhor, mas não o faz. Com “suas possibilidades, seus próprios 

discursos, seus próprios dispositivos – políticos, sociais, centífico-tecnológicos; por suas próprias 

estruturas imaginárias, pelo que se havia prometido a si mesmo” (FORSTER, 2012, p. 90) 

mobiliza todos os seus recursos para o contrário.  

 Para este mesmo autor, ainda, 

Benjamin é um pensador desta dialética. É um homem que, ao mesmo 
tempo, pensa esta dialética e também está pensando nas linhas de fuga, 
nos momentos de fissura, por onde foge a esperança, e todo o resto 
tensiona, o que ele chama de sonho, o material utópico, a espera de...  
Benjamin é filho de uma geração que testemunhou esta sorte de tensão, 
de dialética entre esperança e catástrofe, entre oportunidade e desilusão 
(FORSTER, 2012, p. 90). 

 O próprio Benjamin (1994a, p. 203) nos incita a valorizar a narrativa ao dar certo poder 

ao ouvinte, já que nesta “o extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, 

mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor”. Ao dar liberdade ao leitor para a 

interpretação da história, da narração, ela não finaliza-se instantaneamente como a informação. 

O episódio narrado atinge outra amplitude. Afinal, para Benjamin, a informação  
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só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, 
precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se 
explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela 
conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se 
desenvolver (BENJAMIN, 1994a, p. 204). 

 Petrucci-Rosa et al (2011, p. 202) também destaca o saber aconselhar que está atrelado 

a narrativa e “é entendido menos como uma forma de saber responder perguntas e mais como 

uma maneira de se dar sugestões”. É o que Benjamin chama de dimensão utilitária da narrativa: 

“essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja 

num provérbio ou numa norma de vida” (BENJAMIN, 1994a, P. 200). Contudo, como o autor 

assinala, isto não é mais comum: 

mas, se “dar conselhos” parece hoje algo de antiquado, é porque as 
experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em consequência, não 
podemos dar conselhos nem a nós mesmos nem aos outros. Aconselhar 
é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a 
continuação de uma história que está sendo narrada. Para obter essa 
sugestão, é necessário primeiro saber narrar a história (sem contar que 
um homem só é receptivo a um conselho na medida em que verbaliza a 
sua situação). O conselho tecido na substância viva da existência tem um 
nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – 
o lado épico da verdade – está em extinção (BENJAMIN, 1994a, P. 200-1). 

 Desta forma, consideramos a relevância em ouvir narrativas que possam revelar em suas 

múltiplas interpretações formas de aconselhar, de dar sugestões. Vale ressaltar que estas 

múltiplas interpretações, apesar de intrínsecas a particularidade de cada leitor, também se 

caracterizam pelas marcas deixadas pelo narrador, o que Benjamin classifica como fundamental 

em um texto narrativo.  

Estas interpretações também não tem a finalidade de encerrar todas as questões que a 

narrativa ou sua leitura incita. Conforme explicam Petrucci-Rosa e Ramos,  

Para Benjamin, o trabalho com as narrativas tem por característica a 
possibilidade de trabalhar com aberturas e brechas, com a possibilidade 
de interlocuções com outros, sem procurar responder a todas as 
perguntas, muitas vezes até criando outras. Produzir narrativas não é só 
relatar, mas trazer as experiências no plural (PETRUCCI-ROSA e RAMOS, 
2014, p. 369). 
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 A evocação da experiência que é proporcionada pela narrativa, sob a interpretação do 

leitor, também se contingencia conforme trata Forster (2012). Este autor considera que o texto 

originário está sempre sendo interpretado, mas sempre com resquícios do original e também 

num processo que não termina: sempre há algo que escapa, sempre há algo que se subtrai 

(FORSTER, 2012, p. 59).  

Benjamin se vale destes anacronismos e vínculos estabelecidos entre passado e presente 

ao afirmar, de acordo com Forster, que toda relação ou vínculo com o passado, o acontecido, 

implica em uma interpretação. O acontecimento passado se submete a um novo olhar, mas não 

é só isso. Implica também, para este autor, 

uma atualização, quer dizer, aquele acontecimento, aquela tradição, se 
inscreve em uma época, o presente, que ao transformar a tradição que 
convoca, ainda que não saiba, ainda que não queira, se vê transformado 
pelo mesmo que acaba de convocar. Toda interpretação movimenta as 
fundações do texto lido mas também o faz movimentando o leitor 
(FORSTER, 2012, p. 58-9). 

 Para Benjamin, as melhores narrativas são as que se assemelham as histórias orais 

contadas por narradores anônimos. Isto porque a fonte a que os narradores devem recorrer é 

justamente a experiência que passa de pessoa a pessoa (BENJAMIN, 1994a, p. 198). Esta 

experiência é marcada ou caracterizada por dois grupos particulares de narradores em potencial 

– o narrador viajante e o narrador sedentário: 

 “Quem viaja tem muito o que contar”, diz o povo, e com isso imagina o 
narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com 
prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país 
e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses 
dois grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que 
um é exemplificado pelo camponês sedentário, e outro pelo marinheiro 
comerciante. Na realidade, esses dois estilos de vida produziram de certo 
modo suas respectivas famílias de narradores. Cada uma delas 
conservou, no decorrer dos séculos, suas características próprias 
(BENJAMIN, 1994a, p. 198-9). 

 Ao trabalhar com estes estereótipos de narradores, Benjamin já nos indica, de certa 

forma, uma característica desejada de nossos narradores. Há o que se caracteriza pela viagem, 

pelo nomadismo, pela experiência adquirida nos muitos lugares e ambientes que conviveu. Há 
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também o grupo de narradores considerados sedentários, que carregam a experiência de ter 

vivido muito tempo no mesmo local – e nos nossos casos de pesquisa, não é difícil considerar 

este lugar como o ambiente escolar. 

 Os pequenos textos que constituem a obra A Infância em Berlim por volta de 1900 

(BENJAMIN, 1994b) impeliram Petrucci-Rosa et al (2011) a sistematizar um trabalho que já 

vinham desenvolvendo. Esta obra é constituída, como outras do mesmo autor, na forma de um 

conjunto de pequenos textos intitulados – as Mônadas.  

Na perspectiva considerada nos trabalhos de Petrucci-Rosa et al (2011), além de Okubo 

(2012), Petrucci-Rosa e Ramos (2014) entre outros61, estas podem tornar as narrativas mais que 

comunicáveis, podem torná-las experienciáveis.  

Para estes últimos autores, ao considerar um estudo de currículo, “a construção de 

mônadas permite uma outra forma de concepção de currículo, na medida em que possibilita 

estilhaçar formas lineares de pensamento”. Ainda de acordo com estes, 

partes-todo e não apenas partes de um todo, no conceito de mônadas 
podemos reunir a perceptibilidade, sensibilidade e receptividade, 
constituindo, segundo Leibniz, em seu estado presente não apenas o que 
o precedeu, mas o que está prenhe de futuro. As mônadas podem ser 
entendidas como pequenos fragmentos de histórias que juntas exibem a 
capacidade de contar sobre um todo (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 
203). 

 A imagem de mônada utilizada por Benjamin é inspirada na Monadologia62 de Leibniz, 

onde são conceituadas como “os elementos das coisas, indivisíveis e indissolúveis, substâncias 

simples e sem partes, que conformam o real em sua totalidade” (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 

204). Ou ainda, as minúsculas partículas responsáveis pela grandiosidade da criação, de acordo 

com o enredo do Salgueiro (2006) que abre esta seção. 

                                                           
61

 Algumas teses e dissertações sob a orientação de Petrucci-Rosa que trabalham nesta perspectiva podem ser 
encontradas em: http://henriquecalado.wix.com/phala#!producoes/c1l2h (acesso em: 10-11-15). 
62

 Uma referência para a obra é: LEIBNIZ, G. A Monadologia e outros textos. Tradução de: Fernando Luiz Barreto 
Gallas e Souza. São Paulo: Hedra, 2009. 
Mais informações sobre o filósofo Leibniz e sua obra Monadologia podem ser encontradas em: 
http://www.leibnizbrasil.pro.br/leibniz-traducoes/monadologia.htm (acesso em: 10-11-15). 
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 Também Galzerani (2013, p. 100), ao considerar o trabalho com as mônadas, destaca sua 

potencialidade em nos instigar a continuidade da reflexão, definindo-as como “miniaturas dos 

significados mais explosivos”.  

 Considerando a realidade como múltipla e diferenciada, estes elementos essenciais, as 

mônadas, mesmo diferindo-se entre si e sujeitos a mudanças naturais, tem a capacidade de 

proporcionar uma visualização do total. Ao olhar para uma mônada não nos direcionamos para 

o seu caráter fragmentário, mas para um conjunto de relações em potencial que pode 

configurar uma totalidade.  

É como conceitua Okubo (2012, p. 57), ao se utilizar de mônadas em sua pesquisa de 

doutoramento: as mônadas, “tem um sentido completo em si e ao mesmo tempo conseguem, 

junto com outras, formar uma visão abrangente do que se aborda”. Também Carreri (2007) e 

Ramos (2008) trabalham nesta perspectiva.  

 Trabalhar com estes pequenos textos memorialísticos (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 

205) exige do pesquisador, portanto, cuidados de diferentes ordens. Desde os momentos 

anteriores a cada entrevista, a abordagem dos narradores, até ao final do processo de 

textualização e construção das mônadas, a sensibilidade e o cuidado no diálogo do pesquisador 

deverá pautar suas atitudes frente a cada narrador. Okubo (2012) relata este processo de 

construção de mônadas: 

as mônadas foram produzidas considerando os diferentes momentos da 
entrevista, num processo de escuta do narrador que resgata a densidade 
emocional da narrativa (uma vez que o registro foi fonográfico). 
Reconhecer os momentos mais densos, em que o narrador parece 
visivelmente mais engajado na sua rememoração e no diálogo com o 
entrevistador, os momentos de excitação e de silêncio, bem como de 
empolgação, perceber a fluidez da narrativa, as idas e vindas, rememorar 
anotações feitas durante ou após as entrevistas, tudo isso ajuda a 
construir as mônadas. Resumindo: cabe ao entrevistador, com sua 
sensibilidade, verificar que mônadas consegue extrair de uma entrevista 
completa, uma vez que este processo de escutar, transcrever, reler é 
também ele propriamente dito uma experiência do entrevistador 
(OKUBO, 2012, p. 58-9). 
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 Para ela, a própria experiência do entrevistador se revela no processo de produção de 

mônadas. Assim, ao propor uma análise do conjunto de mônadas, não o fazemos juntamente 

com cada uma delas e sim em um momento a parte. Desta forma o leitor é convidado a tecer 

sua interpretação junto ao que agora narra – o pesquisador.  

Também não faz parte desta metodologia de trabalho o recorte de trechos de mônadas 

para sua explicação neste momento de análise. Já que, por definição, mônadas não tem trechos. 

Fazemos, outrossim, referências às mônadas evocando suas marcas e tensões, aspecto principal 

que vem sendo levado em consideração nas análises praticadas. É uma tensão manifestada, 

como nos diz Forster, na memória ou possibilidade de uma outra forma de viver:  

Benjamin mergulha na memória, buscando nela, na memória dos 
oprimidos da história, a fantasia (...), estes momentos em que ainda que 
no mais profundo da memória de um indivíduo ou de um coletivo social 
se guarda a possibilidade ou a memória de uma outra forma de viver no 
mundo. Neste sentido, Benjamin pensa no drama desta tensão 
(FORSTER, 2012, p. 90). 

 É uma tensão que se manifesta ao considerar uma história que não é linear e um sujeito 

que é fragmentado. Mas nesta desordem podem haver oportunidades: 

sem o esforço da rememoração, sem voltar a escutar as narrações 
esquecidas, sem escutar o que não é pronunciável da linguagem, o 
destino certo é a barbárie. Provavelmente a barbárie siga se 
desenvolvendo e sigamos perdendo a oportunidade de recordar aquilo 
que esquecemos. No entanto, como a história, segundo Benjamin, não é 
só e puramente uma acumulação necessária, homogênea e linear de 
acontecimentos que nos levam ao futuro, mas que a história é surpresa, 
inquietude, estado de catástrofe, estado de exceção, talvez sem 
garantias, esse sujeito desarmado, perdido de si mesmo, expropriado, 
fragmentado, possa encontrar em outro de si mesmo e no outro do 
mundo uma oportunidade (FORSTER, 2012, p. 90). 

 O convite que nos cabe fazer, agora, é este esforço proposto por Foster: escutar as 

narrações esquecidas, escutar o que não é pronunciável na linguagem. O que as mônadas 

apresentadas a seguir nos convidam a tecer, junto a seus narradores, é a busca por novas 

oportunidades, mesmo que sem garantias. 
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Apresentação e percurso do desfile  
 

Vamos mergulhar nessa jogada 
A sorte está lançada 
Hoje é o grande dia 

No tabuleiro da emoção 
Vou apostar na alegria 

Pra ganhar seu coração 
Meu cassino é fantasia 

Vi nas cartas do tarô 
O que o destino reservou 

Mas se o tempo mudar 
Aos búzios eu vou 

 
E nesse jogo vou amar 

Você é a dama do prazer 
Um xeque-mate vou te dar 

Quero vencer 
Faço qualquer coisa 
Pra deixar você feliz 

De cartas, um castelo 
De peças, um país 

Essa diversão 
É adrenalina em minha vida 

A euforia toma conta da avenida 
Respiro fundo 

No pinball quero brincar 
É perceber e desvendar 

Quebrar a cabeça pra encontrar 
Achar você no meio dessa multidão 

Chama que acende um povo 
E faz do jogo a paixão 

 
Sou Viradouro e vou cantar 

"Com muito orgulho, com muito amor"  
Esse jogo vai virar 

Eu quero ser o vencedor 
 

(A Viradouro Vira o Jogo, Unidos do Viradouro, 2007
63

) 

 

Vimos tratando nos capítulos anteriores da trama que terá lugar neste desfile. Buscamos 

gêneses e origens, vasculhamos bibliotecas e portais de informação, tudo para tornar palpável o 

enredo. É chegada a hora do ‘mãos-a-obra’, da sistematização do que será levado à avenida e 

de como o desfile será organizado. 

                                                           
63

 Disponível em: http://letras.mus.br/unidos-do-viradouro-rj/830608/ (acesso em 22-11-15). 
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Propusemos no início do trabalho, um percurso por diferentes documentos oficiais, sua 

criação e equipes elaboradoras, buscando evidências de qual caminho a Matemática percorre e 

como se definiu, ultimamente, ao mesmo tempo como disciplina escolar e área do 

conhecimento nas DCNEM (2012).  

Um pouco do seu ensino no país e o que os pesquisadores vem trabalhando nos 

ajudaram a entender o contexto acadêmico de produção científica na área. A compreensão de 

currículo e disciplina escolar, políticas educacionais e cotidiano da escola – o nosso barracão – 

trazem o sonho de um desfile marcante. Traz a possibilidade de novos olhares e compreensões 

para o tema, baseado na seguinte questão norteadora da pesquisa: 

 

Figura 10 – Cartaz do enredo 

 

 

Montagem a partir de imagem disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_D83CBhqJfqo/TB-57P2r-
OI/AAAAAAAADLY/FAAhz4JD6Dc/s1600/cartaz+grande.jpg (acesso em: 04-12-15). 

 
 

 Temos como objetivos principais nesta investigação, portanto, traçar o percurso das 

elaborações e/ou reformulações curriculares do Ensino Médio brasileiro nos últimos anos no 

tocante a disciplina Matemática e investigar as apropriações feitas por um grupo de 
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professores, através de táticas enquanto consumidores das propostas contexto do 

IFSULDEMINAS. 

 Para encontrar caminhos de reflexão acerca do percurso desta disciplina, buscamos 

compreensão nas contribuições de Popkewitz e Ball, que trabalham com as reformas 

educacionais. Popkewitz, em particular, traz discussões ao nível da sociologia sobre disciplina 

escolar e, juntamente com Lopes e outros autores nos ajudam a compreender currículo e 

disciplina para além de listas de conteúdos e avaliações. 

 A abordagem das políticas educacionais na perspectiva de Ball é indicada por ele mesmo 

como um método e não uma explicação. Ela é elaborada ao trabalharmos seus diversos 

contextos: professores e gestores no ambiente escolar, pesquisadores elaboradores de 

propostas, membros de órgãos ligados ao MEC, professores membros de sociedades científicas, 

os próprios documentos curriculares, os trabalhos científicos produzidos pela academia, a 

divulgação feita pela mídia, etc. 

 O cotidiano produtivo defendido por Certeau, e também vislumbrado nos trabalhos de 

Popkewitz, Petrucci-Rosa e do próprio Ball, mostra como voltar o olhar e os ouvidos aos 

narradores da escola e da academia. Sua prática docente está imersa num cotidiano que vai 

além da escola, perpassando sua formação inicial e continuada, seus trabalhos de pesquisa e 

suas experiências mais longínquas.  

Ao tratar das práticas docentes dos professores do IFSULDEMINAS ancoramo-nos nos 

conceitos de cotidiano de Certeau e de práticas sociais de Miguel (2005). O primeiro nos 

apresenta o cotidiano que já vimos discutindo. Já Miguel (2005), ao trabalhar o conceito de 

práticas escolares como um exemplo para as práticas sociais, traz elementos que podem auxiliar 

a compreensão. Segundo este autor, uma prática social 

é um conjunto de atividades ou ações físico-afetivo-intelectuais que se 
caracterizam por ser: 1. conscientemente orientadas por certas 
finalidades; 2. espácio-temporalmente configuradas; 3. realizadas sobre 
o mundo natural e/ou cultural por comunidades de prática cujos 
membros estabelecem entre si relações interpessoais institucionalizadas; 
4. Produtoras de conhecimentos, saberes, ações, tecnologias, discursos, 
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artefatos, obras de arte, etc. ou, em uma palavra, produtoras de cultura, 
isto é, de um conjunto de formas simbólicas (Miguel, 2005, p. 147). 

Miguel pontua que nem todas as práticas que se realizam na escola se realizam só neste 

local e que algumas práticas se realizam somente na escola e que outras, ainda se realizam fora 

e dentro da escola. Podemos então, compreender o sentido de prática docente da seguinte 

forma: as práticas realizadas pelos professores, dentro e fora do ambiente de sala de aula e 

mesmo da escola condicionadas por um cotidiano que limita e ao mesmo tempo expande as 

possibilidades de ação, através de táticas e reinvenções. 

 A partir do trabalho de consulta documental e bibliográfica necessários à construção do 

enredo, partimos então em busca de narradores. Queremos ouvir histórias, queremos ouvir a 

experiência. 

 Nossos narradores, como o jovem Benjamin de Infância em Berlim por volta de 1900 

(BENJAMIN, 1994b) vem nos mostrar tensões, ambiguidades e principalmente, suas 

experiências vividas, “através de memórias conscientes e inconscientes cheias de significados, 

sentimentos e sonhos” (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 202). São eles: 

- professores que trabalham com o Ensino Médio no IFSULDEMINAS (Câmpus Inconfidentes, 

Machado e Muzambinho); 

- gestores da área educacional (como diretores educacionais e supervisores pedagógicos) destes 

mesmos Câmpus; 

- professores e pesquisadores elaboradores das propostas curriculares discutidas no trabalho. 

 Profissionais que, em diferentes âmbitos, tem o ensino de Matemática como uma de 

suas atuações. Quer em sala de aula de diversos níveis, gabinetes institucionais, grupos de 

pesquisa em universidades, sociedades científicas ou órgãos do MEC, mostram uma grande 

experiência, preocupação e sentimento de pertença ao ensino, em particular o ensino de 

Matemática. 
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 Encontrá-los requer aplicar os mais diversos recursos. No espaço do IFSULDEMINAS, 

convidamos os professores de Matemática mais experientes, com mais tempo de trabalho na 

instituição. Estes foram convidados a falar sobre sua atuação a partir dos diferentes 

documentos curriculares e também em momentos diferentes de constituição do 

IFSULDEMINAS. Daí a importância do tempo de atuação na instituição.  

 No câmpus de trabalho do pesquisador, as entrevistas foram facilmente agendadas. Nos 

outros campi, houve um trabalho de mais de um ano de contatos telefônicos, por e-mail e 

presenciais, entre a primeira e a última entrevista. Mais de 1.100 quilômetros percorridos foram 

necessários para que pudéssemos ouvir com a devida atenção o que cada narrador nos tinha a 

falar, percorrendo os campi de Machado, Muzambinho e Três Corações64. Encontramos 

narradores comprometidos com o que fazem e histórias fantásticas! 

 Para ouvir elaboradores das propostas curriculares a partir dos PCNEM, as investidas 

foram maiores ainda e mais meios utilizados. Alguns nomes foram mais facilmente visualizados 

nos próprios documentos. Outros foram buscados a partir de indicações com os entrevistados, 

que em alguns casos, muito solicitamente até intermediaram o contato.  

Telefonemas, e-mails, sessões de skype, agendamento com secretárias, busca por 

conciliação de horários em agendas apertadas e muitos quilômetros percorridos (mais de 

3.760!). Em horas de gravação, contabilizamos mais de onze horas. Viajando para a Bahia, 

Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, quer de carro, avião, metrô ou internet – skype, 

encontramos nossos narradores, todos solícitos em contribuir com o estudo.  

A motivação para a conversa era simples, como deve ser na perspectiva que 

trabalhamos, convidando o narrador a contar suas experiências sobre determinado tema. Os 

professores de Matemática do IFSULDEMINAS eram convidados a expor sua experiência a 

respeito de sua atuação docente dentro e fora do IFSULDEMINAS relacionada ao ensino de 

Matemática proposto nos documentos curriculares. Um professor e gestor e uma pedagoga 

                                                           
64

 No decorrer do trabalho, uma supervisora pedagógica do campus Inconfidentes foi redistribuída para o campus 
de Três Corações. 
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supervisora foram convidados a narrar sua experiência a partir destes locais diferenciados, mas 

tendo em mente também o mesmo tema. 

Os professores pesquisadores, quer da área de ensino de Matemática ou não (caso dos 

membros do CNE) eram convidados a expor sua experiência docente e de pesquisador 

principalmente vinculadas ao trabalho com a elaboração das propostas curriculares.  

Silva (2007) e Okubo (2012) detalham bastante este percurso do encontro com os 

narradores e a realização das entrevistas. Na perspectiva de trabalho de Petrucci-Rosa et al 

(2011), a partir da inspiração advinda da obra de Benjamin (1994a), é essencial um contato 

sincero e muito transparente com os entrevistados, que devem ver a figura do pesquisador para 

além do gravador e do roteiro de questões. É alguém com o qual vão rememorar suas 

experiências, muitas vezes emaranhadas em convicções e vida pessoal.  

 Aqui, narrando suas experiências – desfilando – necessitam de uma indumentária 

específica. A seguir, oportunamente, estão caracterizados os personagens deste desfile. Os 

nomes, fictícios, foram escolhidos pelo pesquisador, apesar do contexto de pesquisa limitar a 

preservação da identidade de cada um deles. 

 Os professores do IFSULDEMINAS são: Pierrô, Arlequim, Colombina, Ritmista, Sambista e 

Baiana. Além destes temos o professor e gestor Folião e a pedagoga supervisora Passista. Os 

pesquisadores que integraram as equipes de elaboração das propostas curriculares são: 

Dirigente, Porta-estandarte, Mestre-sala, Porta-bandeira, Mestre de Bateria e Compositor. 

 Pierrô, Arlequim e Colombina são originalmente personagens de um estilo teatral 

conhecido como Commedia dell’Arte, gênero nascido na Itália do século XVI65. Em sua origem, 

representam serviçais envolvidos em um triângulo amoroso. Ao ironizar a vida e os costumes de 

poderosos da época, compreendemos uma semelhança a muitos professores considerados 

reflexivos e críticos do mundo que nos cerca. 

 

                                                           
65

 Mais informações podem ser acessadas em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-sao-o-pierro-o-
arlequim-e-a-colombina e http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierrot. Acesso em: 14-11-2014. 
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Figura 11 – Ilustração dos trajes de Arlequim, Colombina e Pierrô.  

 

 

Fonte: http://pachaurbano.com/wp-content/uploads/2011/02/folioes_trio.jpg. Acesso em: 14-11-14. 

 O professor Arlequim tem muitos anos de experiência docente no Instituto Federal, 

desde antes da reorganização da rede em 2008. Já os professores Pierrô e Colombina, chegam 

ao IFSULDEMINAS mais a frente. Colombina, com doutorado na área de educação matemática e 

experiência também no curso de licenciatura em Matemática trabalha no Instituto desde 2010, 

participando inclusive da elaboração de documentos e projetos pedagógicos do mesmo. Pierrô, 

com formação em Matemática Aplicada, trabalha no IFSULDEMINAS desde 2011.  

Foliões são considerados todos os que de alguma forma brincam nas diversas atividades 

carnavalescas. É cada um que se entrega à folia. Em nossa construção, poderiam ser cada um de 

nós, narradores, leitores, ouvintes desse enredo. Mas é mais que isso. Um professor com muitos 

anos de experiência nas redes pública e privada de São Paulo, que também trabalhou como 

gestor educacional no seu câmpus, onde assumiu o cargo de docente em 2010.  

Após a reorganização da rede federal em 2008, muitos concursos públicos foram abertos 

e o número de docentes, cursos e campi aumentou consideravelmente. Muitos professores 

ingressaram na rede após sua ampliação, dado que se reflete na maioria de nossos narradores. 

 Porta-bandeira é uma expressão utilizada em ocasiões diferentes do carnaval, em 

qualquer desfile ou regimento onde uma pessoa específica tenha a função de carregar a 
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bandeira representativa do grupo66. Em um desfile de escola de samba ou bloco carnavalesco, a 

porta-bandeira e o mestre-sala ocupam lugar de destaque carregando e exaltando a bandeira 

da agremiação. 

Figura 12 – Ilustração dos trajes de Porta-bandeira e Mestre Sala.  

 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_TyAWmOd4NNE/TUW8NDAqpfI/AAAAAAAAAhw/uIQi0-
YbmQs/s1600/mestre%2Bsala%2Be%2Bporta.jpg. Acesso em: 14-11-14. 

 O casal de porta bandeira e mestre sala apresenta-se usando trajes que representam a 

nobreza do século XVIII67, com um exagero em enfeites e detalhes característico do Carnaval. 

Nos últimos anos, contudo, a inovação tecnológica e artística presente nos desfiles permite a 

carnavalescos uma extrapolação na criação destes trajes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 Disponível em:<http://www.dicio.com.br/porta-bandeira/> e <http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta-bandeira> 
(acesso em: 22-11-15).  
67

 Disponível em: <http://www.brasilescola.com/carnaval/porta-bandeira.htm>. Acesso em: 22-11-15.  
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Figura 13– A porta-bandeira da Mocidade em 2015 pega fogo! 

 

  

Fontes: http://s2.glbimg.com/mS-ysSb_Ge_F4gJ5stklXFF-
E9c=/620x0/s.glbimg.com/jo/eg/f/original/2015/02/16/img_2976.jpg e http://og.infg.com.br/in/15357243-e58-

a10/FT1086A/420/fantasia_pega_fogo_centro-texto.jpg. Acesso em: 10-12-15. 

A incumbência de carregar a bandeira da agremiação reflete a importância do posto de 

porta-bandeira, transportada aqui ao nosso contexto na pessoa da pesquisadora que traz sua 

experiência teórica e profissional a serviço da elaboração de uma proposta curricular. A porta-

bandeira do nosso enredo, que integrou a equipe de elaboração das OCEM, é uma pesquisadora 

com muitos anos de experiência profissional tanto na educação básica como na educação 

superior, em particular com formação de professores.  

 De acordo com a carnavalesca Maria Apparecida Urbano, em material disponível no 

Portal Carnaval de São Paulo68, 

Cabe ao mestre sala e a porta bandeira um perfeito entrosamento e uma 
identidade plena, pois um depende do outro, os dois dançam 
conjuntamente, fazendo movimentos sincronizados. Quando bem 
ensaiados, formam um casal perfeito, criando uma variedade de passos e 
entendem se por um simples olhar. 

 De tal forma, tratamos em nosso enredo da elaboração de propostas, que podem ser 

pensadas também a partir de sincronias entre os participantes, como é colocado pelos 

elaboradores Porta Bandeira e Mestre Sala, narradores que ouviremos a seguir. 

                                                           
68

 Disponível em:<http://www.carnavalsp.com.br/historia-do-carnaval/mestre-sala-e-porta-bandeira/>. Acesso em: 
22-11-15. 
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 Nosso mestre-sala, semelhante a porta-bandeira, também tem uma grande experiência, 

mas não na área de educação matemática. Inicialmente licenciado em Filosofia, sua presença e 

relevância no enredo se dá por sua atuação por muitos anos em conselhos de educação, em 

particular o CNE. Neste órgão, trabalhou com a formulação das últimas diretrizes curriculares 

tanto do Ensino Médio como da educação profissional. É uma escolha justa para acompanhar a 

porta-bandeira. 

 Semelhante função a da Porta-bandeira tem a Porta-estandarte. O estandarte, tipo 

particular de bandeira com duas hastes em formato de ‘T’, é levado com destaque no desfile. 

Esta personagem não vem acompanhada de um mestre-sala e pode carregar tanto o estandarte 

da agremiação quanto o estandarte de uma ala. De qualquer forma, tem a responsabilidade de 

representação do grupo. 

Figura 14 – Ilustração do traje de Porta-estandarte 

 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-WggKSJVMfNE/TXjTqT-
SvEI/AAAAAAAABTY/6QqQtTK5Qas/s1600/Porta%2BEstandarte%2BCarnaval%2BS%25C3%25A3o%2BLeopoldo%2B

-%2BEsta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2BPrimeira%2Bde%2BSao%2BLeo.jpg.  Acesso em: 06-12-15. 

 Nossa porta-estandarte, professora aposentada da USP, integrou a equipe de elaboração 

dos PCNEM. Tendo trabalhado durante muito tempo com capacitação para professores, 

continua atuando até hoje em projetos mais específicos ainda ancorados com pressupostos dos 

parâmetros curriculares, também preocupados com o ensino de Matemática. 
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O mestre de bateria69, os compositores e dirigentes normalmente acompanham o desfile 

do mesmo local, a concentração da bateria. Compositores e dirigentes podem, por vezes, 

integrar uma ala específica ou virem acompanhando o desfile no seu início, apresentando a 

escola a plateia ou em diversos pontos estratégicos, auxiliando na evolução do mesmo. 

 O mestre de bateria tem uma série de sinais específicos para comandar os ritmistas sob 

sua responsabilidade. Além do trabalho com ensaios e escolha do samba-enredo, o mestre de 

bateria é fundamental no andamento do desfile.  

Os gestos indicam a hora de alguns instrumentos entrarem no ritmo e, mais importante, 

o início dos compassos: a virada de primeira, em que todos os instrumentos entram juntos, 

comandados pelo surdo de primeira; a virada de segunda, sem os instrumentos agudos como 

cuíca, chocalho e agogô; e a virada de terceira, com o retorno de todos os instrumentos e a 

alternância entre surdo de primeira e terceira. É a partir dessa organização que o mestre de 

bateria precisa cuidar dos sons de cada setor, para que um não atropele o outro e o samba não 

atravesse, ou seja, alguns instrumentos toquem mais rápido do que outros70. 

O Mestre de bateria narra neste enredo suas experiências a partir da elaboração das 

OCEM. Com formação inicial em Matemática, dedicou (e ainda dedica) toda sua trajetória 

profissional, como ele mesmo nos conta, a atividades ligadas ao ensino de matemática e 

formação de professores, junto ao IMPA (onde é professor aposentado), SBM e FGV (seu 

trabalho atual).  

 O número de ritmistas em uma escola média a grande é de 250. São diversos 

instrumentos71 que, sob a batuta do mestre de bateria, proporcionam o som do espetáculo. A 

bateria é o coração da escola. Em depoimento de um ritmista a Costa (2011), encontramos o 

                                                           
69

 No endereço http://carnaval.ig.com.br/rio/veja-como-funciona-a-bateria-da-grande-rio/n1238013007058.html, 
é possível visualizar através de um infográfico o trabalho do mestre de bateria (acesso em 06-12-15). 
70

 Disponível em: http://virgula.uol.com.br/legado/veja-como-funciona-a-bateria-de-uma-escola-de-samba/ 
(acesso em: 06-12-15). 
71

 O conjunto de instrumentos de uma bateria e suas características podem ser vistos com mais detalhes em: 
http://www.estacaomusical.com.br/aprendendomusica/13/os-instrumentos-da-bateria-nas-escolas-de-samba 
(acesso em: 06-12-15). 
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lado apaixonado de muitos integrantes pela sua escola e comunidade sobrepondo as 

dificuldades: 

O ritmista é um abnegado do samba. Ritmista toca por uma latinha ou 
duas de cerveja durante três ou quatro horas, desfila, não vê sua escola 
desfilando, só vê através da televisão, quer dizer todas as alas passam 
em 20 minutos, e a bateria fica noventa minutos tocando. Duas horas na 
concentração aguardando, e cinco horas na concentração geral do 
carnaval, aguardando a sua hora de concentração. Quer dizer, tem que 
gostar muito. Isso tudo só tem um salário, a satisfação de desfilar bem, a 
satisfação de fazer o melhor (COSTA, 2011, 151). 

Nosso Ritmista tem também um histórico de paixão pela Matemática e seu ensino, já 

que depois de sua formação inicial em bacharelado, busca a licenciatura, especialização e 

mestrado na área de ensino. Com experiência em educação superior desde 2002 e Ensino 

Médio desde 2009, ingressa no IFSULDEMINAS em 2009. Muitos ritmistas na educação exibem 

essa similaridade com o ritmista do carnaval: abnegação, preocupação e doação por suas 

escolas. 

Figura 15 – Ilustração de uma fantasia de ritmista 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-lnJykrSlvS0/UBNinnObqbI/AAAAAAAAAjk/ELjAjv1KdhI/s1600/tn_bateria+-

+surdo.jpg (acesso em: 12-03-16) 
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Os compositores travam acirrada disputa para a escolha do samba-enredo que embalará 

o desfile72. Desde a composição, passando por gravação e divulgação até as eliminatórias nas 

quadras das escolas de samba, o processo é árduo. Alguns nomes são famosos a nível nacional, 

outros tantos ficam anos na disputa por uma colocação de destaque no carnaval. 

Nosso Compositor, com formação inicial em Filosofia e Direito, tem grande experiência 

na docência universitária e também na participação em órgãos governamentais como 

secretarias de educação e conselhos de educação. Sua composição de destaque neste enredo é, 

a partir de sua participação no CNE, as últimas diretrizes curriculares.  

Dirigente é o nome que se dá aos integrantes da diretoria da agremiação, como 

presidente, presidente de honra, patrono. Também são referidos como dirigentes os diretores 

de carnaval e de harmonia. 

O diretor de carnaval é um diretor de escola de samba que transmite aos 
profissionais contratados as diretrizes da filosofia de carnaval da 
agremiação, participando da escolha de vários integrantes dos setores, 
até por vezes o enredo, coordenando também o barracão onde são 
feitos as alegorias, a compra de material, pagamentos e o 
desenvolvimento de todo o projeto da escola (...). Muitos também 
integram a diretoria executiva da escola de samba. 

O diretor de harmonia tem a missão de ordenar o desfile e coordenar a 
evolução das escolas de samba, impedindo amontoamentos ou largos 
espaços e, acima de tudo, zelando pela cronometragem. Diretores de 
harmonia são os responsáveis, portanto, pelos quesitos evolução, 
harmonia e conjunto73. 

Entre as funções dos diretores de harmonia, como podemos ver, está a coordenação da 

evolução da escola, trabalhando diretamente então com as alas e os sambistas em geral. 

Semelhante é o papel da nossa Dirigente, que trabalha com formação de professores em 

parceria com a Porta-estandarte em uma empresa de consultoria ligada ao ensino de 

Matemática. Integrou a equipe de elaboração dos PCNEM e também dos PCN+. 

                                                           
72

 Em matéria jornalística disponível no link abaixo é possível entender um pouco o contexto da escolha de um 
samba enredo: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/compositores-gastam-ate-r-50-mil-em-disputa-de-
samba-enredo.html (acesso em: 06-12-15). 
73

 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba#Dirigentes (acesso em: 06-12-15). 
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As alas de passistas e baianas são alas que se destacam no conjunto da escola. A 

primeira por ter o samba no pé obrigatório. Nesta ala encontramos em geral os moradores da 

comunidade que tem na escola de samba sua paixão.  A passista tem o papel de seduzir o 

espectador com as suas roupas minúsculas e, dependendo de seu sucesso, pode ascender ao 

cargo de rainha ou madrinha de bateria. O passista personifica o malandro, o boêmio 

indispensável aos festejos carnavalescos. 

Conjunto de figuras 15 – Representação dos passistas 

 

 

Fontes: http://www.paraisosamba.com.br/carnival/2011/designs/sketch/318/passista_f.jpg 

https://lh4.googleusercontent.com/-UiNdc-XsRmU/VNNElWfzHDI/AAAAAAAAeBs/E-nO6T53IJ4/w1042-
h1063/Sambista.png  (acesso em: 06-12-15). 

 Nossa passista é formada em Pedagogia. Com grande experiência docente, da Educação 

Infantil até a Superior, trabalha na rede federal desde 2010 e no IFSULDEMINAS desde 2011 

como supervisora pedagógica. A maneira da passista que encanta a todos na avenida e do 

passista indispensável, organiza as mais diversas atividades e propicia momentos de reflexão a 

respeito de ensino e formação de nossos estudantes. 

A ala das baianas é uma das mais emblemáticas do desfile de carnaval, trazendo em sua 

composição prioritariamente as senhoras da comunidade que se dedicam ao carnaval e a 

valorização dos costumes. 
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Figura 16 – Ilustração de uma fantasia tradicional de baiana 

 

 

http://www.paraisosamba.com.br/carnival/2012/designs/sketch/318/baiana.png 

Os trajes da ala das baianas, mesmo observando inovações nos últimos carnavais, 

remetem tradicionalmente as senhoras conhecidas como “tias baianas” dos primeiros carnavais. 

Estas mulheres abrigavam os sambistas em suas casas, numa época em que o ritmo era 

marginalizado74. Araújo75 complementa dizendo que “as baianas são originárias das ‘taieiras’, 

mulatas trajadas de baianas, que formavam a guarda de honra do andor de Nossa Senhora do 

Rosário e na procissão de São Benedito, no dia de Reis”. 

Nossa representante da ala das Baianas também tem mais de quinze anos de experiência 

profissional como docente. Ingressou no IFSULDEMINAS em 2010 e, como ela própria nos conta, 

não se imagina fora do magistério, mesmo já tendo trabalhado em outros cargos públicos. 

Finalmente, sambista é cada integrante da escola de samba, quer em alas ou outra 

posição no desfile. Em particular, destacamos os sambistas de cada comunidade, que lutam por 

sua escola de coração e não medem esforços para trabalhar para o sucesso do desfile. 

A Sambista deste desfile tem experiência docente no IFSULDEMINAS desde 2006. À 

época de seu ingresso, a estrutura ainda era chamada de Escola Agrotécnica Federal, possuía 

                                                           
74

 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba#Ala_das_baianas (acesso em: 06-12-15). 
75

 Disponível em: http://www.portelaweb.com.br/escola.php?codigo=13&cod_cat=2 (acesso em: 06-12-15). 
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menos cursos, alunos e infraestrutura. Desde então se preocupa com a formação matemática 

de seus alunos, que também serão técnicos, aspecto que aborda muitas vezes em sua narrativa. 

 Existem ainda outros postos fundamentais para um desfile de carnaval, como rainha e 

madrinha de bateria, velha guarda (grupo importante no respeito as tradições do carnaval) e 

comissão de frente. Estes não estão nomeados neste desfile, mas podem integrar um próximo. 
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Recuo da Bateria - Apresentação das Mônadas/Alas  
 

 
Cada objeto, uma história pra contar 

Vivo a aventura de outra vez eternizar 
Tijuca, coleciona na Avenida 

Emoções pra toda vida 
Um tesouro singular 

Meu pavão em destaque na exposição, resgatou 
Relíquias do tempo que o sentimento guardou 

Olhar inocente 
Embala boneca criança 

Um sonho menino, guiando destino, 
Eterna lembrança 

 
O tempo que passa, valoriza a arte 

E faz acender 
A chama que arde, 

Buscar a verdade, e reaprender 
A plantar cultura em um jardim 

E assim ver florir 
Com a luz de cada geração, nova civilização 

Passos de nossos ancestrais 
Traços de mestres imortais 

Salões do passado, presente riqueza, 
Chave do futuro com certeza 

 
Dá um show Tijuca, 

Outra nota dez para colecionar 
E selar tua vitória, 

A peça que falta pra te completar 
 

(Vou Juntando o Que Eu Quiser, Minha Mania Vale Ouro. Sou 
Tijuca, Trago a Arte Colecionando o Meu Tesouro, Unidos da 

Tijuca, 2008 
76

) 

 
  

De acordo com Guimarães (2007, p. 19), “entende-se por Ala um conjunto de ideias 

dispostas de maneira ordenada. Nos Cordões, Ranchos e Escolas de Samba há um agrupamento 

de personagens e fantasias semelhantes separados de outros internamente homogêneos e 

heterogêneos entre si”.  

                                                           
76

 Disponível em: <http://letras.mus.br/unidos-da-tijuca-rj/1103638/>. Acesso em: 22-11-14. 
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Desta mesma forma dispomos o conjunto de mônadas adensado a partir das narrativas 

ouvidas. É um agrupamento de ideias, ideais, personagens, fantasias e experiências organizadas 

de forma a obtermos uma compreensão do enredo. Elas nos falam deste enredo ao mesmo 

tempo de maneira homogênea, enquanto vestidos de forma semelhante, mas também 

heterogênea, já que suas experiências são particulares. 

Nas palavras da canção, cada objeto (aqui cada mônada) tem sua história para contar. 

Ouvi-las e delas extrair aconselhamentos é uma forma de perpetuar cada uma destas histórias. 

Talvez assemelhemo-nos ao colecionador do enredo tijucano. 

O recuo da bateria é momento importante e necessário77 no decorrer do desfile. É o 

espaço de tempo, embora curto, em que a bateria pára de evoluir pela avenida e se concentra 

em um espaço apropriado para que o conjunto de alas, passistas e alegorias transite com mais 

desenvoltura e não perca pontos nos quesitos harmonia e evolução. 

 Para nós, é também momento de se concentrar no samba. Aqui admiramos com cuidado 

cada ala e seu conjunto, analisamos as alegorias e, concentrados, buscamos a compreensão 

desejada do desfile.  

 

Os canhotinhos do talão de cheques 

Eu não me imagino mais hoje fazendo outra coisa que não seja o magistério. Eu já tive oportunidades e 

saí. Mas ao longo da minha vida eu fiz aquilo que eu quis e acho que estou muito feliz e realizada agora 

no magistério. Porque quando eu era ainda criança eu já me imaginava como professora. Eu brincava de 

professora com canhotinhos do talão de cheques do meu pai. Falava que quando eu crescesse eu seria 

professora e bancária. Eu acho que esse lado das contas já me fascinava. Eu cheguei inclusive a ser 

bancária e professora por um tempo na minha vida. Enfim, é uma paixão que nasceu ainda enquanto 

criança. (professora Baiana) 

 

Convites e substituições 

Trabalhei na elaboração dos parâmetros do Ensino Médio no período em que eu já estava aposentada da 

Universidade de São Paulo. Meu percurso na universidade foi bastante intenso na formação de 

                                                           
77

 Em http://g1.globo.com/carnaval/2014/recuo-de-bateria/index.html há um interessante material a respeito do 
recuo da bateria, explicado por um mestre de bateria, profissional que comanda o conjunto de ritmistas. Ver 
também: http://super.abril.com.br/cultura/recuo-bateria-536006.shtml (acesso em 17-11-2014). 
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professores e de entender como é que as pessoas aprendem e como a gente pode ensinar Matemática 

para que mais gente aprenda. Neste percurso eu tive um contato estreito com outros grupos de outros 

institutos que também tinham pesquisas na área de ensino. Trabalhamos em alguns projetos, eventos e 

encontros financiados pelo Banco Mundial. O professor primeiramente convidado para escrever os 

parâmetros teve a incumbência ou entendeu que deveria escrever a área de Matemática. Mas ele 

entregou um material que não correspondia ao que a professora que cuidava das DCN entendia como 

adequado. Na sequência, então, outro pesquisador foi convidado para coordenar tudo. Eu e uma 

parceira de trabalho fomos convidadas por proximidade e pelas concepções comuns na área de ensino 

que tínhamos. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

Projetos parecidos 

Na época dos parâmetros curriculares do Ensino Fundamental, nós acompanhamos todo o processo de 

elaboração, fomos vendo o que estava sendo feito. Acabamos indo para a Espanha conhecer o projeto 

de lá, que era muito parecido com o que estava sendo feito aqui, para o Ensino Fundamental. Na época 

era ainda de primeira a oitava série. Quando voltamos, um tempo depois ouvimos a notícia de que 

teriam os parâmetros curriculares do Ensino Médio. Havia uma discussão para ver se ciências da 

natureza incluiria Matemática ou não. Quem estava coordenando essa discussão estava elaborando 

também as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 1998, porque foi esse documento 

que deu o rumo dos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio. Algumas pessoas foram convidadas para 

conversar e numa destas conversas eu estava presente. (elaboradora Dirigente) 

 

Um lugar para a Matemática 

No contexto de organização do currículo do Ensino Médio se iniciou o debate sobre o papel e o lugar da 

Matemática no desenho curricular. A primeira definição nossa não foi a de considerar a Matemática 

como uma disciplina isolada dos demais conteúdos curriculares. Igualmente, não foi apenas considerar 

isoladamente os demais componentes curriculares, como se Matemática não tivesse nada a ver com 

Física e Química, por exemplo.  A primeira conclusão nossa foi a de considerar que todos esses 

conhecimentos mantêm permanente diálogo entre si, o que é fundamental. O MEC naquela época 

estava discutindo os parâmetros curriculares para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. O 

Conselho Nacional de Educação participou intensamente desse debate com os professores que estavam 

trabalhando na definição dos parâmetros curriculares nacionais, para que não definissem parâmetros 

isolados, considerando as disciplinas como algo estanque e descontextualizado, mas que trabalhassem 

por áreas de conhecimento. (Elaborador Mestre Sala) 

 

Áreas fortalecem 

De uns dois anos para cá a gente começou a se agrupar por áreas. A primeira que se agrupou foi a 

humanas. Nossa área engloba a Matemática do Ensino Médio e as disciplinas de Matemática do Ensino 

Superior, como Cálculo, Estatística, etc. Até então quando ia ter uma reunião da gestão, só iam os 
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coordenadores de curso, de agropecuária, de alimentos e tal, aí como houve esse aumento dessas áreas 

eles passaram também a serem vozes para serem ouvidas e participar das reuniões de escolha de vagas, 

por exemplo. Não são decisões centralizadas mais na direção. Nessas áreas tem área que se reúne mais, 

tem área que reúne menos, e hoje são assuntos mais pontuais. A gente não se reúne para ver, por 

exemplo, um PCN, ver um decreto. (professora Baiana) 

 

Tardes trancadas 

A minha primeira tarefa foi entender o documento escrito anteriormente e o porquê de sua recusa. Mas, 

ao mesmo tempo também, escrever um documento que partisse ou que contemplasse em alguma 

medida a contribuição dada para evitar constrangimentos com o professor que havia escrito a primeira 

versão. Era uma situação delicada. Passada esta etapa se constitui a equipe dos quatro componentes e a 

gente passa a estudar. Após muitas e muitas tardes trancados em uma sala lá no Instituto de Física 

começa a se esboçar um primeiro conjunto de competências que seriam comuns à área. Feito o primeiro 

documento, ele foi sabatinado, reescrito, revisto. No bojo desse primeiro traçado nós já tivemos que 

responder a nós mesmos porque nós seríamos uma área e porque Matemática estaria nessa área, como 

saíram nos parâmetros. Depois de escrito e revisado, coube ao coordenador geral acompanhar o 

documento dos seguintes, que foram as Linguagens e as Ciências Humanas. De certo modo eles 

precisaram se espelhar no nosso para construir o deles, já que nós fizemos antes. (Elaboradora Porta 

Estandarte) 

 

Reuniões de trabalho 

As reuniões de trabalho da equipe de Ciências da Natureza e Matemática tinham uma periodicidade 

quinzenal. Havia reuniões de meio período, depois de dia inteiro, dependendo do tempo do grupo e da 

necessidade do momento. Estudamos e definimos o que consideraríamos como competências e 

habilidades, num primeiro momento. Depois nós trabalhamos para analisar quais seriam as 

competências e habilidades que seriam da área toda, de todas as disciplinas e quais eram específicas de 

cada disciplina na área. O processo era bem bacana porque, entre uma reunião e outra, já começávamos 

a escrever as coisas da nossa disciplina e daí circulava por todo mundo. Todos liam o texto de todos e no 

encontro seguinte nós tínhamos um tempo para debater aquele documento. A mesma coisa foi feita em 

relação a nossa contribuição para o documento geral, porque você deve lembrar que os parâmetros tem 

4 cadernos. Originalmente há um documento mãe, que todos nós estudamos. Quando começamos 

aquele documento já estava esboçado, e o primeiro momento foi de debater aquilo. Nós estudamos 

anteriormente também as DCN. A dinâmica era perguntar a toda hora: está atendendo ou não as DCN? 

Está dialogando ou não com o ENEM? (elaboradora Dirigente) 

 

Separar, unir de novo 

Se a gente for pensar nas Ciências, eram todas unidas e na atualidade os conteúdos foram todos 

separados, fragmentados. Agora depois de estarem todas as ciências fragmentadas eles estão tentando 
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unir de novo. Mas não é tudo que você consegue separar e unir de novo. Aí entram as grandes áreas e, 

por exemplo, o caso da matemática e suas tecnologias. Sua importância é grande. É um conteúdo que 

perpassa muitas as disciplinas de todos os cursos. Talvez seja por isso que ela tenha ficado como uma 

área isolada, como Matemática e suas tecnologias. (professora Baiana) 

 

Trabalho e negociações 

Na elaboração dos PCNEM nós, de fato, trabalhamos como um grupo e testamos as quatro disciplinas 

como uma área, discutindo e estudando as competências e habilidades eleitas. Quando definimos quais 

eram os conteúdos que seriam veículos para o desenvolvimento destas competências, foi uma 

negociação com Física, Química e Biologia, para que a Matemática não ficasse a serviço das outras. Para 

que houvesse uma integração. A construção dos parâmetros foi muito mais que simplesmente dizer: 

‘senta aí e escreve Matemática ou Física...’ E foi muito bacana esse movimento porque, por outro lado, 

como havia um coordenador de área, ele conversou com os outros coordenadores. Assim nós também 

pudemos pensar quais eram as outras competências que estavam sendo discutidas nas áreas de Ciências 

Humanas e Linguagens e Códigos que precisaríamos incluir para poder ajudar aquelas áreas a 

desenvolver, por exemplo, a questão da comunicação. Acho que eu não sei de outra história da 

construção de uma proposta curricular que levasse em conta as coisas que foram feitas desta forma. 

(elaboradora Dirigente) 

 

Formação integral 

No ano passado tivemos muitas reuniões para tentar falar da integração, muitas reuniões. Só que até 

agora a gente não viu nada nem alguém trazendo algo prático para discutirmos. Eu penso que a 

integração pode ser a abordagem de um todo, você pensar no aluno social, que tem seus objetivos, 

pensar na parte da família, escola, sociedade, onde ele vive, sua realidade e a realidade de sua região, 

pensar de uma forma geral. Agora em termos práticos, acho que não pode ser só em sala de aula. Tem 

que ser algo maior, trabalhado por todo o IF, por todos os departamentos, por toda a escola. Porque se 

pensarmos só na interdisciplinaridade e nos conteúdos, não é integração no meu ponto de vista. A 

minha grande preocupação é pensar no aluno somente naquele momento. Devemos promover uma 

formação de mundo para ele. O aluno tem que entender de economia, de parte financeira, de política. 

Filosofia o tempo todo, Arte o tempo todo. Tudo dentro da Matemática, da História, de todos os 

conteúdos. (professor Arlequim) 

 

Rascunhos 

No primeiro rascunho que foi feito do desenho curricular do Ensino Médio organizado por áreas de 

conhecimento nas DCNEM de 98, nós pensamos em apenas duas áreas de conhecimentos, linguagens e 

ciências. Na discussão sobre ciências chegou-se à conclusão de que deveria fazer uma abordagem 

diferenciada entre as ciências da natureza de um lado e ciências humanas do outro. E aí o embate foi 

com o povo que queria que tivesse apenas uma área de ciências, pois ou é ciência ou não é ciência. 
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Nesse desenho curricular, a matemática estava sendo mais caracterizada como códigos de linguagem. 

Entretanto, outra corrente do pensamento não admitia a Matemática como algo separado das ciências. 

No rascunho seguinte, o desenho curricular acompanhou mais de perto a definição do artigo 36 da LDB, 

destacando a educação tecnológica básica. Daí é que trabalhamos o desenho curricular que acabou 

sendo aprovado: Códigos de linguagens e suas tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias. Realmente, não dava para radicalizar e separar a 

linguagem da matemática da linguagem das ciências. (Elaborador Mestre Sala) 

 

O sonho dos departamentos 

Essa experiência das áreas foi inovadora. A gente teve um professor que trouxe essa ideia. Para ele a 

escola não tinha nem que ter técnico integrado, era só universidade. O sonho dele era criar os 

departamentos, o departamento de exatas, o departamento de humanas, etc. Aí o DDE na época pediu 

que ele colocasse essa proposta de criação de áreas no papel e apresentasse. A primeira área que foi 

criada foi a área de humanas. Eles quebraram alguns paradigmas que nós da exatas não conseguimos 

quebrar até hoje, igual a esse que estamos de formar para continuidade de estudos ou formar a área 

técnica. Eles pegaram os conteúdos e dividiram chamando de ciências humanas. Quando há um 

concurso hoje, é para professor de ciências humanas. Eles fizeram uma alteração, reduziu-se um pouco o 

número de aulas, porque a nossa grade curricular antiga estava muito carregada. Hoje em dia sobram 

uns turnos para eles se dedicarem a projetos e outras coisas mais. (professora Baiana) 

 

‘Quanto tempo será que dura?’ 

Com a saída dos Parâmetros, houve uma grande sede das redes de entender como era a novidade. 

Vínhamos de um período de praticamente 30 anos, de 70 a 2000, sem um currículo nacional. Então de 

repente ele foi entendido como um currículo, apesar de que todos diziam que não era um currículo 

obrigatório. Eram parâmetros, diretrizes, orientações. Fomos chamados para muitos lugares para dar 

palestras sobre o documento. Fui chamada para vários lugares, a pedido de universidades federais, 

câmpus avançados, escolas católicas do fim do mundo deste país... A sensação era de que “eu não estou 

entendendo nada do que esta mulher está falando”. E aquela compreensão meio desconfiada de que “lá 

vem mais uma moda que a gente vai ter que seguir” ou “quanto tempo será que dura?”. Depois da 

tentativa de divulgação, a gente percebeu que precisava baixar a bola em termos de explicação, de 

linguagem, dar alguma indicação do que o professor tinha que ensinar em cada ano. Então produzimos o 

PCN+, que saem em 2002. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

Ações de divulgação 

Quando nós terminamos e começamos a fazer algumas ações de divulgação dos parâmetros, tivemos 

uma reação interessante. Não porque os professores reagissem mal, mas nós vimos que estava longe 

deles entenderem especialmente a questão das competências e habilidades. Houve muita divulgação e 

ações de formação de professores para o fundamental I. O processo foi menor no fundamental II. No 
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Ensino Médio foi muito pouco, porque o programa Parâmetros em Ação não chegou a contemplar o 

Ensino Médio. E por uma razão: se aposta que professor do fundamental I sabe pouca Matemática, e 

assim, não saberia aplicar os parâmetros. No Ensino Médio tivemos iniciativas isoladas. Foi até por isso 

que houve a criação do documento do PCN+, para servir de ação de divulgação e apoio ao professor. A 

divulgação dos PCNEM sofreu a meu ver interferência do ENEM. O ministério passou a gastar muita 

energia tentando explicar o ENEM e convencendo as pessoas de que o ENEM precisaria ser feito até que 

ele virou obrigatório. (elaboradora Dirigente) 

 

Os pré-requisitos 

O que vemos hoje em dia aqui no Instituto com relação a Matemática é muito preocupante. Os nossos 

alunos chegam com muitas falhas do Ensino Fundamental. Tem alguma coisa que não está funcionando 

no Ensino Fundamental. Houve essas mudanças, hoje talvez o aluno fique mais em sala de aula, esteja 

mais presente na escola. Mas Matemática mesmo eles não sabem. São poucos os que entram aqui que 

tem aquela noção da Matemática, a dimensão das coisas da Matemática, em termos de espaço, em 

termos de volume, área. Então o que me preocupa é o que está vindo pra gente. Quando chega aqui, 

temos que trabalhar com esses alunos, é lógico, mas a dificuldade é muito grande. Temos três anos para 

tentar recuperar oito ou mais anos que ficaram para trás. Nem sempre a gente consegue. (professor 

Arlequim) 

 

Mea culpa 

É claro que o documento em si, fazendo um mea culpa, ficou difícil.  Porque na hora que nós vimos todas 

as possibilidades, nós não sonegamos nenhuma informação. Quando a gente volta lá hoje, haveria muita 

coisa que eu não faria diferente. Eu não tiraria Matemática das Ciências da Natureza. Mas o que 

aconteceu é que os Parâmetros deram um salto muito grande para uma escola de Ensino Médio muito 

tradicional, cujo foco maior era fazer os meninos passarem no vestibular. E ainda, com um discurso que 

era muito diferente do que vinha nos Parâmetros do Fundamental. Os Parâmetros do Ensino Médio 

corriam todos em função de competências e habilidades. Os Parâmetros do fundamental I e II tinham um 

link muito forte com os documentos da Espanha. O material do Ensino Médio era original, ele foi 

construído do zero. É claro que sempre temos influências, por exemplo, em Matemática olhamos muito 

para o que estava acontecendo nos Estados Unidos. (elaboradora Dirigente) 

 

Reações contrárias da Academia 

 Nós achávamos, e ainda achamos até hoje, que a Matemática e as Ciências da Natureza deveriam 

compor uma única área, para trabalhar por competências e habilidades comuns. Seria um jeito de 

romper com esse isolamento que a Matemática tem. A professora que cuidava da elaboração das 

diretrizes gostou dessa argumentação. Mas qual foi a nossa surpresa quando a primeira reação contrária 

veio da academia e não dos professores. O pessoal tanto da Matemática quanto dos movimentos de 

Educação Matemática veio com toda a força contra a ideia. Argumentaram que era uma visão 
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reducionista, que a Matemática perdeu seu espaço, ficou a serviço de Física, Química e Biologia. Mas 

está nas diretrizes de 1998 e ficou. Apesar de todas as críticas, nós tocamos o barco e fizemos um 

trabalho muito interessante. (elaboradora Dirigente) 

 

Tempos e prazos 

Um tempo depois dos parâmetros, o ministério nos encomendou os Parâmetros em Ação, que para nós 

foi chamado de PCN+. O PCN+ é uma tradução para uma prática um pouco mais perto da escola das 

propostas do PCN. Nós pegamos tudo o que havíamos escrito para os Parâmetros e começamos a 

exemplificar possibilidades de ação dos professores, que ficaram na dúvida se trabalhavam com 

competências ou davam conteúdo. Nesta fase as reuniões não eram tão frequentes porque os PCN+ foi 

um trabalho muito menor e com prazo um pouco mais alargado do que os parâmetros originais. 

Levamos uns oito meses trabalhando nos PCN+, entre as chamadas, reuniões e publicação, que foi em 

2002. (elaboradora Dirigente) 

 

Decisões políticas 

Na época o governo não assumiu a discussão de que os PCN deveriam ou não ser obrigatórios: optou 

pela ideia de parâmetros. Vínhamos do término de um período de ditadura, ali no final dos anos 80. 

Como é que num país que está se redemocratizando, o governo vem falar em currículo nacional? Ao 

invés disso, se estipulam parâmetros e cada estado, cada município desenha seus currículos. A outra 

coisa que aconteceu é que na hora em que as diretrizes curriculares saíram elas precisavam de um 

projeto de lei na sequência que fizesse com que suas determinações se consolidassem como uma 

complementação a LDB e isso não aconteceu. Não se trata de elogio ou crítica, mas entre a gestão do 

Itamar Franco e o final da gestão do FHC, muitas mudanças foram feitas na educação. Só que deixaram 

de lado transformar alguns direcionamentos das diretrizes em lei e acertadamente, não impuseram os 

PCN para as escolas. (elaboradora Dirigente) 

 

Material próprio 

Quando eu cheguei aqui eu achei engraçado o tratamento das disciplinas e da Matemática. Eu pensei 

que eu fosse ter uma apostila, um material próprio, já que são cursos técnicos. Mas a gente chega e 

temos a escolha de livro didático igual para toda escola do Brasil. Isso é uma crítica que eu sempre faço, 

inclusive escrevi um artigo sobre isso. Eu acho que é um grande desperdício de dinheiro. Temos vários 

professores que não usam. O livro serve como referencial ou algo que incrementa as aulas, mas longe de 

ser o carro chefe de qualquer professor. Cada professor prepara seu conteúdo de acordo com o 

planejamento que a gente fez. Esse planejamento também é algo muito controverso, porque apesar dos 

cursos serem técnicos, a gente não tem aqui no instituto uma matemática específica para a informática 

ou uma matemática específica para a agropecuária. (professora Baiana) 
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Os parâmetros estão vivos 

Os parâmetros estão vivos no ENEM e no PNLD. Bem ou mal, os livros sofreram transformações nestes 

quinze anos. Eu estou atualmente em duas editoras, as quais estão apreensivas imaginando que virá 

uma mudança bastante significativa no próximo PNLD de Ensino Médio, quanto a juntar as disciplinas 

por áreas. Eles estão malucos, porque não tem nem autor para fazer isso. O ENEM virou um pouco mais 

conteudista, mas ainda tem forte a cobrança de algumas competências. Só que a escola pública parece 

que não se comprometeu em pelo menos fazer os meninos passarem pelo ENEM com uma nota 

razoável. A escola pública está o caos. Não consigo dizer outra coisa que não seja isso. Tenho trabalhado 

com uma instituição socioeducativa que fica com os meninos no contraturno do Ensino Médio. O 

objetivo é preparar para o primeiro emprego, comportamento em entrevista, escrita de e-mails, como 

conversar, vestir, mas também tem Português e Matemática. Aí na entrada eles fizeram provas para ver 

o que o menino já sabe de Português e Matemática. Os resultados são terríveis! Novos jovens a cada 

semestre e o quadro é sempre igual. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

ENEM e vestibular 

É a partir dos PCNs que vem essa ideia de reformulação dos conteúdos. Mas para nós aqui não surte 

efeito, já que são cursos técnicos. Mas a gente não pode pensar só no aluno profissional, tem que pensar 

na formação geral do aluno. Com essa mudança do PCN e em seguida vem o ENEM, os alunos também 

cobram de certa forma nossa o conteúdo que será cobrado tanto no ENEM como nos outros 

vestibulares. Eles não pensam somente no profissional, na parte técnica. Pensam também no futuro 

deles. A maioria dos alunos que entra aqui pensa não somente no técnico, mas também almeja em fazer 

uma faculdade, então a gente tem que tentar conciliar os dois. (professor Arlequim) 

 

Por que Matemática sozinha? 

Pelo que eu me lembro, nos primeiros PCN era dividido em três áreas, Linguagens e Códigos, 

Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Eram essas 

três áreas. Depois a Matemática foi separada, ficou sozinha. Eu achei isso muito esquisito, eu achei isso 

muito estranho quando tiraram. Não sei porque fizeram isso, o que eu sei é que separaram a 

Matemática. Está todo mundo junto com alguém. Não sei porque deixaram a gente separado. Eu não 

entendo porque eu acho que a gente poderia sim estar junto com todo mundo, poderia estar com 

Linguagens e Códigos, poderia estar com Ciências Humanas. Claro que eu vejo mais aproximações na 

área de Ciências da Natureza, mas eu acredito que a gente poderia sim estar em outras áreas. 

(professora Colombina) 

 

Área de uma disciplina só 

O ENEM não tinha a função que tem hoje. Dialogar com o ENEM não significava estar subserviente ao 

ENEM e nem preparar o aluno para a escola seguinte, do ensino superior. O ENEM não veio 

determinando os parâmetros, nem foi determinado pelos parâmetros. Ele foi outro movimento, um 
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movimento do INEP que reuniu um grupo de especialistas para fazer uma avaliação do Ensino Médio, no 

término da educação básica, que passava a ser obrigatória. E o ENEM estava organizado por 

competências e habilidades. Mas olha que coisa mais contraditória, quando eles fizeram o novo ENEM 

em 2009, tiraram a Matemática da área de Ciências da Natureza. Nosso coordenador de área na época 

dos PCNEM influenciou nisso porque ele também era da comissão do ENEM. Matemática passou, assim, 

a ser uma área específica, de uma disciplina só. (elaboradora Dirigente) 

 

PCNEM hoje 

Hoje os professores entenderiam melhor os PCNEM. Quer dizer, tanto tempo depois, compreendem 

melhor que é a forma de dar a aula que desenvolve competências e habilidades. Você não muda o 

conteúdo, mas também não precisa ser enciclopédico. Fizemos nos PCNEM uma mudança bem grande 

neste sentido, inclusive, de tirar algumas coisas que não eram relevantes a nosso ver, e colocar outras. 

Penso que se os PCNEM saíssem, agora, em 2015, eles teriam muito mais aceitação do que eles tiveram 

lá no final dos anos 1990. Todos os movimentos de formação de professores, de discussão que a gente 

foi desenvolvendo ao longo deste tempo permitiram uma compreensão maior. É como se os parâmetros 

tivessem saído muito tempo antes do previsto. Por outro lado, talvez tenha sido a provocação trazida 

pelo documento que permitiu ou influenciou todo esse avanço. (elaboradora Dirigente) 

 

Matrizes e determinantes 

Estávamos construindo o PPC de um curso de informática. O professor de informática disse que os 

alunos, no primeiro ano, precisam fazer lógica de programação e esta disciplina precisa do conteúdo de 

matrizes e determinantes. Este é um conteúdo matemático dado em geral no 2º ano. Perguntei a 

professora de Matemática se havia algum pré requisito para este conteúdo no 1º ano e ela pensou, 

pensou. Você tinha que ver a expressão de angustiada dela, mas no final disse que topava o desafio! 

Estávamos querendo propor uma interdisciplinaridade, embora o ensino integrado não seja só isso. Mas 

faz parte, não há como dissociar. Esta professora foi capaz de se descentrar em termos de professor, de 

detentora do saber, para de repente tentar uma nova proposição, porque a lógica de programação no 

curso de informática precisa do conteúdo matrizes e determinantes. (pedagoga Passista) 

 

Os professores amavam! 

Quando eu entrei no movimento de Educação Matemática, coordenando o CAEM lá na USP, tinha que 

dar um monte de cursos para a Secretaria de Estado, mas não tinha mão de obra. Eu comecei a convidar 

os mais conhecidos, um bando de gente que até já se aposentou. O que eu percebi que esse povo trazia 

eram metodologias. Mas era uma metodologia localizada. Então a pessoa tinha um bom jogo para 

ensinar soma de frações, ele tinha uma ideia de como usar o dominó para sei lá o que, o outro usava 

culinária para ensinar medidas. Os professores amavam aquilo, mas eram coisas pontuais, eram 

atividades. Fazia aquela atividade e os alunos achavam divertidíssimo. Só que depois ele tinha que voltar 

para o que ele sabia fazer, para o cuspe e giz, para o livro didático. (Elaboradora Porta Estandarte) 
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Um tema “não matemático” 

Num trabalho com o curso de informática, pedi para os alunos se organizarem em grupo e 

desenvolverem determinado tema que eles quisessem, um tema “não matemático”. Tem um grupo que 

foi pesquisar Coca-cola, tem um grupo que foi pesquisar Computação Gráfica. Cada grupo foi e 

pesquisou o que queria e eles tinham que estudar, desenvolver este tema, fazer questões sobre o tema. 

Tinham que elencar, desenvolver um trabalho e depois comunicar estes resultados para mim de forma 

escrita e de forma oral, apresentando um seminário. E a seguir, partindo dessa primeira ideia, fazer uma 

matematização deste tema com a minha ajuda. Era muito interessante, uma possibilidade também de 

você caminhar para essa abordagem interdisciplinar. (professora Colombina) 

 

A parte antiga de frações 

Eu praticamente não me preocupo muito com aquele monte de conteúdos. O que eu conseguir ensinar 

para mim é lucro. Se precisar eu volto a conteúdos de 5º ano, 6º ano, 7º ano. Aquela parte antiga de 

operações com frações, multiplicação envolvendo sinais, são dificuldades existentes ainda. As vezes eu 

volto a esses conceitos que teoricamente eles já deveriam saber, mas se conseguirem sair do primeiro 

ano tendo todas essas deficiências anteriores sanadas para mim é lucro. Há muito tempo eu deixei de 

me cobrar pelo conteúdo. Eu quero realmente que eles aprendam, só isso. (professor Ritmista) 

 

Encantamentos, devaneios e muito estudo 

Eu olho para a Educação Matemática como um grupo de pessoas correndo atrás de coisas pontuais, e às 

vezes, acreditando que aquela coisa pontual é a solução para a educação do País. Teve o tempo da 

pedagogia por projetos. Se você fizesse projetos os meninos aprenderiam Matemática. Depois vieram as 

TICs. Se você inserir TICs na escola eles aprendem Matemática. Tem os jogos. Transforma tudo em jogo e 

os meninos aprendem Matemática. Não é assim. É como se você prejudicasse o efeito do remédio por 

excesso. Então a minha briga com a Educação Matemática é esse encantamento que cada grupo constrói 

em torno daquilo que estuda. Vou a muitos congressos com alguém que mostra um software que ele 

usou em um grupo piloto e os meninos aprenderam função exponencial. Ótimo, eu vou ver qual é o 

software, vou ver o que ele fez e vou analisar se um professor de verdade, de carne e osso, é capaz de 

manipular aquilo. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

Grupo de pesquisa 

Eu tenho um grupo de pesquisa de Ensino Médio que são 18 alunos bolsistas de bic jr. Com estes alunos 

eu consigo interdisciplinaridade, mas é tudo extracurricular. Fazemos inglês instrumental, redação 

científica, estatística básica e experimental, pesquisa, questionários. Faço muito com estes meninos, mas 

não é na Matemática, é uma Matemática inserida em projetos de pesquisa. Penso que passa um 

pouquinho por aí, toda a experiência que eu tenho me diz que a interdisciplinaridade só funciona com 
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projetos. Com os projetos eu consigo com que os alunos com mais dificuldade consigam aprender muito 

de tudo. Eu tinha esse grupo de 2008 a 2010, mas eles não eram bolsistas. Agora temos várias bolsas e 

professores envolvidos: português, informática, agropecuária, alimentos. (professora Sambista) 

 

Projeto de Nivelamento 

No mês de fevereiro de 2014 trabalhamos com o Projeto de Nivelamento. Muitos de nós identificamos 

vários problemas e “buracos” que vem vindo lá do Ensino Fundamental. Falando do caso da Matemática, 

eles não sabem fazer as operações básicas, resolver problemas, operar com frações e decimais. Todo 

mundo estava trabalhando individualmente para ajudar, mas no meu ponto de vista está faltando um 

trabalho mais coeso. O ano passado eu procurei a seção de Coordenação, o CGE e a Supervisão 

Pedagógica para propor esse nivelamento que todos estavam considerando necessário. Não era ideia 

minha, todos tem falado isso. Se a gente conseguir, em particular, contextualizar esse primeiro momento 

de nivelamento com atividades que sejam relacionadas ao curso técnico melhor ainda. Eu percebo 

bastante o interesse dos alunos nestes momentos. (professora Colombina) 

 

Turma em Nivelamento 

Quando eu ingressei no IF em janeiro de 2010 como professor efetivo, logo fui presenteado com 

algumas turmas de Ensino Médio. Uma dessas turmas, denominada 1º D, era uma turma do curso 

técnico de Agropecuária formada somente por alunos repetentes. Para mim que já havia trabalhado em 

São Paulo com turmas de nivelamento, foi um prazer imenso pegar uma turma dessas pois pude aplicar 

o que já conhecia. Eu trabalhei com eles fazendo uma revisão nas matérias do Ensino Fundamental de 5ª 

a 8ª série no 1º bimestre e em seguida pude iniciar os conteúdos do Ensino Médio, de modo que eles 

pudessem compreender melhor a matéria e assimilar os conteúdos. Mas foi uma turma que quando eu 

cheguei estava com a auto-estima muito baixa, debruçados sobre umas carteiras de desenho. (professor 

e gestor Folião) 

 

Escolhas Metodológicas 

Em temos das OCEM de Matemática uma das coisas que a gente procurou pontuar foi primeiro o 

trabalho com Projetos, onde você pode articular uma interdisciplinaridade com a Matemática e outras 

áreas. Outra coisa que apontamos e que é muito significativa é a Modelagem Matemática e a resolução 

de problemas, onde o aluno elege um tema, elabora uma problemática e a partir dali ele busca respostas 

para aquele problema. Acho que esse também foi um diferencial em relação aos PCN que falavam da 

interdisciplinaridade, mas não sinalizavam para o professor quais caminhos buscar. Acho que essa era 

uma diferença de encaminhamento metodológico que a gente trazia. Contribuí muito nesta etapa do 

texto, até porque as pesquisas em Educação Matemática discutem muito esse tipo de trabalho.  

(Elaboradora Porta Bandeira) 
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Influências na minha aula 

As minhas atividades no Ensino Médio, as minhas aulas, são produto de toda a formação que eu tive 

desde as minhas experiências lá como aluna de Ensino Fundamental e Médio. Com certeza elas 

influenciam a minha prática hoje, até a literatura fala muito disso. As minhas experiências da 

Licenciatura em Matemática que eu fiz, o mestrado e o doutorado na área de Educação Matemática... Eu 

vejo que o fato de eu ter participado do GPIMEM também influencia diretamente a minha prática aqui. 

Eu participei deste grupo durante sete anos, fiz iniciação científica na área de modelagem... (professora 

Colombina) 

 

Matemática nos livros didáticos 

Uma coisa boa aconteceu. O governo passou a incluir no programa do PNLD também os livros didáticos 

de Matemática e Língua Portuguesa para o Ensino Médio, e posteriormente, de todas as disciplinas. 

Numa versão experimental do PNLD para o Ensino Médio, nos critérios de seleção, eles já levaram em 

consideração muitas coisas dos Parâmetros. Naquele momento todo mundo que escrevia livro começou 

a prestar atenção nestas orientações. Isso também ampliou o debate e a compreensão. Mas veja como a 

questão é complicada. Na avaliação dos livros didáticos de Ensino Médio atualmente eles ainda pedem 

integração. Só que Matemática já é uma área em si. É interessante ver como é que as pessoas vão 

passando pelo ministério da educação e tomando umas decisões que às vezes são contraditórias umas 

com as outras. (elaboradora Dirigente) 

 

Novas avaliações 

Antigamente cada professor era responsável pela avaliação da sua disciplina. Agora os professores de 

Matemática se sentam e elaboram uma mesma prova para todas as turmas. Tentam mudar algumas 

coisas, adaptar algumas coisas. Essa questão da prova bimestral, por exemplo, eu não cheguei a 

trabalhar, porque ela começou no ano de 2013 e neste ano eu não trabalhei com o Ensino Médio. Sei 

dessas coisas porque eu converso muito com o pessoal que trabalha no Ensino Médio. Já colocaram por 

disciplinas juntas, ou em áreas comuns e assim dá para trabalhar um pouco mais a parte da 

interdisciplinaridade. Mas são mudanças sutis que começam a acontecer devido a grande quantidade de 

professores novos que estão chegando com novas ideias. (professor Pierrô) 

 

Uma Equipe diferente 

O processo das OCEM de Matemática começa em 2004. Temos no Brasil duas sociedades envolvidas com 

o Ensino de Matemática que são a SBM e a SBEM. Eu recebi do presidente da SBEM o convite para 

representar esta sociedade junto a um processo de elaboração das orientações para o Ensino Médio. Na 

época se formou uma equipe com dois representantes da SBEM e dois da SBM. O que era legal na 

constituição desta equipe é que três de nós fomos professores do EM por muito tempo além de 

pesquisadores. Somente a quarta participante que não tinha experiência de sala de aula no EM. Ela tinha 
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experiência na formação de professores, tanto inicial quanto continuada. Isso já fazia uma diferença na 

constituição dessa equipe. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Divisão de trabalho 

Fui incluído no processo de elaboração das orientações curriculares por indicação da Sociedade Brasileira 

de Matemática. O MEC pediu indicações às duas grandes sociedades que se interessam pelo ensino de 

Matemática, a SBEM e a SBM. Cada sociedade indicou dois nomes. Claro que o documento foi no final 

das contas submetido a todos e aprovado, mas houve certa divisão de trabalho de acordo com a atuação 

de cada pesquisador. Assim, eu me envolvi muito pouco nas partes do documento que falam sobre os 

aspectos mais pedagógicos em si e a organização curricular. Não sou uma pessoa da área de Educação, 

sou um matemático. Uma das pesquisadoras procurou dar uma unidade final ao texto que fomos 

trabalhando. A mensagem principal era que o ensino deve fazer sentido para o aluno. (Elaborador 

Mestre de Bateria) 

 

Antes do início 

O processo de elaboração das OCEM começa a partir de um documento aonde o MEC solicitou uma 

análise dos PCNEM. Neste documento existem dois artigos sobre Matemática, um feito pela SBM, e o 

outro escrito por mim e pelo outro colega da SBEM. Nestes trabalhos fazíamos uma primeira discussão, 

uma primeira análise sobre o currículo de Matemática. Inclusive já apontando críticas aos PCN 

publicados na gestão anterior do Ministério da Educação. A partir daí a diretora do Ensino Médio no MEC 

convoca uma reunião para os representantes de todas as áreas e ela teve por princípio estar chamando 

representantes das sociedades científicas, isso era um processo interessante. A gente passou a ter 

reuniões em Brasília para discutir como seria a elaboração das orientações curriculares de Matemática. 

(Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Um processo diferente 

O processo foi um processo muito intenso e muito interessante porque ele era diferente do que a gente 

havia vivenciado no país até então. A diretora do MEC organiza reuniões regionais durante todo o ano de 

2005 onde havia participação de professores de Ensino Médio, de pesquisadores envolvidos com as 

diferentes áreas e com alunos do EM para discutir o currículo. Era a primeira vez que você tinha no 

debate do currículo a presença até de alunos. A felicidade destes ao participar da discussão foi muito 

significativa. Foram cinco encontros, um em cada região do país. Ao final destes encontros a gente fez 

um encontro nacional em Brasília onde nós éramos divididos em subgrupos que eram interdisciplinares. 

Tinham todas as áreas envolvidas pra gente discutir o perfil do documento, os encaminhamentos. 

(Elaboradora Porta Bandeira) 
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Mobilização 

No encontro geral de Brasília, eu consegui mobilizar para além dos quatro representantes, vários colegas 

pesquisadores, principalmente do estado de são Paulo. Tivemos uma participação não só de 

pesquisadores, mas de professores e até de autores de livros didáticos. Este também foi um diferencial 

na área de Matemática. São pessoas envolvidas no processo, que assumiram de participar do evento por 

conta própria. Um processo democrático com um diálogo grande com a comunidade de educadores 

matemáticos em particular. Nesse momento você tinha mais representantes da SBEM. Após essa reunião 

então estávamos com todos os dados que a gente levantou junto a essa comunidade de professores, 

alunos, pesquisadores e autores de livros didáticos. O ano de 2005 foi exaustivo por conta deste 

trabalho. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Muito conteúdo 

Os alunos ao final do Ensino Fundamental aprendem decorando a fórmula de resolução da equação do 

2º grau, mas quando vem a demonstração, ela é feita para cumprir tabela. Mesmo eu, como um bom 

aluno em Matemática que era, tenho zero lembrança de essa fórmula ter servido para alguma coisa. O 

que a gente tem defendido sempre é que seja dada uma oportunidade para o aluno descobrir os 

aspectos que dá para descobrir da fórmula. Se há pouco tempo para a Matemática, é melhor que esse 

tempo seja gasto melhor com certos conteúdos do que ensinando pessimamente um número de 

conteúdos maior. Essa é uma mensagem que todos nós desse grupo defendíamos. E foi um grupo que 

gostei de trabalhar, funcionou bem. (Elaborador Mestre de Bateria) 

 

Casinha ↔ casinha 

Sempre que a gente trabalha com os primeiros anos, é uma situação que deixa a gente transtornado. São 

inúmeros casos de estudantes que chegam sem base alguma. Por exemplo, quando a gente trabalha com 

conjuntos e chega no conteúdo de Igualdade de Conjuntos, que é uma coisa simples. Você explica: 

casinha-casinha, mesinha-mesinha, florzinha-florzinha... Conjuntos Iguais. Quando você coloca um “x”, 

uma variável e em outro conjunto você coloca algum número e ele tem que comparar, ele simplesmente 

não consegue. Ele pensa em todo o tempo que já teve aulas de Matemática, e que não aprendeu nada. 

Aí eles entram em desespero, uns pensam em desistir e a gente vai contornando, trabalhando com cada 

um deles. São trabalhos de monitoria, plantões e conseguimos sanar. (professor Arlequim) 

 

Toda a minha carreira 

Durante toda a minha carreira no IMPA desde o meu doutorado, a partir de 1990, eu me envolvi com o 

ensino de Matemática. Sou membro a 22 anos da comissão que organiza as olimpíadas brasileiras de 

Matemática e desde o início trabalho com a OBMEP. Também colaboro no PROFMAT e na RPM, ambos 

iniciativas da SBM. Nós também temos no IMPA um programa de aperfeiçoamento de professores que 

reúne cerca de 150 professores. Com a transmissão via internet para o Brasil todo, são cerca de 2000 
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professores de Matemática em cada transmissão. É um contato grande com os professores. (Elaborador 

Mestre de Bateria) 

 

Concursos 

Eu começo a lecionar e não paro mais, até que numa das reformas do Azeredo ele tira uma das vice-

diretoras da direção da escola. Como na escola que eu estava ela era de Matemática, ela pegou minhas 

aulas e eu fiquei desempregada. Eu gostava tanto de dar aula, mas a gente não tinha segurança. Por 

muitos anos um concurso era tudo o que eu queria, e o concurso não aparecia. Aí prestei concurso para 

um banco, onde comecei a trabalhar no ano de 2000. Mas nesse meio tempo eu não me desliguei, 

porque a noite eu era professora substituta, ora de Matemática, ora de Física, ora de Estatística. Na 

primeira oportunidade de concurso que teve, acho que foi em 2001 ou 2002, eu faço e fui aprovada para 

P3 e para P5 no Estado. Peço contas do banco. Eu queria era uma oportunidade de ser efetiva e agora eu 

tinha. (professora Baiana) 

 

Reconhecimento 

Nós tivemos alunos que chegavam para contar suas experiências. Um aluno especificamente chegou um 

dia e falou: “eu fiz o cálculo da dimensão de uma pedra de cantoneira que eu tinha que colocar em uma 

residência como o senhor ensinou, utilizando o Teorema de Pitágoras”. Ou seja, ele pôde, pensando em 

um triângulo retângulo, calcular a hipotenusa para saber a medida da pedra que ele tinha que cortar. Foi 

uma experiência marcante porque o aluno pôde aplicar um conhecimento simples adquirido aqui. Antes 

dele cortar a pedra ele já sabia a dimensão que tinha que ter para fazer sua colocação. Infelizmente não 

conseguimos chegar ao ponto de fazer essa integração de forma mais concreta ainda. (professor e gestor 

Folião) 

 

Formação estratégica 

A OBMEP é um projeto que eu vi nascer, estou envolvido com ele desde o início. Ele obviamente não 

tem a pretensão de definir o ensino de Matemática. Pode ser que outras pessoas da OBMEP tenham 

essa pretensão, mas eu pelo menos não tenho. Penso que a OBMEP fornece uma saída para aqueles 

alunos que podem produzir mais do que o ensino ruim que é oferecido para a massa de alunos em geral. 

E não se trata somente da escola pública. Na escola particular é a mesma coisa, não tem grandes 

diferenças. A primeira fase da OBMEP é enviada e aplicada para milhões de alunos e eu diria que a 

OBMEP consegue mudar a vida de cerca de 5000 alunos, que são os que recebem a bolsa de iniciação 

científica jr. Temos observado muitas histórias de mudança de vida de estudantes e professores através 

da OBMEP. São pessoas importantes para o país. É importante você ter pessoas bem formadas em 

Matemática, isso é estratégico para o país. (Elaborador Mestre de Bateria) 
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Isso é aula de Matemática! 

Quando eu era professora do Estado de São Paulo propus uma vez um trabalho de modelagem para os 

alunos envolvendo temas de livre escolha. Teve um aluno de 1º ano de Ensino Médio que se revoltou e 

me disse: “isso aqui é uma aula de Matemática, como você quer que eu pesquise um tema que não é de 

Matemática?”. Ele pensou que eu estava enrolando a aula. Eu fiquei muito brava e tentei explicar para 

ele porque que aquilo tinha a ver com a aula de Matemática. Mas eu não podia culpá-lo. Ele estava 

acostumado com um modelo de aula que era só fazer conta. Provavelmente nunca tinha tido em sua 

vida escolar uma experiência como aquela. Eu vejo que os alunos gostam, mas no primeiro momento 

fica aquela sensação de “o que é isso que a professora está fazendo?” (professora Colombina) 

 

Funcionava bem com Biologia, Física e Química 

Matemática não é ciência no sentido de que as verdades são estabelecidas por experimentos. Inclusive é 

muito diferente a forma de trabalhar do matemático e do pesquisador das ciências da natureza. Algum 

tempo atrás, recebemos um convite da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para fazer um projeto de 

iniciação científica para alunos do Ensino Médio. E isso funcionava extremamente bem em Biologia, 

Física e Química. Os alunos eram levados para o laboratório, viam como o pesquisador trabalhava, se 

inseriam na rotina do laboratório. Então lá no primeiro dia ele lavava tubos de ensaio, no 2º dia 

preparava uma lâmina microscópica, e assim por diante. Os alunos iam lá um dia por semana fazer essa 

espécie de estágio. (Elaborador Mestre de Bateria) 

 

Um lamento: a Divulgação 

O que eu lamento é que eu acho que esse processo não ficou claro. Acho que o governo não fez uma 

divulgação clara desse processo. Mesmo na abertura do documento, esse histórico todo deveria ter sido 

melhor detalhado. Uma coisa que eu acho que não houve por parte do Ministério da Educação foi uma 

grande divulgação desse documento. Ele até mandou para as escolas, disponibilizou no site, mas não 

houve um processo como houve com os PCN aonde teve uma divulgação em rádio, TV e em atividades 

regionais. Neste ponto a diretoria do EM nessa época deu o processo por encerrado na publicação do 

documento. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Um documento desconhecido 

É fato que quando eu converso com colegas que são professores de Práticas de Ensino nos cursos de 

Licenciatura em Matemática ou em bancas de mestrado e doutorado que tem como foco o currículo, 

nem estes trabalham ou conhecem o documento. Eu mesmo comecei a fazer uma campanha pessoal de 

divulgação do documento. Eles paravam nos PCN. Nestes anos todos, em 8 anos, você é o segundo 

pesquisador que eu dou entrevista com foco neste documento... Penso que foi um documento que tinha 

uma riqueza pelo processo que foi gerado, que é de desconhecimento da maioria. Então quando você 

me pergunta dessas novas diretrizes que estão sendo elaboradas, eu desconheço, não sei quem é a 

equipe que está trabalhando, não tenho acompanhado esse processo. (Elaboradora Porta Bandeira) 
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Documentos esquecidos 

Na verdade a gente pouco conhece esses documentos ou em algum momento já os estudou, mas no 

decorrer do dia a dia acabam sendo esquecidos. Nós focamos mais na ementa das disciplinas e nos 

conteúdos dos cursos e turmas que trabalhamos. Ás vezes temos contato com o PDI e o PPI do Instituto, 

em algumas reuniões que discutem, por exemplo, o que vai ser incluído no próximo PDI ou PPI. São 

pedidas sugestões para a próxima versão do documento, uma ideia de planejamento, mas depois que 

ele é feito muitas vezes acabamos não trabalhando com eles ao pé da letra. Em um dia desses, uma 

reunião dessas, eles queriam que incluíssemos possíveis cursos de serem abertos na elaboração do PDI. 

Esta foi a única parte que eles nos deram abertura e depois ainda disseram que a reunião foi inválida 

porque o prazo havia expirado. (professor Pierrô) 

 

Preocupação com o conteúdo 

Uma preocupação que a gente teve na elaboração do documento é que nos PCNEM você não tinha o 

detalhamento do conteúdo matemático. O conteúdo matemático que sempre foi abordado no EM e que 

ainda é exigido nos exames de vestibulares é o mesmo da década de 70, 60. E era uma preocupação que 

a gente tinha porque quem foi falar sobre o conteúdo de Matemática foi um outro documento, o PCN+. 

Este documento era complementar aos PCNEM, mas também foi muito pouco divulgado. Para se ter 

uma ideia não sobrou nem um volume do PCN+ no MEC. Eu consegui uma cópia dele e tenho a versão 

digitalizada que eu acho que atualmente nem está mais disponível, mas os professores não tiveram 

acesso a isso. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

300 anos 

Uma vez me chamou muito a atenção em uma reunião quando o pessoal de uma área técnica falou para 

um professor de Matemática que precisava muito de determinado conteúdo específico para o 

andamento de uma disciplina técnica. Eu nunca mais vou esquecer isso. Era uma reunião de fim de ano, 

eu não lembro exatamente qual era a matéria, o conteúdo. Aí o professor de Matemática pegou um livro 

bem grosso e disse: “tem 300 anos que alguém pensou assim, porque eu vou fazer diferente?” Os outros 

professores precisando que fosse visto aquele conteúdo, e a pessoa não poder passar esse conteúdo que 

estava previsto no 2º ano para o 1º... Por que isso? (pedagoga Passista) 

 

Articulação forçada 

Aquela ideia dos PCN onde a Matemática vinha articulada as Ciências da Natureza ficou muito marcada e 

aí você tem um problema sério porque essa articulação é um pouco forçada. Na realidade as Ciências da 

Natureza precisam da Matemática como uma ferramenta, mas a Matemática tem questões conceituais 

que são próprias dela e que precisam ser discutidas especificamente. Houve por parte de um 

pesquisador até a tentativa de reproduzir isso na Proposta Curricular de São Paulo. Num debate que nós 
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tivemos a gente discutiu muito essa ideia. Em seguida a proposta de São Paulo foi redimensionada 

deixando Matemática a parte mesmo. Ele acaba assumindo essa postura porque ficou claro que isso 

tinha sido um equívoco nos PCNEM. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Uso do livro didático 

Ontem dei uma aula de revisão e os alunos questionaram porque eu não usei o LD, porque eu cobro para 

que eles tragam. Se eu não uso sou cobrado porque não uso. Eu uso o LD como apoio, não como roteiro. 

Eu converso bastante com o pessoal da área técnica e eles apontaram, uma vez, a necessidade de 

Trigonometria. Os alunos precisavam ver já de imediato porque numa disciplina da área técnica chamada 

agrimensura eles viam seno, cosseno e tangente. Então tentei juntar, criar algum elo de ligação entre a 

teoria que a gente vê nas aulas de matemática com a prática profissional dentro de outra disciplina. No 

ano passado antes de dar logaritmo eu dei progressão geométrica. Juntei o que são áreas separadas 

dentro da organização de um livro. Juntei os dois e dei como sendo uma coisa só para os alunos. 

(professor Ritmista) 

 

O que é importante? 

Uma das preocupações que a gente teve no documento foi de ousar em relação a dizer que algumas 

coisas não eram mesmo importantes de serem aprofundadas no EM. Um caso particular é em relação a 

Trigonometria, que temos um histórico desastroso de ensino. Um exercício que eu fiz na época de 2005 

e fui muito chata com os colegas foi perguntar em que momento da vida precisaram ou utilizaram 

equações trigonométricas. Ninguém soube me responder, mas alguns tinham a preocupação em 

classificar a importância do conteúdo e daqui a pouco ele ser cobrado em um vestibular. Aconteceu isso: 

num vestibular da UNESP aparece uma inequação trigonométrica para ser resolvida! Ora, o fato de ter 

uma questão em um vestibular torna aquilo significativo? Na reunião de Brasília, eu fiz um esforço 

grande de ter ali representantes que trabalhavam na elaboração dos grandes vestibulares. Não é a 

universidade que tem que ditar o que o EM tem que desenvolver. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Muito fracos 

Nós tínhamos também o nivelamento de matemática que era obrigatório para os meninos de 1º ano. 

Eles chegavam aqui muito fracos e depois que faziam as primeiras provas eram selecionados para o 

nivelamento, que geralmente acontecia a noite. Era para buscar uma pequena melhora, porque cada dia 

que passa esses meninos estão chegando com mais dificuldade aqui na escola. Dar um suporte para que 

eles melhorassem o desempenho em todas as disciplinas, até para evitar a evasão. Porque se chegarem 

aqui fracos demais, com a adaptação, muitos longe de casa, dois turnos, e ainda esbarrar num conteúdo 

puxando muito sem você oferecer uma contrapartida, eles não ficavam. (professora Baiana) 
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Avaliação 

Teve um PPC que eu achei muito interessante. O professor tinha colocado no texto sobre avaliação 

citando Luchesi. Ele fez todo um referencial teórico expondo a perspectiva da avaliação formativa 

diagnóstica e quando foi lá no finalzinho no PPC ele conclui assim: ‘portanto, a avaliação é um momento 

para reflexão do aluno’. E a parte do professor? Porque ele fez todo o referencial de Luchesi que fala o 

tempo todo que a avaliação é um feedback para o aluno e para o professor. Porque mediante uma 

avaliação eu vejo qual é o rumo que eu vou ter que dar para minha prática pedagógica. Eu o chamei e 

questionei. Até cogitei de que não tinha sido ele que tinha escrito o documento, não era muito o perfil 

dele. (pedagoga Passista) 

 

Cálculo, Economia e/ou Matemática 

Trabalhei como professora num curso universitário, onde dei aulas de Cálculo aplicado a Economia. 

Muito bem, eu sei Cálculo enquanto professora de Matemática, mas quando eu assumi essa disciplina eu 

tive que me apropriar de alguns conceitos da Economia para poder trabalhar com os alunos o Cálculo 

aplicado a Economia. Só saber cálculo não me bastava, eu tinha que me apropriar de alguns conceitos da 

Economia para poder ministrar essa disciplina. Isso também é um desafio para o professor. A gente faz 

um curso de Matemática aprendendo a Matemática por ela mesma. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

A professora de Física 

Quando eu trabalhava na Escola Comunitária, tínhamos uma professora de Física muito boa,  que já 

faleceu. Ela era uma educadora física ímpar e dizia assim para mim: “Pelo amor de Deus, quando você 

trabalhar com os alunos, trabalhe com os números quebrados!”. Isso ocorre porque na aula de 

Matemática a gente propõe a elaboração do gráfico de uma função sempre com os números 

redondinhos. Quando ele chega no laboratório de Física não existem esses números. Na hora de montar 

um gráfico do que aconteceu com o experimento, ele tem 1.73, 2.84, -0.3. Neste momento os alunos 

têm dificuldades, porque parece que não era a mesma Função que eles estudavam na aula de 

Matemática. (Elaboradora Porta Bandeira) 

 

Eu não acho, eu tenho certeza! 

Eu achei um espetáculo aquele seminário do NAPNE quando o Luchesi foi lá. Teve um professor nesse 

seminário que fez a seguinte pergunta: “então você acha que se 90% (não to brincando não), se 90% da 

turma vai mal na avaliação, a culpa é do professor?” E todo indignadinho, você imagina mais ou menos 

de que área era. Aí o Luchesi naquela calma dele na frente: “não, o senhor está enganado, eu não falei 

que eu acho que é culpa do professor, eu falei que eu tenho certeza que o problema é do professor!”. Eu 

olhei para minha colega de supervisão e vibramos. (pedagoga Passista) 
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Complexo demais, sofisticado demais 

Hoje, 15 anos depois, já há algum tempo caiu a nossa ficha de que aquele documento era sofisticado 

demais, complexo demais para aquele momento. Ele não levava em conta que havia um professor lá do 

outro lado imerso numa cultura disciplinar, do conteúdo, do livro didático, das provas de vestibular. 

Entre o discurso no papel e a realidade das escolas, havia e ainda há até hoje um grande abismo. O 

discurso das competências e das áreas eram muito distantes da prática do professor. As escolas que não 

sabiam o que significava trabalhar por área continuaram trabalhando por componentes, por disciplinas. 

Assim tanto fazia dizer que Matemática era da área como dizer que não era. (Elaboradora Porta 

Estandarte) 

 

Veio para ficar! 

Com a expansão do Enem parece que não havia mais escapatória, que o discurso das habilidades e 

competências veio para ficar. Começava a se avaliar as escolas. Nas escolas públicas o PCNEM é discurso 

e é um discurso vago. É um discurso só de palavras, não de ações. Eu acho que a matriz do ENEM é a 

força maior, muitos professores conhecem aquela matriz até de cor e salteado. O programa nacional do 

livro didático também aprovava as obras que estavam de acordo com os parâmetros. A mudança veio de 

forma gradativa e o discurso das habilidades e competências foi se instalando entre os professores. 

(Elaboradora Porta Estandarte) 

 

Sobreviventes 

Com a mudança de governo do PSDB para o PT quem sobreviveu daquela equipe no ministério foi 

apenas o coordenador desse grupo que escreveu os parâmetros. Mesmo ele não durou lá muito tempo. 

Ele se afastou com outros interesses. Desta forma, os parâmetros ficaram adormecidos na primeira 

gestão do governo Lula. Apenas por volta de 2009 começa-se a discutir as novas diretrizes, um 

movimento de revisitar os parâmetros. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

Evolução do ENEM 

O ENEM, que era originalmente um exame não universal e optativo, tinha como objetivo tão somente a 

avaliação de qualidade da oferta do Ensino Médio enquanto etapa de consolidação da Educação Básica. 

Após a Emenda Constitucional nº 59/2009, entretanto, o ENEM acabou se tornando um exame de 

caráter universal e foi assumindo, cada vez mais, a função de um grande vestibular. Assim, os 

elaboradores acabaram concluindo que a Matemática deveria ganhar luz própria nesse novo exame. As 

primeiras versões do Enem contemplavam três áreas do conhecimento, definidas pelas DCN e o CNE. 

Posteriormente, ainda, esse exame assumiu uma outra nova função: certificação do Ensino Médio. 

(Elaborador Mestre Sala) 
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A influência do ENEM 

Os documentos acabam se perdendo e não influenciam muito nossas aulas. Às vezes essas 

reformulações que eles fazem e que acabam sendo usadas no ENEM influenciam muito mais a forma de 

trabalho em sala de aula. Isso porque o objetivo final com relação ao Ensino Médio, como a maioria está 

focado no Ensino Médio e não propriamente no técnico, é entrar num curso superior. Eles não querem 

sair e ir para o mercado de trabalho como técnico. A gente acaba trazendo questões do tipo 

interdisciplinares e usa em sala de aula para motivá-los também. Talvez seja um erro nosso enquanto 

professor não conhecer tanto estes documentos. (professor Pierrô) 

 

Aproximações e distanciamentos 

Nós vivíamos formando professores de matemática com uma visão de que Matemática ainda pairava 

sobre tudo e todos. Porém, nós víamos a Matemática como ciência de um modo muito forte. O que a 

gente não tem das ciências da natureza é o âmbito experimental e o tipo de objeto de conhecimento 

com o qual a gente lida. A gente lida com ideias, com conceitos, com regularidades, não com algo 

natural. Há uma aproximação, mas também há um distanciamento. O que nos une é o método científico 

e o raciocínio lógico dedutivo. Com uma diferença das Ciências da Natureza. Como eles não tem um 

teorema, eles tem provavelmente uma tecnologia investigativa que chega a uma conclusão. Amanhã ou 

depois essa tecnologia melhora e aquela conclusão inicial é derrubada. As verdades deles são mais 

transitórias do que a prova irrefutável de um teorema. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

Guardiã 

O discurso dos parâmetros lá de 1999, quando fala do porquê Matemática estar junto, talvez não 

estivesse tão claro para mim como está hoje. Mas hoje eu não brigo se você quer pôr Matemática junto 

ou separado. Porque esse é um discurso acadêmico, é um discurso que não mexe na escola. É assim 

como o discurso do que é competência e do que é habilidade. A academia tem uma limitação que lhe é 

característica e deve ser assim mesmo. Você escolhe um tema, seja lá qual for, e você vai em 

profundidade, ao nível do micro, do detalhamento. A escola é uma pedra mais bruta, ela é rígida. Coisas 

muito delicadas ou nuances muito finas não tem lugar ali. Ao longo dos anos tenho me tornado muito 

mais flexível e, ao mesmo tempo, meio que guardiã dessa ideia de que o que a gente pode fazer pelo 

menino é desenvolvê-lo em termos de habilidades e competências. A gente tem que usar as disciplinas 

para fazer isso, porque eu não desenvolvo habilidades e competências no vazio. (Elaboradora Porta 

Estandarte) 

 

Eu sonhava com a sala de aula 

Comecei a fazer concursos de novo. Saí do magistério a princípio por causa da questão financeira 

mesmo. Passei num concurso do Fórum e na CEMIG. Como meu marido tinha sido aprovado aqui no IF, 

acabei indo para a CEMIG. Me afastei da sala de aula mas foi um período importante para minha 

formação profissional. Eu saí e ganhava um pouco mais, mas não desligava desse meu lado de 
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magistério. Eu conto para os meninos que eu sonhava quase toda a noite que eu estava dando aulas. 

Para mim não era uma coisa resolvida. E o serviço era muito frio, muito computador, muita máquina. 

Esse contato dinâmico com os meninos em sala de aula fazia falta. Quando teve a expansão do ensino 

técnico no governo Lula, resolvi: “vou fazer concurso de novo”. (professora Baiana) 

 

O cara que fica fazendo perguntas 

Quando eu fui fazer doutorado, tive a sorte de pegar um orientador totalmente maluco. Ele era cego. Ele 

me dizia que não estava vendo o que eu estava explicando! Pedia para que eu explicasse de novo e dizia 

que não estava vendo! Era papo de louco mesmo. Ele me questionava: ‘por que você colocou essa 

hipótese?’, ‘e se tirar essa hipótese?’, ‘me dá um exemplo’, ‘me dá um contra-exemplo’. Ele trabalhou 

comigo desta forma e de certo modo foi o germe de uma metodologia chamada resolução de problemas. 

Mas ele não tinha nenhuma noção disso. O que ele estava fazendo comigo, na verdade, era ser cientista. 

Cientista é o cara que fica fazendo perguntas. (Elaboradora Porta Estandarte) 

 

A Matemática e o laboratório 

Aqui na FGV, onde estou atualmente, tem também uma iniciação científica para o pessoal de ciências 

sociais. Tem esse lado prático, vão ao Arquivo Nacional, vão pegar fontes. Você insere o aluno na 

atividade de pesquisa. O pesquisador em Matemática não tem isso. Não tem um laboratório, não tem 

nem assistente de pesquisa que vai ajudá-lo a fazer experimentos. Mesmo na Matemática aplicada, aí o 

desafio é saber trabalhar com computador. O que acabávamos fazendo era dar cursos para tentar 

aproximar esse aluno do nível de entendimento necessário para a pesquisa matemática. Eu acho 

Matemática muito diferente mesmo. Acho correto Matemática ser considerado um caso a parte. 

(Elaborador Mestre de Bateria) 

 

Laboratório de Matemática 

A área de humanas se organizou primeiro e fizeram até uma sala temática. Depois foram criadas as 

outras áreas e pediram que a gente escolhesse o nosso coordenador. O número de reuniões de área 

depende também do perfil de cada um, da disponibilidade. As vezes você quer reunir em horário que 

alguém tem aula, outro está em outro local. É o que é mais complexo. Mas é uma proposta também 

interessante porque você vê a área surgindo com algumas atribuições, algumas responsabilidades. Agora 

a gente já tem um projeto: queremos o nosso laboratório de Matemática, com os nossos computadores. 

Porque as vezes você precisa usar um laboratório de informática e precisa ficar se deslocando para outro 

prédio. (professora Baiana) 

 

Leitura em Matemática 

Atualmente eu estou com uma turma de primeiro ano do curso técnico em Alimentos, bons em 

Matemática. Eu estou desenvolvendo um pequeno projeto de leitura que foge totalmente, dizem que 
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foge totalmente, da área de Matemática. Mas eu vejo a leitura como parte essencial da Matemática. 

Temos um grupo numa rede social onde vamos escrevendo sobre os livros que vamos lendo, contamos 

um pouco da história e eu os incentivo a leitura. Não é uma leitura específica, é pelo prazer de ler. E com 

isso eu ganho na Matemática, porque a maior dificuldade que eu percebo nos alunos é que eles não 

sabem ler e interpretar os exercícios. Hoje eu vejo os alunos enquanto há troca de professores ou no 

período do almoço, sentados na sala de aula lendo algum livro.  (professor Ritmista) 

 

Braço direito 

Até o ano passado eu trabalhei no curso de agropecuária com os primeiros anos. São alunos menos 

favorecidos financeiramente e menos favorecidos também na parte de conteúdos. Eles chegam com 

muita dificuldade na parte de Matemática em particular, mas também nas outras. Apesar de que sempre 

tem um ou outro que se sobressai. Tem um aluno que vai se formar agora, está no terceiro ano, ele é 

meu braço direito. Dei aula para ele no primeiro ano e no segundo ano já virou meu monitor de 

matemática. É meu orgulho esse aluno e ele quer ser professor. Eu sempre o incentivo a continuar, a 

estudar, fazer licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado. Temos que incentivar esses poucos que 

querem continuar na vida acadêmica. (professor Ritmista) 

 

A origem do π 

Lembro da experiência de mostrar ao aluno a origem do número π. Ainda hoje é difícil alunos do Ensino 

Superior entenderem que o valor do π é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Eu 

gosto muito dessa parte da Geometria, onde eu posso fazer explicações na prática para o nosso aluno e 

ele entender. Mas é difícil aplicar esse conhecimento ainda hoje nas disciplinas técnicas talvez até por 

falta de conhecimento. Ou falta de verificar quais conhecimentos se utilizam na parte prática. Nós 

precisamos amadurecer muito ainda para chegar a esse ponto. (professor e gestor Folião) 

LDB: (meu) ponto de partida 

O ponto de partida para falar das diretrizes curriculares tem que ser a LDB de 1996, que se inspirou na 

Constituição Federal de 1988. Esse novo ordenamento legal coincide com minha entrada no CNE, que 

estava começando a discutir exatamente as diretrizes para o Ensino Médio. O colegiado já tinha 

aprovado as diretrizes para a educação infantil e para o Ensino Fundamental. Foi a minha primeira tarefa 

no CNE. Eu estava vindo do conselho estadual de São Paulo, do qual havia sido Presidente. Nós 

começamos todo o estudo e debates a partir do artigo 36 da LDB, que caracterizava o currículo, 

destacando a educação tecnológica básica. Por isso é que aquelas diretrizes contemplam as linguagens e 

suas tecnologias, as ciências da natureza e suas tecnologias, as ciências humanas e suas tecnologias. 

(Elaborador Mestre Sala) 
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Muita gente envolvida 

O início da discussão das diretrizes do Ensino Médio e da educação profissional remonta a fevereiro de 

2010. Houveram duas audiências públicas. Após essa segunda audiência foi entregue uma versão das 

diretrizes cujo texto foi redigido pelo então relator, pessoa lendária na área de educação profissional. O 

CONIF, que é órgão ligado aos IFs, solicitou uma reunião que aconteceu no MEC em maio de 2010. Ali foi 

dito que a intenção era aprovar um parecer mais ou menos em junho de 2010. Em setembro e outubro 

de 2010 o então secretário da SETEC entregou dois documentos ao CNE. Entretanto, não sei se por 

desconhecimento dele, não cabe a um secretário do MEC apresentar um substitutivo. (Elaborador 

Compositor) 

 

Sem muitas explicações 

Então não houve um planejamento, uma explicação, uma demonstração do que seria esse Ensino 

Integrado. De 2011 a 2013, participamos de debates dentro de reuniões pedagógicas que foram criadas. 

Com o auxílio de pedagogas que foram contratadas pudemos entender um pouco mais sobre Ensino 

Integrado, e eu digo que hoje nós estamos um pouco mais maduros quanto a isso. Mas não estamos 

totalmente prontos para o Ensino Integrado, pois ele dependeria de implementações da própria SETEC, 

do governo federal. Ainda hoje em sala de aula encontramos um professor de Matemática, mesmo eu, 

que ministra sua aula de Matemática totalmente desvinculada do Ensino Técnico. (professor e gestor 

Folião) 

 

 

Na base da votação 

Chegamos a um momento em que não havia acordo pacífico em relação à melhor situação para a 

Matemática. Aí a decisão final foi na base da votação. Até pensamos em desempatar esse embate 

promovendo uma ampla discussão com especialistas na área da matemática, física, da química e da 

biologia. Um grupo de especialistas foi convidado para uma conversa no CNE, mas foi meio 

decepcionante. Descobrimos que na universidade o povo da matemática, da física, da química e da 

biologia pouco conversa. Esse entrosamento necessário praticamente não existe na universidade. Nem 

nas melhores universidades. Os matemáticos desenvolvem os seus trabalhos isoladamente, e os outros 

também. (Elaborador Mestre Sala) 

 

Diálogo entre os pares 

Eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei para os professores em dezembro passado com a 

proposta de formulação de um projeto novo, que tivesse um viés de interdisciplinaridade. Mas que 

fossem ensaios de integração. Pedi para estudarem os conteúdos que são passados no Ensino Médio e 

eles foram, se angustiaram, diziam que não teria como fazer. E agora que começamos a discutir de fato, 

foi tão emocionante eles terem encontrado essas relações. São conteúdos que são vistos no 

propedêutico e no técnico, quer dizer, um sombreando o outro. O que para mim é muito difícil é a gente 
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sentar com aquela equipe de professores da área técnica, da área propedêutica e tentar elaborar um 

novo conceito de conhecimento. Isso é o mais difícil porque você sai da sua zona de conforto. (pedagoga 

Passista) 

 

O mundo da Matemática 

Tive uma experiência bem interessante no semestre passado quando eu fui a uma aula do técnico. Eu 

como professor de matemática, que ficava só na minha sala dando aula, resolvi ir a uma aula do técnico 

na parte de suinocultura. Fui lá para aprender e tudo aquilo que eu aprendi eu consegui trazer para o 

mundo da matemática. Essa experiência foi uma experiência particular. Eu me propus a ir lá. Conversei 

com o professor antes, pedi autorização e fui. Não é um programa ou orientação do IF. Mas ainda não 

existe aquela união, aquele momento de sentar para preparar uma aula juntos. Tanto que é a aula dele e 

a aula minha. Eu não fui trabalhar junto com ele, fui assistir a uma aula dele. E quando eu voltei eu dei a 

minha aula. (professor Ritmista) 

 

Vida própria 

A opção de situar a Matemática junto com os demais componentes curriculares das Ciências da 

Natureza, acabou sendo uma opção para forçar um pouco a barra para a construção de propostas 

convergentes nessa área. Mas não era unanimidade naquele momento. Por exemplo, se fizéssemos a 

opção de alocar a matemática na área de conhecimento dos códigos de linguagem e suas tecnologias, 

essa decisão provocaria uma mudança radical na orientação da própria matemática e tínhamos 

consciência de que não era essa a matemática que estava sendo ensinada no Brasil e também não 

tínhamos segurança de que deveria ser assim. Posteriormente, quando o INEP começou a planejar o 

ENEM, a Matemática começou a merecer tratamento diferenciado. De início, ainda articulado com 

Ciências da Natureza e posteriormente ganhando vida própria. (Elaborador Mestre Sala) 

 

Carimbo na testa 

Um problema que começou a ocorrer foi a interpretação, por parte de algumas entidades que 

discordavam do texto que circulava, de que o relator se identificava demais com a pedagogia das 

competências. Foi um impasse, porque alegavam ser isso inconciliável com o que o secretário da 

SETEC/MEC exigia como um novo parecer. Naturalmente houve resistência e o confronto assumiu 

caráter pessoal com o relator por ele ser ligado ao sistema S, do SENAC, que teria este viés. O 

comportamento do relator nos trabalhos da Comissão, no entanto, não foi tão ortodoxo assim. Mas 

pegou este estigma, botou-se um carimbo na testa dele para não mais tirar. (Elaborador Compositor) 

 

Professor e Gestor 

A partir de setembro de 2010 eu tive a oportunidade de assumir a função de Coordenador Pedagógico. 

Até então era essa a denominação. Depois denominou-se de Coordenador de Apoio ao Ensino porque 
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verificou-se que a função de pedagógico nada tinha. A partir de agosto de 2011 assumi como Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento Educacional. Eu ainda continuo professor. Eu não saí da sala de aula. 

Essa foi uma meta que eu estabeleci quando iniciei como CAE, que não abandonaria a sala de aula e não 

abandonei até então. Aliás é um prazer imenso poder estar em sala de aula. (professor e gestor Folião) 

 

O relator e o optometrista 

Argumentou-se, na ocasião, de que os IFs não poderiam trabalhar a ideia de competências e habilidades 

predominante porque já tinham outra opção. Um pró-reitor indagou, certa vez, se a educação 

profissional se tratava somente da habilidade de fazer alguma coisa. O relator pegou seus óculos para 

exemplificar... Eu tenho um cara aqui que vai ser um optometrista, e ele tem que aprender o que? Se ele 

não aprende a habilidade, ele não é um bom optometrista, não irá fazer bons óculos. Houve estes 

debates, se o optometrista aprende ou não a fazer, sim, mas ele tem que ter também uma compreensão 

sobre aquilo que vai fazer. Enfim, concluímos que teríamos que ter o cuidado de não engessar as ações 

nas escolas. Fomos assim trabalhando dentro de uma flexibilidade. (Elaborador Compositor) 

 

Falta de definição 

Quando nós chegamos a Instituição, eles nos falam que o ensino é integrado. O que eu vejo hoje é um 

Ensino Médio separado do ensino técnico, só que colocado meio período de um, meio período de outro. 

Não existem disciplinas que, por exemplo falam da Matemática aplicada na adubação, se fosse 

Agropecuária. Porque aí sim seria realmente a Matemática junto com outra coisa na aplicação do dia a 

dia no ensino técnico. Ás vezes acontece, por exemplo, de uma coisa que eles estão vendo no ensino 

técnico que não foi trabalhado ainda no médio, ou vice versa. Se realmente acontecesse uma integração, 

Matrizes, por exemplo, poderia ser ensinado junto da parte de computação. Não sei se essa é a ideia de 

integração também. É outra coisa que eu lembro de uma palestra que tivemos. Temos essa ideia que 

integrar é juntar, e não é necessariamente isso. (professor Pierrô) 

 

“Onde eu vou usar isso?” 

Quando eu trabalhei com o 2º ano de Agropecuária, muitos alunos não gostavam de Matemática. Parece 

que a maioria já trazia isso. A pergunta clássica que vinha era: “onde eu vou usar isso?” Como eu 

trabalhava com o conteúdo de Função, dava exemplos de crescimento de plantas, de adubação. A minha 

formação é Licenciatura em Matemática. Tenho conhecimentos na área agronômica por ter feito o 

mestrado e doutorado na área de Estatística voltada para Agronomia. Talvez se eu estivesse trabalhando 

no Ensino Médio integrado com Edificações, por exemplo, eu não conseguiria exemplos. Eu saberia o 

conteúdo de Matemática, saberia explicar, mas não saberia contextualizar: isso é um problema. 

(professor Pierrô) 
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O boi teórico 

Eu coordenei uma pesquisa sobre a constituição de valores na educação profissional, que inclusive 

originou um livro recém-lançado. Mas como é que se constituem valores na educação profissional? Não 

é com aula teórica! Todos os que tentaram embutir valores com disciplinas de ética profissional, de 

comportamento, não conseguiram. É besteira! Tem que ser no dia a dia, na prática. Como é que se vai 

formar para a agropecuária, se ele não vai no mato? Como é que vai trabalhar com boi se não trabalha 

com boi? Só o boi teórico não existe, o emprego teórico não existe. Os valores tem que ser trabalhados 

de maneira global. Numa audiência pública eu cheguei a perguntar para um cara que era dos mais 

agressivos, quanto tempo ele havia dado aula. Ele respondeu que nunca havia lecionado, mas que 

conhecia bem a teoria. Então ele não sabe das coisas! (Elaborador Mestre Sala) 

 

Experiência docente 

Num IF onde a gente tem professores com mestrado, doutorado, pós doutorado, você tem que ter um 

conhecimento para ter uma credibilidade. E mais que isso ou tão importante quanto: eu digo que foi 

uma coisa que me ajudou muito, foi eu ter sido docente durante 18 anos. A tarde eu dava aula para os 

pequenos, porque eu sou apaixonada pelos pequenininhos também. De 5 e meia as 6 e meia eu pegava 

aula de Filosofia no cursinho e de 7 as 10 e meia da noite dava aula na faculdade. Então eu tinha 

experiência enquanto docente. É uma questão de testemunho. Como é que você chega para dialogar e 

fala assim faz assim, tenta essa estratégia na sua aula, tenta dividir mais os pontos... Poxa aquela mulher 

nunca deu aula, eles pensam. (pedagoga Passista) 

 

Até a nomenclatura é diferente 

A parte mais importante da integração curricular seria a diminuição de carga horária, de forma a tentar 

realmente modificar a matriz curricular para atender um pouco aos cursos. A questão da agropecuária, 

por exemplo, ao trabalhar com topografia. No ensino subsequente eu tive a experiência este ano de ver 

realmente a necessidade de fazer uma Matemática para que eles apliquem. Até a nomenclatura que a 

gente usa é diferente do que eles usam no ensino técnico. (professora Sambista) 

 

O coveiro da educação profissional 

Internamente, na CEB/CNE, uma das conselheiras apresentou proposta de alteração no texto em 

discussão, dizendo que estava incorporando sugestões da ANPED e do CONSED e pedindo que se 

produzisse um documento único, para Ensino Médio e profissional. Até então estava em discussão ainda 

as diretrizes para o Ensino Médio. A educação profissional que era separada depois se juntou e 

novamente houve um desmembramento, ficando duas relatorias. A comissão era a mesma e eu fiz parte 

das duas, fui presidente das duas. Entendia-se que um documento único seria até razoável, 

considerando a educação profissional como uma modalidade do Ensino Médio. O então relator resistiu 

muito a essa ideia de fazer um documento único. Dizia que não seria o “coveiro da educação 

profissional”. (Elaborador Compositor) 
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Modalidades de Ensino 

Até o ano de 2010 tínhamos turmas concomitantes, ou seja, cursando Ensino Médio de manhã e Ensino 

Técnico a tarde ou o contrário. A partir de 2011 foi implementado no IF o Ensino Integrado, mas sem 

planejamento ou instruções. A única mudança que foi feita é que o aluno só poderia se formar 

integralmente: ou ele se formava técnico e médio ou não se formava mais. Existem as 3 opções ainda, o 

integrado, o concomitante e o subsequente, mas a política financeira do governo tem, na verdade, 

impelido os institutos a trabalharem com o Ensino Integrado. Isto ocorre porque com o Ensino Integrado, 

o orçamento que a instituição recebe é maior. (professor e gestor Folião) 

 

Carnaval, Semana Santa e Corpus Christi 

Em 2011, a medida em que íamos discutindo e colhendo observações, foram se consolidando posições 

divergentes representadas por pessoas ou entidades. Na condição de presidente da Comissão tentei 

equilibrar um pouco todo esse processo. Na agenda procuramos esticar um pouco mais o tempo. Botar 

um tijolo em cima. Não para adormecer, mas para propiciar melhores reflexões. Porque já tinha chegado 

a um ponto de muito acirramento. Queriam as diretrizes em 2010, mas já estávamos em 2011. O debate 

foi retomado e tivemos várias versões do documento, onde foram incorporadas algumas coisas, outras 

não. O que queriam os diversos setores, o que queríamos nós... Tivemos a versão Carnaval, a versão 

Semana Santa e depois a versão Corpus Christi. (Elaborador Compositor) 

 

Relatoria coletiva 

A pergunta que nos fizemos foi, então, como as atuais diretrizes estavam impedindo a evolução da 

educação profissional e como poderíamos corrigir. Muitas questões já haviam sido sanadas nas diretrizes 

do Ensino Médio, mas não podíamos simplesmente fazer uma justaposição. Foi aí que amadureceu a 

ideia de uma relatoria coletiva. Porque já havia uma desconfiança muito grande de que a educação 

profissional ia cair nesse lugar comum. Trouxemos ANPED e MEC e discutimos exaustivamente essa nova 

versão. Quanto à relatoria coletiva, todos os que eram membros da comissão se tornaram relatores. O 

documento feito pelo relator até então foi retrabalhado, com esta concordância entre o MEC e a CEB, 

conciliando observações da ANPED e do CONIF. (Elaborador Compositor) 

 

Conhecimento, formação e trabalho (inter)disciplinar 

Todos estes documentos falam sobre a importância da interdisciplinaridade. Nosso conhecimento é 

interdisciplinar, mas a forma como a gente se forma e passa o conhecimento para as gerações é 

disciplinar. Fica todo mundo na sua casinha, na sua caixinha. Precisamos promover alguns espaços onde 

as pessoas comecem a trabalhar juntas. Esse assunto foi tratado nas reuniões pedagógicas. Estes dias eu 

estava conversando com a professora de bovinocultura de leite na sala de café. Ela estava falando da 

Matemática necessária para a disciplina dela e eu falei que ela poderia me procurar. Mas seria 
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interessante promover alguma atividade juntas mesmo, ir lá coletar algum dado no campo, desenvolver 

algum projeto. (professora Colombina) 

 

Cronograma atrasado e atrapalhado 

Eu acho que com a troca de ministros, a gente paga o preço das políticas. O Fernando Haddad vinha com 

uma série de ações e aí quando ele sai para a prefeitura de São Paulo e entra o Mercadante acho que a 

coisa parou. Houve discussões, algumas reportagens na mídia, mas ficamos esperando e não veio nada. E 

agora que o investimento está grande no PNAIC, dá a impressão que a Secretaria de Educação Básica 

está mobilizada nisso. Na verdade os documentos estão atrasados, porque saiu o documento do 1º ao 3º 

ano, mas ainda não saiu do 4º ao 5º. No entanto, já saiu o PNLD para a inscrição de livros didáticos do 1º 

ao 5º ano que logicamente tem se uma expectativa que saia de acordo com as orientações do PNAIC. O 

cronograma deles está atrasadíssimo e atrapalhado também. (Elaboradora Porta Bandeira) 
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Apoteose e Dispersão – caminhos de análise 
 
 

Apoteose 
 
 

Desvendar esse mistério 
É caso sério, quem se arrisca a procurar 

O desconhecido, no tempo perdido 
Aquele pergaminho milenar 

São cinzas na poeira da memória 
E brincam com a imaginação 

Unidos da Tijuca, não é segredo eu amar você 
Decifrar, isso eu não sei dizer 

São coisas do meu coração 
 

Eu quero ver esse lugar 
Que o próprio tempo acabou de esquecer 

Meu Deus, por onde vou procurar 
Será que alguém pode me responder 

 
Quem some na multidão 

Esconde a sua verdade 
Imaginação, o herói jamais revela a identidade 

Será o mascarado 
Nesse bailado um folião? 

A senha, o segredo da vida 
A chave perdida é o "X" da questão 

Cuidado, o que se vê pode não ser... Será? 
Ao entender é melhor revelar 

No sonho do meu carnaval 
Pare pra pensar, vai se transformar 

Ou esconder até o final? 
 

É segredo, não conto a ninguém 
Sou Tijuca, vou além 

O seu olhar, vou iludir 
A tentação é descobrir 

 

(É Segredo!, Unidos da Tijuca, 2010
78

) 

 
 

Após a apresentação de todo o conjunto de mônadas – as alas do nosso desfile –, como 

é de costume nesta metodologia de trabalho, passamos a apresentar a sua  ressignificação. É 

                                                           
78

 Disponível em: <http://letras.mus.br/unidos-da-tijuca-rj/1570817/>. Acesso em: 22-11-14. 
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uma leitura possível frente a rememoração dos narradores, que neste momento também já 

ressignificam seu passado e suas experiências. Estamos na apoteose, rumo à dispersão. 

Apoteose, originalmente, significa elevar alguém ao status de divindade, divinizá-lo por 

algo extraordinário. Nas religiões da antiguidade, consistia no momento de unificação do 

humano com o divino. No contexto teatral, é considerada o final espetacular ou surpreendente 

de uma cena ou do espetáculo.  

Esta última definição pode ser estendida aos desfiles de carnaval. A apoteose ocorre com 

a avenida totalmente tomada. Foliões, sambistas e plateia cantando o samba-enredo e a bateria 

tocando com o máximo de garra. É o momento de admiração do conjunto do desfile, como a 

imagem a seguir sugere. Ao mesmo tempo, as primeiras alas e alegorias já começam a sair da 

avenida e se dirigir a dispersão. 

Na dispersão o desfile acaba oficialmente e os integrantes se organizam para deixar o 

sambódromo, alocando as alegorias em local apropriado. Alegorias e alas são impulsionadas 

com mais velocidade ao final do desfile para que o tempo não estoure e o trabalho de garis e 

equipes de apoio aumenta. 

Figura 17 – Marquês de Sapucaí (RJ) tomada por um desfile com o grande arco símbolo da praça 
da Apoteose ao fundo. 

 

 

Fonte: http://marketingpessoalonline.com.br/wp-content/uploads/2014/02/carnaval-marketing-pessoal.jpg 
(acesso em: 07-12-15). 
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 A imagem mostra o sambódromo carioca num momento em que a escola já tomou a 

avenida. Podemos visualizar muitas de suas alas e alegorias, além do público presente nas 

arquibancadas e camarotes. Esta imagem nos remete ao momento de nosso trabalho com as 

nossas alas – mônadas – expostas. As experiências narradas e cristalizadas nestas mônadas 

estão prontas a nos aconselhar, a nos mostrar novos olhares e um possível direcionamento. 

 Como na imagem, apesar de percebermos bem a delimitação de cada ala, já não 

interessa cada uma em particular, mas o conjunto do desfile e a beleza construída neste painel. 

Buscamos assim uma compreensão destes fragmentos totalizantes.  

Para Benjamin, importa a tensão existente e marcada nas narrativas ouvidas. Esta tensão 

materializada nas mônadas pode expressar discursos da prática docente, da elaboração de 

currículos, nos diferentes contextos de análise propostos por Ball.  

A tensão está intrinsecamente ligada às experiências trazidas da memória de cada 

narrador e, ao mesmo tempo, ao coletivo que intentamos significar. São as formas de ver o 

mundo e mais, o movimento de identificar uma outra forma possível de existência – os 

aconselhamentos. São momentos de extrapolação e ruptura da ordem e estabilidade que geram 

fragmentos que remetem a estas outras formas de existência.   

 Vale relembrar a reflexão de Forster (2012, p. 90) ao trazer que Benjamin procura na 

memória dos oprimidos da história, indivíduos ou coletivos sociais, momentos que guardam a 

possibilidade de outra forma de viver no mundo. 

 Benjamin considera, de acordo com a análise de Galzerani (2008, p. 21) que rememorar 

é um ato político. Rememorar tem a capacidade de produzir um caminho para a construção das 

utopias: “significa trazer o passado vivido como opção de questionamento das relações e 

sensibilidades sociais, existentes também no presente, uma busca atenciosa relativa aos rumos a 

serem construídos no futuro”. Destacam-se assim estas outras formas de viver que podem ser 

sensibilizadas pela rememoração, em particular de narradores oficialmente excluídos do 

primeiro plano das políticas.  
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 No conceito de memória, assim, podemos considerar uma dinamização da visão da 

produção de conhecimentos, entrecruzando diferentes espaços, tempos e sujeitos. A 

rememoração, assim, pode implicar no questionamento das práticas de produção de 

conhecimentos, num contexto capitalista com práticas autocentradas, utilitaristas, excludentes 

e hierarquizadoras.  

É a defesa que pretendemos, aliados às contribuições de uma constituição de políticas 

não linear onde ocorrem disputas e negociações em variados contextos. Diferentes referenciais 

de constituição da disciplina Matemática são mobilizados e refletem-se num cotidiano repleto 

de táticas e astúcia. 

 Assim, ao voltar às mônadas buscamos tais tensões. Esta volta, como entendemos, é 

realizada com um olhar atento e liberto. Um olhar disposto a se deixar perceber “a exposição 

dos sujeitos naquilo que lhes é sensível, naquilo que chega a eles e como isto influencia a sua 

prática, a sua visão de mundo” (OKUBO, 2012, p. 140). 

 Na análise de Petrucci-Rosa e Ramos (2014, p. 369) este tratamento das narrativas “tem 

por característica a possibilidade de trabalhar com aberturas e brechas, com a possibilidade de 

interlocuções com outros, sem procurar responder a todas as perguntas, muitas vezes até 

criando outras”.  

Desta forma, ao tratar as narrativas como mais que simples relatos, por mais 

informativos que estes sejam, interessa-nos estas experiências pautadas por aberturas e 

brechas, múltiplas interlocuções e sem respostas únicas. 

 Aberturas, brechas, estilhaços que indiquem o percurso da disciplina escolar Matemática 

nas elaborações curriculares e sua apropriação por professores do IFSULDEMINAS. Conforme 

nossa questão de pesquisa, ou o nosso enredo indagava: “Qual o percurso traçado pela 

disciplina escolar Matemática nas elaborações curriculares do Ensino Médio brasileiro a partir 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e suas implicações na prática docente e no cotidiano de 

um Instituto Federal?” 
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Um dos objetivos do trabalho é compreender como os professores e gestores se 

relacionam com os documentos curriculares de Ensino Médio a nível nacional, bem como as 

políticas institucionais e também federais acerca da Educação Profissional. Este é o nosso 

contexto de pesquisa: professores e gestores que atuam em cursos técnicos Integrados ao 

Ensino Médio do IFSULDEMINAS. 

 As mônadas expressam sentimentos  presentes na rememoração de professores e 

gestores. É um ambiente de discussão, dúvidas, angústias e a dupla alegação de conhecimento e 

desconhecimento. Os desconhecimentos são justificados e os conhecimentos complementados 

com uma suposta dificuldade de ação ou sugestão de propostas. 

  Ramos (2008, p. 141), a partir dos referenciais com os quais também trabalhamos já 

defendia a hipótese de que “as instituições escolares estão num movimento pleno de 

contradições, apagamentos e reposicionamentos, principalmente no que se refere ao dilema 

científico/cotidiano”. Alguns anos depois e com outros documentos curriculares em cena (como 

as Diretrizes de 2012 para o Ensino Médio e para a Educação Profissional), percebemos o 

mesmo cenário a partir das narrativas ouvidas. 

 Uma particularidade do IF é que professores e gestores são oficialmente convidados a 

participar da construção de documentos curriculares como projetos pedagógicos de curso, 

atuando em diversos órgãos colegiados. Assim, não é somente a maneira certeauniana de uso 

de táticas que estes profissionais reinventam suas práticas. É também nesta interseção 

nebulosa entre os contextos discursivos propostos por Ball que eles encontram espaço de 

atuação. 

 Estes espaços, ainda que sob a chancela dos gestores, ocorrem em diferentes esferas e 

tempos. Encontramos a formulação de projetos de curso, com propostas interdisciplinares, 

projetos de nivelamento de estudos e outro projetos em geral. Com a variedade de cursos 

oferecidos e o número de professores com diferentes formações, propostas assim podem 

ganhar força e auxiliar na constituição da identidade do Instituto Federal. 
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A alegação de um professor de que “há 300 anos” determinado conteúdo se localiza no 

livro/currículo encontra contraponto na professora que, “angustiada”, como “dava para ver 

pelo seu olhar” conseguia formular uma proposta de interseção de conteúdos em disciplinas 

diferentes. Tudo isso permeado pela rememoração da pedagoga, imbuída de provocar reflexões 

e ao mesmo tempo organizar sistematicamente um projeto de curso. Estes episódios mostram a 

centralidade que a disciplina escolar acaba tendo na constituição de um currículo. 

Como as pesquisas em geral apontam, os PCNEM são considerados um divisor de águas 

também no ensino de Matemática. Tanto professores como elaboradores das propostas deixam 

isso marcado em suas narrativas. Ora considerando suas dificuldades de compreensão ou 

aplicação, ora enaltecendo seus avanços conceituais, tal documento nunca tem a importância 

minimizada. 

Outros documentos curriculares com propostas até mais inovadoras e passíveis de maior 

aceitação frente a comunidade escolar como as OCEM não são referidos. Os próprios 

elaboradores argumentam e lamentam sobre tal esquecimento e divulgação falha. As novas 

diretrizes para o Ensino Médio publicadas em 2012, como era de se esperar, ainda não se 

consolidaram como discurso curricular no ambiente escolar. Sequer são de conhecimento dos 

professores.  

Observamos que, a partir da divulgação na mídia de mudanças no Ensino Médio em 

2012, as discussões só voltaram a ter espaço em 2015 com a divulgação do documento 

preliminar da BNCC. Talvez seja este o documento que será amplamente divulgado em um 

momento futuro. Entendemos que a discussão frente ao ensino integrado do Instituto Federal 

deverá estar presente. Não temos no IF somente uma lista mínima de conteúdos a ensinar – 

pressuposto mais raso da BNCC – mas também sua interligação com os conteúdos técnicos 

específicos. 

Para D’Ambrósio (1996), já em crítica direta a qualquer proposta semelhante, é uma 

ilusão imaginar que um currículo obrigatório atenda a todo um país ou tenha efeitos de 

melhoria na educação. O caminho que deve ser traçado é justamente o oposto: definir o 
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currículo com os grupos de trabalho – turmas de estudantes, grupos de professores ou outro 

espaço de atuação.  

O currículo assim definido, mesmo que reinterpretado e reavaliado no momento de sua 

prática, pode refletir mais o que é desejado ou necessário, de acordo com características e 

limitações locais do que um currículo prescritivo imposto por órgãos externos. 

 Narradores do ambiente escolar tem essa perspectiva de ação, procurando organizar 

seus currículos, mesmo que sem contrapartida oficial. Suas táticas, outra maneira de considerar 

o exposto por D’Ambrósio, vão desde suprimir conteúdos, questionar sua relevância, 

reorganizar a ordem de conteúdos apresentada no livro didático e propor discussões e projetos 

pontuais com os pares. 

 Também elaboradores de propostas tem isso em mente. Em suas narrativas, questionam 

os conteúdos presentes no ensino de Matemática e, principalmente, sua finalidade e 

quantidade. 

Ao ouvir estes elaboradores de propostas curriculares, são evidenciados alguns 

percursos na construção destes documentos. Percursos estes que prevíamos não serem 

lineares, mas sim permeados por diversas influências, em particular a influência dos grupos 

disciplinares e sociedades científicas. Além disso, percursos repletos de disputas ideológicas, de 

convencimento e de repressão. 

Conforme D’Ambrósio (2005, p.103), “as disciplinas dão origem a métodos específicos 

para conhecer objetos de estudo bem definidos. Os métodos e os resultados assim obtidos, que 

se referem a questionamentos claramente identificados, constituem um corpo nomeado de 

conhecimento”. Estas características pensadas no caso da Matemática, ajudam a compreender 

sua localização nas reformas curriculares e nestes percursos de construção dos documentos.  

São também produções políticas e históricas de comunidades com interesses comuns, de 

acordo com Lopes e Costa (2011, p. 80). Tais comunidades se utilizam de variados recursos para 

desenvolver suas missões individuais e coletivas. Mesmo assim, ainda possuem embates e 
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divergências, já que não são homogêneas. As demandas internas também são articuladas e 

negociadas até chegarem a algum consenso. 

 Tais embates, negociações e articulações com demandas externas e internas são muito 

presentes e tensionados nas mônadas dos elaboradores de propostas curriculares. Mas 

percebemos também uma série de confluências entre interesses comuns de alguns 

pesquisadores, mesmo representando diferentes sociedades científicas ou entidades. 

 Macedo (2002), em reflexão semelhante, propõe que a análise de documentos 

curriculares precisa compreender as relações entre restrições impostas por estes e, 

simultaneamente, possibilidades de ação determinadas pelas aberturas existentes. Ao mesmo 

tempo em que lutas e negociações são traçadas, há um esforço por parte dos formuladores de 

políticas para controlar alguns significados e discursos presentes, como podemos perceber nas 

narrativas dos elaboradores. 

 A constituição de algumas propostas é narrada como um processo democrático, ao abrir 

espaço para diferentes grupos sociais se manifestarem, como professores, pesquisadores, 

gestores e inclusive estudantes. Para a elaboração das OCEM, em particular, são convidados 

pesquisadores das sociedades científicas mais importantes envolvidas com o ensino de 

Matemática (SBM e SBEM). Tal constituição do grupo foi uma experiência que marcou o 

trabalho dos envolvidos e torna-se muito relevante se levarmos em conta os históricos embates 

e pontos de vista discordantes entre tais sociedades. 

As OCEM são tratadas por uma de suas elaboradoras desta forma, enaltecendo a 

participação de estudantes e seus esforços particulares para que mais pessoas pudessem 

interagir, mesmo frente a uma estrutura fragmentada do MEC. Tal estrutura é representativa e 

corrobora o que vimos discutindo acerca das muitas instâncias de produção de documentos. 

São espaços fragmentados por natureza, onde esta fragmentação é justamente o que viabiliza 

as interseções entre muitos discursos e grupos diferentes na constituição das políticas.   

Para a elaboração das Diretrizes de 2012, de forma semelhante, houve muitas reuniões e 

momentos de debate com diferentes órgãos governamentais e da sociedade, em particular 
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referente à educação profissional. Isso é enaltecido por seus elaboradores quando ouvidos. 

Neste momento a multiplicidade de locais e grupos de interesse que se faz presente é maior, 

dado que a educação profissional estava em pauta de discussão de forma mais ampla que em 

momentos anteriores.  

Conforme seus elaboradores rememoram, tratava-se de uma tentativa de que estes 

grupos tivessem seus interesses e pontos de vista consolidados no documento final, mas a 

dificuldade para tal empreita era grande. Neste caminho tortuoso impasses emergiam e 

relações de poder assimétricas se faziam presentes. A atitude diretiva do presidente da 

comissão foi fundamental nos momentos em que, segundo ele mesmo, não eram vislumbrados 

muitos acordos. Duas táticas concretas se fazem ver neste momento: a relatoria coletiva e o 

“tijolo em cima”. 

A relatoria coletiva foi a forma encontrada para desviar o foco da atenção e embates de 

somente um relator e sua visão do documento. Assim, as culpas e visões dominantes sobre cada 

aspecto das diretrizes não recairiam somente sobre uma pessoa.  

Outro momento importante considerado por um dos narradores é quando, sem 

perspectivas de acordos para determinado aspecto do documento, é colocado um “tijolo em 

cima”, nas palavras do elaborador. É tomada a decisão de dar um tempo nas discussões e 

aguardar um novo momento para sua retomada, com ânimos mais aquiescidos e aspectos 

particulares mais tranquilamente pensados. 

Quando os narradores argumentam a respeito de algumas discussões que se fizeram 

presentes, encontramos novamente táticas de ação ligadas a suas áreas de formação e visões 

teóricas sobre o assunto. Desde momentos em que podiam se expressar e defender pontos de 

vista até momentos em que tinham este direito limitado, como na vez em que o porta-voz do 

grupo pode sequer apresentar os slides preparados. 

A BNCC, que não é nosso foco específico, mas que integra o conjunto das últimas 

reformulações é colocada para consulta pública de forma inédita, como destaca um narrador 

membro do CNE. Esta consulta é feita via disponibilização do documento no portal do MEC, 
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onde qualquer pessoa pode ter acesso e opinar. Há, apesar das restrições próprias de cada 

reformulação, uma tentativa de democratização do documento, com a leitura de uma grande 

parcela da população. 

Este momento mostra-nos mais um aspecto da constituição destes últimos documentos 

curriculares: após uma lei, diretriz ou conjunto de diretrizes, é pensado um documento mais 

prescritivo, que possa ser levado às escolas e trabalhado por professores e gestores. Este 

documento deve tratar, além de bases teóricas gerais, orientações mais específicas sobre o 

trabalho pedagógico de forma a nortear o cotidiano das escolas. 

Neste movimento de constituição de propostas, figuram com maior destaque setores do 

próprio Ministério da Educação e organizações científicas, contudo, por vezes, o próprio papel 

destinado a cada uma é questionado e limites são ultrapassados. Opiniões divergentes vem à 

baila, em momentos onde o consenso demora a chegar. A responsabilidade pela elaboração de 

um determinado documento curricular, assim, não cabe a apenas um segmento, contexto 

sociopolítico ou ator específico, como pudemos observar. 

 As versões que vão sendo produzidas dos documentos mostram este percurso permeado 

de variadas relações produtivas de poder e também os diversos discursos que estão em disputa. 

Pudemos encontrar desde documentos que são rechaçados por não se adequar a proposta 

governamental até novos elaboradores que procuram também dialogar com a versão anterior. 

Esta foi a tática encontrada para não invalidar o que estava posto por um colega pesquisador, 

conforme ocorreu com os PCNEM.  

Encontramos por outro lado, uma certa justificação de determinado documento em 

detrimento dos anteriores, considerando a reforma como necessariamente dotada de caráter 

evolutivo e progressista, a despeito do que concordamos com Popkewitz. Assim, as DCNEM de 

2012 seriam um avanço frente as OCEM que, por sua vez, avançariam positivamente em relação 

aos PCNEM. 
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Evidentemente que se pensarmos no grau de participação e envolvimento de 

elaboradores, Ministério e também outros setores da sociedade, este período contou com um 

avanço inédito.  

 Uma outra forma de olhar para esta questão, também presente nas narrativas de vários  

elaboradores, é a crítica às interrupções ou interferências nas formas de condução das políticas 

públicas. Não existe um projeto de continuidade na passagem de um governo para outro, 

conforme já problematizam vários autores.  

Ora são as equipes de governo que mudam, ora outras políticas tomam a dianteira na 

cena, como avaliações em larga escala ou foco em outros níveis de ensino. De uma forma ou 

outra, algumas deixam de ocupar o foco central nas discussões. São lembradas pelos 

elaboradores, com preocupação, as últimas discussões em torno do PNAIC e da BNCC, por 

exemplo. 

As competências e habilidades, tão arraigadas nos PCNEM, vão perdendo destaque até 

não mais configurarem como um conceito central nas DCNEM de 2012. Com a constituição dos 

IFs, a educação profissional passa a ocupar mais espaço nas últimas discussões, o que não 

acontecia à época dos PCNEM, conforme discutimos anteriormente. 

Trata-se da legitimação de determinados discursos, como tratava Lopes (2002), onde 

interesses específicos de determinado momento social vão merecer maior destaque. Para tal, a 

mobilização dos grupos que são capazes de influenciar ou catalisar tais interesses é 

fundamental, como nos mostra a discussão das Diretrizes de 2012. 

Se considerarmos algumas visões e teorias de currículo mais marcantes em sua história 

como a tradicional ou humanista, a tecnicista, a crítica e a pós-estruturalista, esta última 

enfatizando o currículo como uma prática cultural, observamos nas discussões dos contextos de 

políticas uma mescla de tais perspectivas. 

 Os narradores nos mostram que tal classificação não é completamente linear no tempo e 

observamos na discussão tanto científica quanto da prática que visões diferentes convivem num 
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mesmo espaço de tempo. Há nas diretrizes curriculares contemporâneas características das 

várias perspectivas.  

Os elaboradores de propostas nos elucidam em seus discursos a presença de tais 

perspectivas ao narrarem suas experiências. Também professores mostram ter concepções 

diversas. E de qualquer forma, ao considerar o currículo como prática cultural, não podemos 

eximir nenhuma das possibilidades. 

As políticas podem ter variados efeitos nos diversos contextos, sendo capazes de 

autorizar e desautorizar grupos de especialistas, ao autorizar ou não determinado discurso. Elas 

também atribuem papéis e ações específicas a diferentes grupos aos quais se dirigem: 

professores, pais, estudantes, gestores. Estes assumem papéis e responsabilidades e lutam por 

eles. Suas rememorações são repletas de defesas de seus locais de atuação, mas não sem 

denunciar as limitações destes mesmos locais. 

O currículo é responsável, assim, por toda uma indústria cultural em torno da educação, 

como livros didáticos e materiais audiovisuais em geral. Acrescentamos nesta lista a própria 

formação de professores e gestores e a constituição das futuras políticas a partir das demandas 

não satisfeitas pelas regulamentações atuais. 

No contexto da prática, aqui compreendido como os professores do IFSULDEMINAS, os 

embates, disputas e negociações com relação a carga horária de disciplinas, constituição de 

áreas de conhecimento e a identidade de cada curso são muito marcantes nas narrativas. O 

discurso sobre currículo torna-o muito prescritivo e amarrado a cargas horárias e ementas das 

disciplinas, mas também a formação profissional, a formação cidadã e o ingresso no ensino 

superior são tensões presentes. 

 Nesta tríade de concepções que se misturam para dar identidade ao Ensino Médio, as 

tensões e ambiguidades são constantes. Contudo, o discurso sobre a preocupação com a 

formação do estudante e suas variadas perspectivas de futuro impera. Professores e gestores 

colocam para si e a instituição a missão de fazer o melhor trabalho possível, conforme 

Popkewitz (2001) trata através da concepção de educação redentora.  
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 A missão da escola, se assim considerarmos, é considerada frutífera pelos professores ao 

narrarem experiências onde os estudantes percebem, aprendem e valorizam o que foi 

trabalhado na instituição. Os professores sentem-se exitosos e veem estas histórias como forma 

de reafirmar seu trabalho, sua forma de conduzir a aprendizagem de suas turmas. É uma defesa 

de que sua atuação, mesmo que não pautada em regulamentações específicas, tem trazido 

resultados positivos. É uma tática para autorizar seu trabalho. 

 O professor que é também gestor educacional rememora suas experiências marcadas 

por reconhecimentos por parte de estudantes. Ao mesmo tempo, questiona as implementações 

que deveriam fazer parte da agenda governamental em outras instâncias. Assim, justifica sua 

atuação e, ao mesmo tempo, denuncia reformulações equivocadas ou não explicitadas. Os 

múltiplos lugares de atuação deste profissional geram discursos diferentes, materializados nesta 

narrativa. 

A professora de um campus que está se organizando por áreas comemora o laboratório 

de informática que será exclusivo dos professores da área. Tal narrativa evidencia um exemplo 

de tática improvisada pelo grupo para uma outra interpretação do agrupamento por áreas 

defendido nos documentos a nível de Ensino Médio. Aqui a área abrange a Matemática do 

Ensino Médio (inovação trazida com a última regulamentação curricular) e as disciplinas 

específicas geradas pela Matemática no Ensino Superior (como Cálculo Diferencial e Integral, 

Geometria Analítica, etc). 

Tal análise, que considera justificativas para determinado tipo de trabalho pelo 

professor, também é empreendida por Okubo (2012), Ramos (2008) e Carreri (2007). Esta 

última autora corrobora dizendo que ações e práticas dos professores podem ser encaradas 

como formas de questionamentos e modificações. São aberturas ou táticas, de acordo com 

Certeau (1998), que possibilitam invenções e exercício de poder no cotidiano escolar e em 

particular no espaço de cada disciplina. 

 Outra tensão muito presente diz respeito ao espaço da Matemática no currículo. As 

sugestões ou aconselhamentos apresentados pelos professores destacam aplicações e sua 

dificuldade, bem como a visão da Matemática como Ciência que se justifica pelo uso que faz do 
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raciocínio dedutivo. São aspectos presentes nas diversas diretrizes em nível nacional e que 

encontram justificativas também com os elaboradores de propostas.  

 Como observamos na literatura, o ensino de Matemática é marcado por momentos com 

ênfases ora na sua aplicabilidade, ora em suas estruturas mais formais (como foi o caso do 

MMM). Ambas as caracterizações apresentam dificuldades e limitações. Nas regulamentações 

mais recentes, entendemos que houve uma descentralização das noções de competência e 

habilidade, que podem marcar um ensino do primeiro tipo. Isso não implica, porém, que a 

disciplina Matemática integrando uma área sozinha propicie um ensino marcado por mais 

abstração. 

 A dificuldade da contextualização e interdisciplinaridade com a Matemática pode ser 

compreendida se levarmos em conta os diferentes níveis de dificuldade nos conteúdos desta 

disciplina. Sabemos que os conceitos e algoritmos matemáticos quando utilizados de forma 

aplicada requerem, em geral, um grau de abstração e também de relação maior que a aplicação 

de um conceito em um simples exercício de fixação.  

A própria pesquisa em Matemática e Matemática Aplicada é assim definida como uma 

atividade muito diferenciada da pesquisa em outras ciências, de acordo com um dos narradores 

elaborador de propostas. Ele exemplifica e justifica tal diferenciação com a rotina de pesquisa e 

em particular, de laboratórios de pesquisa. O laboratório de pesquisa é, por excelência, nas 

ciências exatas, local privilegiado de constituição de conhecimento. Assim a Matemática fica de 

lado das outras ciências e se justifica numa área isolada.  

 Segundo Machado (2002), são dois os fundamentos que acabam fazendo da 

interdisciplinaridade uma alternativa para a interação e complementaridade entre as 

disciplinas: a fragmentação crescente dos objetos de conhecimento sem um incremento de uma 

visão de conjunto e, de forma contrária, a dificuldade do enquadramento de um fenômeno em 

apenas uma disciplina.  

 Tais justificativas também são empreendidas pelos elaboradores de propostas e se 

encontram, de uma forma ou outra, nos pressupostos escritos de cada diretriz. Contudo, o que 
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tem sido insuficiente e é central, de acordo com Machado (2002), é uma reflexão mais 

abrangente e filosófica a respeito de cada disciplina e sua articulação com as demais. Esta 

preocupação é expressa tanto por elaboradores quanto no cotidiano de trabalho dos 

professores. 

 No caso particular da Matemática, a dificuldade não se limita às tentativas de integração 

curricular, via interdisciplinaridade ou seleção de conteúdos, como nos mostram os narradores. 

Outra tensão percebida está relacionada ao despreparo que muitos estudantes chegam ao 

Ensino Médio, destacado como limitante para que um bom trabalho – conteudista - seja 

realizado com eles neste nível de ensino. 

 Conforme Machado (2002) nos lembra, há uma tradição de considerar a forte 

linearidade presente no ensino de Matemática. O discurso da falta ou necessidade de pré-

requisitos emperra a formação do estudante, se pensarmos desta forma. Ele pode ser 

considerado como mais uma tática para a justificação de determinadas práticas por professores.   

Elaboradores de propostas ponderam, inclusive, sobre a possibilidade de suprimir alguns 

conteúdos da disciplina de Matemática de forma a possibilitar uma melhora no seu ensino e na 

aprendizagem pelos estudantes. Tal tática é posta em ação na constituição das propostas 

curriculares como as OCEM e os PCN+, mas encontra como empecilho a preparação do 

estudante para o vestibular, onde tais conteúdos podem estar presentes.  

O discurso predominante é que vestibular e demais avaliações não devem influenciar 

uma proposta de ensino. No entanto, o empoderamento conseguido pelo ENEM, no qual 

Matemática figura como disciplina separada da área de Ciências da Natureza desde 2009, 

contrapõe toda a reflexão dos elaboradores.  

 Intimamente relacionado às dificuldades encontradas pelos estudantes está o livro 

didático, que pode ser considerado como uma das materializações mais presentes das políticas 

curriculares no ambiente escolar. Muitas vezes, nas práticas escolares o livro didático 

materializa a "grade" ou lista de conteúdos, realçando uma visão prescritiva sobre o currículo. É 

no livro didático que muitos professores apoiam seu trabalho com a Matemática e também com 
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outras disciplinas escolares. Isso quando o livro didático não determina todos os conteúdos a 

serem trabalhados e sua sequência. 

 Desta forma, era esperado que os narradores se referissem ao livro didático em suas 

rememorações, convergindo sobre ele as mais diferentes expectativas e valores. As mônadas 

nos mostram professores que se apoiam no livro didático com frequência, mas também o 

rechaçam e conseguem refletir sobre suas limitações.  

Há professores que consideram a dificuldade de utilização do livro didático inerente às 

adaptações e mudanças em curso nas matrizes curriculares dos cursos técnicos. Conteúdos que 

se encontram em determinado volume da coleção recebida através do PNLD do governo federal 

são, por vezes, trabalhados em outra série. Por outro lado, este é um avanço já que estamos 

tratando de mudanças curriculares discutidas entre o grupo de professores da instituição. 

É importante destacar que os livros didáticos de Matemática tem entre si uma divisão de 

seus conteúdos muito semelhante e tradicional. É muito difícil encontrar um determinado 

conteúdo em diferentes volumes de coleções diferentes. 

Há também a questão de que a forma que os conteúdos são em geral trabalhados nos 

livros didáticos pressupõe que são necessários muitos conceitos e domínio matemático para 

que os exemplos contextualizados sejam resolvidos pelos estudantes. Ou estes exemplos 

contextualizados se encontram no início dos capítulos dos livros, onde tal conteúdo matemático 

ainda não foi trabalhado de forma satisfatória. Esta é uma tensão muito presente nas mônadas 

e também diz respeito aos pré-requisitos, como discutimos anteriormente.  

 Ao nível dos elaboradores de propostas, discutir livros didáticos remete a discussão 

sobre as regulamentações do PNLD e sobre os conteúdos e autorias das obras. O PNLD é um 

grande programa de distribuição de livros didáticos no país79. As obras que integram o 

programa e são passíveis de escolha pelos professores passam por rigoroso processo de 

avaliação e devem contemplar as diretrizes vigentes. 

                                                           
79

 É possível encontrar mais informações em: http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao (acesso em: 12-12-15) e 
também em bases científicas, onde constata-se que o tema do livro didático vem sendo muito tratado pelas 
pesquisas em variadas dimensões e disciplinas escolares. 
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 Encontramos como preocupação de uma elaboradora a questão da nova divisão de áreas 

do conhecimento no Ensino Médio, onde os editais do programa ainda pedem a integração da 

Matemática com outras disciplinas, mas as DCNEM não o fazem mais no nível de divisão de 

áreas. Encontramos também a presença dos PCNEM e outras diretrizes como balizadoras da 

qualidade das obras, de acordo com os narradores. Assim, há um descompasso entre diferentes 

políticas públicas que não interagem.  

 Compreendemos que o livro didático e avaliações como o ENEM conseguem assim influir 

mais na sala de aula e na prática dos professores que as diretrizes originais. Trata-se de uma 

forma indireta de perpetuação destas no ambiente escolar. Professores e toda a comunidade 

escolar se apropriam através de táticas também do livro didático e do ENEM, mas nestes casos, 

o espaço de ação criativa parece ser menor. 

 Ao ouvir os professores e membros da gestão do IFSULDEMINAS o discurso marcante em 

suas narrativas é sobre o ensino integrado e a formação profissional. Discutir o espaço 

destinado a Matemática nestes currículos é discutir aplicações, interdisciplinaridade, disciplinas 

da área técnica, formação cidadã do estudante e a própria formação do professor. 

 A primeira tensão que se faz presente nas narrativas é quanto ao desconhecimento do 

que seria um ensino integrado. Este acaba sendo compreendido como ligado aos temas de 

interdisciplinaridade e contextualização, que por sua vez vinculam-se à área técnica de cada 

curso. Há novamente uma reapropriação ou reinterpretação de discursos oficiais. A 

interdisciplinaridade proposta pelos PCNEM encontra aqui uma variante: se estende a 

disciplinas do ensino técnico. 

O papel da Matemática, neste contexto, oscila entre preparação para o vestibular e 

ENEM através de muitos conteúdos e exercícios para treinamento e ferramenta para aplicações 

referentes a disciplinas da formação profissional. Esta oscilação pode ser estendida ao Ensino 

Médio como um todo, tensão marcada por professores e elaboradores: continuidade de 

estudos ou formação técnica? 
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Nas narrativas tanto de professores como de gestores, são feitas poucas atividades 

sistemáticas envolvendo aplicações da Matemática. Não percebemos uma grande preocupação 

dos professores com a interdisciplinaridade frente a outras disciplinas do Ensino Médio 

propedêutico. O conceito é, desta forma, relocalizado para o contexto do ensino técnico. 

Os professores em suas rememorações tentam conversar, dialogar com colegas de 

outras áreas, propor atividades que tragam para a sala de aula estas tentativas de integração 

curricular, bem como a formulação de novos projetos de cursos. O ensino integrado é 

entendido, desta forma, como interdisciplinaridade.  

Lopes e Macedo (2011, p. 123) argumentam que a discussão em torno de integração 

curricular não é simples e tampouco subentende uma única definição. Elas propõem, para 

efeitos de análise, um agrupamento em três modalidades. Estas levam em conta os princípios 

utilizados como base na integração: integração pelas competências e habilidades a serem 

formadas nos estudantes; integração de conceitos das disciplinas; integração via interesses dos 

alunos, demandas sociais ou questões políticas mais amplas. 

Uma integração via temas de interesse pode ser elaborada a partir da articulação 

horizontal entre conteúdos, mantendo-se uma estrutura disciplinar. As temáticas comuns serão 

tratadas pelas diversas disciplinas em seus espaços, num mesmo momento de desenvolvimento 

do currículo. Trata-se do que é comumente chamado de metodologia de projetos. Um grande 

tema é eleito para ser trabalhado nas diferentes disciplinas, muitas vezes de forma isolada.  

Para estas autoras, contudo, esta proposta pode desconstruir a identidade entre 

disciplina científica e escolar, já que organiza esta última segundo critérios diferentes dos 

aceitos pelo campo científico. Ou ainda, pode apontar para a construção de disciplinas escolares 

que não se relacionam necessariamente as disciplinas científicas. 

 Entendemos, de forma contrária, que estes pressupostos não são necessários porque, 

em parte, as diferenciações entre disciplina escolar e acadêmica continuarão resistindo. 

Conforme Popkewitz, que defende uma alquimia entre estes dois construtos, os conceitos 

ensinados no ambiente escolar, adaptados ou não a determinado tema, continuarão sob efeito 
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destes processos alquímicos. Os próprios narradores também advogam que esta alteração não é 

necessária, ao narrar experiências de sala de aula e também da elaboração das propostas. 

 A integração de conceitos das disciplinas, com a constituição de campos de saberes 

interdisciplinares, é sempre pensada a partir dos conceitos e estruturas do conhecimento de 

referência. Esta concepção valoriza as disciplinas científicas e entende a interdisciplinaridade 

como forma de relacionar conceitos destas disciplinas através de problemas comuns.  

Nesta concepção, as disciplinas escolares submetem-se às disciplinas acadêmicas, o que 

não contribuiria para uma perspectiva mais crítica de educação. Na análise de Lopes (2002, p. 

145-6), endossada por Popkewitz, isso ocorre porque o conhecimento do campo científico não é 

questionado nem problematizado a luz de finalidades educacionais. 

No caso do currículo organizado por competências, como já vimos discutindo, Lopes 

(2002, p. 145-6) acrescenta que “a organização curricular não tem centralidade no 

conhecimento escolar e nas disciplinas escolares, pois estes são subsumidos às competências, às 

habilidades e às tecnologias a serem adquiridas pelos alunos”. Nesta perspectiva, conforme as 

críticas em geral apontam, os saberes disciplinares são articulados para o desenvolvimento de 

determinadas habilidades e comportamentos.  

Todas as discussões feitas a respeito desta forma de integração curricular acabam por 

assumi-la como dependente das exigências do mercado de trabalho, compromissada com 

processos de inserção social e incapaz de propiciar questionamentos à escola. Os discursos dos 

elaboradores de propostas com relação a isso, no entanto, não são convergentes. 

Na verdade, qualquer constituição curricular pode dar espaço a discussão sobre 

articulações entre disciplinas, já que os próprios conceitos destas não conseguem se limitar ao 

seu campo específico. 

 Para Lopes (2002, p. 160), o entendimento sobre disciplina escolar vai definir a defesa 

por um ou outro tipo de currículo integrado. Por sua vez, as formas de compreensão das 

disciplinas escolares estão relacionadas aos interesses da formação pretendida. No caso dos 
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princípios e regras de organização curricular presentes no texto dos PCNEM, estes incluem “as 

concepções de disciplina, interdisciplinaridade, contextualização, tecnologias como princípio 

integrador e o currículo por competências”.  

 Tal discurso, ainda, como ressaltam os narradores elaboradores dos PCNEM, não é 

exclusivo do Brasil. Os documentos aqui produzidos sofrem influências de regulamentações de 

outros países, como Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. Isto se relaciona também com as 

formulações e políticas de desenvolvimento mais amplas de organismos multilaterais, conforme 

também discute Popkewitz e Ball. 

Em particular, pudemos notar na narrativa das elaboradoras dos PCNEM duas 

especificidades. Os textos dos PCN para o Ensino Fundamental sofreram influência maior de 

documentos espanhóis, pela similaridade dos ciclos de ensino, o que não ocorreu com o Ensino 

Médio, já que possuía uma organização diferente nos dois países. E ainda, o pioneirismo da 

equipe de Ciências da Natureza e Matemática fez com que sua produção se configurasse como 

referência para as outras áreas, no documento brasileiro. 

Temos assim, nestas muitas influências e caminhos na construção de determinada 

proposta mais alguns diferenciais: a influência de uma área e seu texto sobre as demais e a 

influência de um coordenador dos PCNEM na formulação do ENEM. 

Neste último caso, embora fossem políticas diferentes, elaboradas por equipes 

diferentes, eram equipes que conversavam via outras instâncias do Ministério da Educação. 

Também havia um diálogo com o CNE, elaborador das diretrizes anteriores (1998) e atuais 

(2012). Assim, temos muitas interseções entre os contextos de influência e produção de textos, 

inclusive agindo concomitantemente. 

As reformas que se seguem fortalecem uma organização disciplinar, sendo que as OCEM 

valorizaram mais conteúdos e metodologias e as novas diretrizes, apresentaram a novidade da 

exclusão da Matemática da área de Ciências da Natureza. Entendemos que esse movimento 

torna a disciplina Matemática mais fortalecida com a assunção do seu status de área. 
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Defendemos que a integração buscada pelo IFSULDEMINAS e pelos IFs como um todo, 

regulamentada pelo decreto 5.154/04, caracteriza-se por uma mistura dos três tipos 

destacados, rica em táticas e reinvenções.  

Os interesses dos estudantes e demandas sociais são relevantes para a proposta 

curricular de determinado curso, se estamos pensando em formação profissional. Da mesma 

forma, para esta formação profissional, deseja-se a formação de competências e habilidades 

específicas da área técnica em questão. Complementarmente, a integração de conceitos das 

disciplinas pode tornar as ementas e grades curriculares mais coesas.   

Na narrativa da pedagoga escolar, a discussão de um novo projeto de curso engloba 

estas visões. Como a preparação para o ingresso no Ensino Superior se faz muito presente, 

então também o ensino disciplinar conteudista e tradicional não é deixado de lado. 

 Para Lopes e Macedo (2002), devemos problematizar a relação entre integração 

curricular e disciplinas escolares para além da dicotomia currículo integrado e currículo 

disciplinar. Ao reafirmar que o currículo disciplinar continua sendo a organização dominante nas 

escolas, seus estudos sugerem outros argumentos a essa investigação, tais como a história das 

disciplinas escolares e a mudança curricular como eixo principal nas reformas educacionais 

contemporâneas.  

No entanto, mesmo em outras tentativas de organização, as disciplinas são a tecnologia 

de organização curricular mais presente. O quadro de horários extremamente dividido e 

delimitado com tempos e espaços expressa de tal forma o ambiente escolar que é utilizado 

como estratégia para a própria disciplinação de estudantes e comunidade. 

Outra tensão presente nas mônadas trata da integração curricular do ponto de vista do 

trabalho da gestão de cada campus e gestão central (reitoria) e das discussões entre os grupos 

de professores. Nelas podemos perceber também particularidades do IFSULDEMINAS e de sua 

constituição. Consideramos que isso leva à compreensão de aspectos tanto organizacionais 

quanto de sua identidade como uma nova instituição de ensino presente no cenário nacional. 



192 
 

 

Nesta perspectiva, os professores e também gestores falam das tentativas e propostas 

de educação integral, da dificuldade de sua definição e da falta de conhecimento de diretrizes e 

documentos em geral. É preocupante para um professor, por exemplo, a tentativa de 

implementação de um modelo no qual nem sabemos uma definição ainda. O professor explicita 

que não se sente à vontade em trabalhar um modelo de educação que não sabe se há 

resultados positivos, que pode não trazer benefícios ou pior, trazer prejuízos aos estudantes. 

A preocupação com a formação e o futuro do estudante é um discurso recorrente, como 

já vimos. Ao tratar especificamente da dificuldade de compreensão sobre ensino integrado, os 

professores reafirmam seus esforços para que a formação dos estudantes seja a mais ampla e 

voltada aos interesses que estes possam ter.  

 Popkewitz (2001, p.45) argumenta que as crenças dos professores nas necessidades dos 

alunos é um discurso historicamente criado para explicar as diferenças de escolarização. Valores 

que seriam os mesmos para todos os estudantes são na verdade ficções “incorporadas nas 

práticas pedagógicas que ‘criam’ as diferenças e a diversidade a partir das normas universais de 

igualdade”. É uma ilusão maior se consideramos a diversidade presente no ambiente escolar 

contemporâneo. 

Nestes discursos históricos, o propósito do ensino é a mudança social, a correção das 

desigualdades e encontro de caminhos para a mobilidade social. O ensino alimentaria a 

criatividade individual, a imaginação e a motivação. 

 Certamente que tais ideias fazem sentido e não conseguimos encontrar argumentos 

desfavoráveis a elas, como Popkewitz (2001, p. 70) também coloca. A questão que se apresenta 

é que, sobre tais ideias, outras reflexões não são feitas. Reflexões por exemplo, com relação ao 

porque ensinarmos determinados conteúdos e não outros, ou ainda pensar nos interesses que 

podem de fato estar por trás de reformas tão plausíveis. 

Popkewitz (2009, p. 304-5) propõe pensar os estudos de história e teoria do currículo a 

partir de sua historicização. Apesar de parecer evidente por si mesma, para o autor, a 

historicização é uma prática de resistência. Ela torna visível a autoridade dos regimes de 
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verdade como estratégia para lançar ao futuro as possibilidades de outras alternativas além das 

presentes. 

 Neste processo, deve-se questionar expressões como aprendizagem, empoderamento, 

resolução de problemas, comunidade e outras para além do senso comum que estabeleceram. 

Estas expressões devem ser consideradas como historicamente formadas e sua compreensão 

pode implicar a compreensão das reformas.  

 Assim, professores, gestores e pesquisadores nos mostram em suas narrativas estas 

expressões presentes em discursos conhecidos sobre aprendizagem e missão da escola. São 

discursos imbuídos de ideais progressistas, mas, ao mesmo tempo, marcados por estas 

concepções historicamente construídas e projetados em sua atuação no presente.   

 Ao tratar da importância de determinados conteúdos para o vestibular, ou tentar 

propostas de integração onde professores precisam rever suas posições sobre a organização 

curricular do curso, é visível uma resistência a mudanças. O argumento do ensino enciclopédico 

não consegue ser facilmente vencido. 

 Outra questão problematizada por Popkewitz trata do utilitarismo das pesquisas. Para 

ele, é natural nas discussões atuais sobre pesquisa educacional sua utilização imediata no 

planejamento social e na elaboração de políticas. Nesta discussão, professores questionam 

sobre o que uma pesquisa pode melhorar nas suas práticas e as pesquisas que não fornecem 

conhecimentos úteis são rechaçadas. 

 Num raciocínio parecido, discute-se a respeito da formação do “melhor” professor e de 

uma prática docente mais eficiente. Neste conhecido discurso, professores precisam de mais 

conteúdos específicos e melhores habilidades pedagógicas para uma melhor prática em sala de 

aula. Conforme Popkewitz (2009, p.308), este raciocínio considerado sensato e de senso comum 

leva a acreditar que os conhecimentos específicos da disciplina e os pedagógicos são ligados a 

uma política de equidade através de programas de formação de professores, comunidade local 

e escolas. O objetivo é tornar os conteúdos acessíveis a todos.   
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Nesta perspectiva, alguns documentos são considerados muito elaborados ou haveria 

necessidade de escrita de um documento mais acessível aos professores, caso dos PCNEM e 

PCN+. As OCEM, por outro lado, são consideradas por seus elaboradores com uma linguagem 

mais facilmente assimilável pelos docentes. 

Professores e elaboradores salientam a importância da formação do profissional 

docente. Para uma elaboradora, a predominância na formação inicial é de uma Matemática por 

ela mesma. Se ela é desvinculada de qualquer prática pedagógica da educação básica, muito 

menos o será de alguma proposta interdisciplinar.  

Uma professora, por sua vez, rememora sobre sua formação inicial e atividades 

desenvolvidas, sua pós-graduação e também sua atuação em diferentes espaços. Ela reafirma 

que o conhecimento com o qual temos contato na formação é disciplinar. 

Ao focar na defesa de elaboradores de propostas para uma ou outra localização para a 

Matemática no currículo – como área ou disciplina – percebemos uma coexistência de posições. 

Encontramos elaboradores que continuam com a defesa da Matemática inserida na área de 

Ciências da Natureza, por haver uma aproximação maior, apesar de “não mais brigar por isso”. 

Outro elaborador, por sua vez, narra sobre as especificidades da Matemática como ciência que 

as diferencia das demais. Com esse ponto de vista, sua posição disciplina-área fica bem definida 

e defendida.  

 Ao ouvir um elaborador preocupado com o isolamento da Matemática no currículo, com 

sua hierarquia superior frente as demais, este considera a junção desta disciplina com Ciências 

da Natureza. Também está presente um discurso onde a articulação entre Matemática e 

Ciências da Natureza seria um pouco forçada. 

Uma professora mostra a tensão da localização da Matemática questionando o fato de 

“porque estar sozinha”. Ela argumenta que a disciplina tem interseções com as variadas áreas 

do conhecimento, podendo haver propostas junto a área de Linguagens, Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza. 
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Tais discursos são justificados e seus elaboradores narram a partir de suas experiências, 

atuação profissional e posições pessoais. Entendemos, principalmente ao ouvir os elaboradores 

das últimas diretrizes, que ao término do período de justificativas, negociações e embates, 

acabou imperando a máxima da democracia: uma votação. 

Para Popkewitz (2009, p.314), interessa uma teoria de currículo que acarrete o que ele 

considera como história do presente: “é considerar o que é tomado como natural para ver, 

pensar e agir no presente como historicamente produzido”. É desafiar o que é considerado de 

forma acrítica e natural na regulação social, como buscamos empreender ao desafiar a 

interpretação dominante de currículo de Matemática.  

Com este pensamento, agência e resistência são possíveis através da abertura para 

outros futuros além dos confinados nos quadros do presente. É esta a ressignificação que 

fazemos das narrativas, onde as muitas possibilidades de interpretação de políticas e práticas, 

nos seus diversos contextos, trazem marcadas agência e resistência.  

A localização da disciplina Matemática no currículo, vista desta forma, abre 

possibilidades de reflexão que vão além da própria disciplina ou de uma organização curricular 

específica e temporal. Ela se mistura com as finalidades da educação, com a formação 

profissional do professor e sua atuação, bem como com o futuro do estudante e suas 

aspirações. 

 

Dispersão 
 

A nave vai partir, 
Numa festa sem igual, 

Resgatando a alegria do samba 
No Planeta carnaval... 

 
Mancha Verde, entra em cena para apresentar 

A grande paixão popular 
Que faz expressar 

A arte, assim chegaram os cavaleiros que anunciaram 
A batalha entre o bem e o mau 
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Já estava escrito nas profecias 
E tantos códigos a descobrir 

Num decifra-me ou devoro-te 
Segredos e aparições 

Nosso futuro marcado por revelações 
 

Óh virgem santa 
Rogai por nós 

Nesta procissão de fé a Mancha canta 
E clama em uma só voz 

 
O criador 

Que é o início e o fim da existência 
Ao ver o caos, destruição 

Chora de tristeza 
Até a lua se partiu 

Um grande eclipse surgiu 
Na mais profunda escuridão 

O fim do mundo 
Nossa família agradece à Deus 

Pelo presente que nos concedeu 
Esta magia vai continuar, 

Em verde e branco recomeçar... 
 

(Decifra-me ou devoro-te: Apocalipse, IV Cavaleiros, III Profecias e IV Segredos, Mancha Verde, 2007
80

) 

 

 Na dispersão, é hora de cantar pela última vez o refrão. Resta-nos também uma análise 

dos êxitos, das limitações e prováveis “notas 10 para colecionar” do desfile, de forma a 

aprimorar os próximos. Tantos códigos a descobrir e não resta mais tempo neste desfile. 

 De acordo com Ball (2006, p. 25), a teoria pode prover a possibilidade de uma linguagem 

diferente, que não é imediatamente capturada por assunções e inscrições de formuladores de 

políticas ou pelo tempo da prática. A análise social é, assim, parcial, limitada pelas posições que 

tem de assumir e pelas pré-concepções dentro das quais opera. Reivindica a capacidade de 

explicação do mundo, mas falha inevitavelmente.  

Para este autor, confluindo com Popkewitz e também Certeau, a teoria localiza os 

discursos prevalecentes e oferece possibilidades de luta contra uma incorporação irreflexiva. A 

teoria vem manter uma fronteira entre pesquisa sobre políticas e para políticas. A primeira, que 

nos interessa defender, tomará o objeto de forma crítica com a possibilidade de novas 

                                                           
80

 Disponível em: https://letras.mus.br/mancha-verde/828912/ (acesso em: 11-12-15). 
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interpretações. A segunda somente estará a serviço do campo e algum interesse em particular 

de grupos e organizações, ratificando determinada implementação curricular, por exemplo.  

 A visão que prevalece é que as políticas são feitas para as pessoas. Estas implementam 

ou são afetadas por aquelas. A configuração do ciclo de políticas pretende ir além, identificando 

e atribuindo atividade e criatividade a professores e comunidade como um todo.  

 Em outro momento, entrevistado por Mainardes e Marcondes (2009), Ball afirma em 

tom mais irônico que não vê vantagem em tentar dizer as pessoas como pensar ou agir. O 

trabalho do pesquisador deve ser o de dar ferramentas, conceitos, ideias e abordagens para as 

pessoas pensar ou agir – mas pensar ou agir por elas mesmas. 

 Popkewitz contribui com esta forma de análise ao propor uma atitude de reflexão 

alternativa sobre mudanças curriculares. Ao considerarmos pesquisas para além de 

implementações impensadas, este autor considera que os discursos dos professores não são 

práticas singulares, mas mobilizadas por outros múltiplos discursos que se aglomeram para 

conceituar a escolarização, através de regimes de verdade. 

 O que é desejável numa pesquisa é, então, a análise destes regimes de verdade, que 

pode permitir uma compreensão de como os discursos mudam com o tempo, incluindo 

intencionalidades e propósitos na escolarização. Uma análise ancorada na epistemologia social 

é considerar que a mudança não está na evolução dos acontecimentos ou nos esforços 

individuais que influenciam tais acontecimentos.  

A mudança está em “perturbar ou problematizar os modos em que nossas formas de 

raciocínio e nossas identidades consolidam e ocultam as relações de poder” (POPKEWITZ, 2003, 

p. 167). Ou em outras palavras, problematizar como e porque chegam a prevalecer certas 

formas de verdade em detrimento de outras. Assim buscamos compreender o discurso da 

localização da Matemática no currículo, por exemplo, ou a integração curricular via 

interdisciplinaridade. 

Ao fazer valer uma ou outra forma de verdade, fazemos valer os significados particulares 

de alguns grupos sobre os de outros, percebendo assim as diferentes relações de poder. São 
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significados que não são fixos nem simplesmente verdadeiros ou falsos. Estão posicionados com 

relação a tempo e espaço. São efeitos de verdade decorrentes de lutas e negociações.  

Abre-se assim, como Certeau propõe, espaços de ação e reinterpretações por 

professores e elaboradores no cotidiano ou em contextos específicos e temporais como a 

elaboração de determinada proposta curricular.  

No currículo, desta forma, se entrecruzam práticas de significação, de identidade social e 

de poder. Travam-se lutas por hegemonia, predomínio e definição de significados e práticas. O 

currículo, ainda, expressa as visões e significados do projeto dominante, ajuda a reforçá-las e 

dar legitimidade e autoridade, sempre em regimes de verdade. 

Convertendo em problemas os regimes de verdade presentes no cotidiano, Popkewitz 

desconsidera as pessoas e acontecimentos singulares, dizendo que estes não são significativos 

por si mesmos. Apesar de contrapor em certa medida as potencialidades de cada indivíduo 

expostas por Certeau, ao colocar o indivíduo dentro de uma história, os pontos fracos dos 

regimes de verdade são lugares potenciais de transformação (POPKEWITZ, 2000, p. 56). Atores 

coletivos e individuais se introduzem ativamente nas construções sociais. 

De certa forma, Certeau, Popkewitz e Ball nos impelem a refletir sobre as práticas dos 

docentes e dos elaboradores de propostas de forma a considerá-las cheias de novas 

significações e reinvenções. Assim, ao rememorar as suas experiências, de forma benjaminiana, 

nossos narradores trazem, nas tensões presentes, estas reinvenções. 

Mais que isso, além de podermos dar outras respostas as questões, podemos fazer 

outras perguntas, definir os problemas de outra forma. É esta a tarefa do pesquisador: 

proporcionar polissemia, ambiguidade, indeterminação e multiplicidade no processo de 

produção de sentidos. 

Considerando o currículo como texto e discurso, como prática cultural e campo de 

disputas, discutimos seu caráter construído, humano, social e condicionado a muitos fatores. 

Diferentemente, na discussão tradicional, o conhecimento corporificado no currículo era 

inconteste e quase transcendental. Quando o currículo é entendido como algo exterior a ser 
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implementado, há certa segurança advinda destes conhecimentos. Nas muitas vezes que o 

currículo é assim caracterizado por professores e elaboradores, ele conforta os praticantes. 

Propomos quebrar com esta suposta segurança, considerando, conforme Popkewitz, a 

vida pregressa e os discursos que fundamentaram o que o currículo se tornou. Não se trata de 

conviver com ele pacificamente, implementando-o, mas produzi-lo. Admitir que o 

conhecimento corporificado no currículo é mais indeterminado e menos absoluto que 

pensamos.  

Desta forma, não nos compete impor novas prescrições, mas sim dizer da potencialidade 

de análises e relações que podem advir do conjunto de memórias apresentado. Entendemos 

assim a pertinência da continuidade de tais análises e que o presente texto não consegue 

esgotá-la. 

 Ao lembrar mais uma vez do enredo que norteia a pesquisa, reafirmamos nossa defesa 

de que as disciplinas escolares percorrem diversos caminhos em sua permanência nos currículos 

escolares. De forma particular, a Matemática continua sendo, mais que nunca, disciplina de 

referência na formação básica e profissional.Também ancorados nos trabalhos de Popkewitz, 

ela pode ser considerada como ciência por excelência. É uma ferramenta essencial para a 

tecnologia e o desenvolvimento, inclusive bélico, além de manter um forte caráter disciplinador 

de mente e corpo. 

 As práticas dos professores e gestores em seu cotidiano nos mostram que o percurso de 

organização curricular que o Instituto Federal passa atualmente não é linear, nem único e 

tampouco facilmente implementável. Através das táticas repletas de astúcia propostas por 

Certeau, este percurso se encontra aberto a discussões e reflexão. Trata-se de estarmos 

conscientes das muitas potencialidades e algumas limitações das escolhas e posições assumidas. 

Conforme trata Ball e os outros autores que desenvolvem trabalhos baseados em sua 

contribuição, documentos curriculares são constituídos em diferentes arenas e são 

ressignificados nas práticas dos professores. Ao tomar o ciclo de políticas como um método e 
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caminhar por estes diferentes contextos discursivos, através dos documentos, pesquisas e 

narradores podemos perceber as disputas, negociações, interesses e constituições diversas. 

A disciplina Matemática já foi tratada num curso de artilharia na época do Brasil Colônia 

e considerada como três disciplinas diferentes – Álgebra, Aritmética e Geometria, até o início do 

século XX. Unificadas como Matemática a partir de discussões a nível mundial num momento de 

industrialização e escolarização de massas, tentou mais tarde chegar a todos de forma abstrata 

com o MMM. Prevalecia a demanda social de formação de cientistas e desenvolvimento de 

tecnologia, afinal a ex-URSS avançava na corrida espacial. 

No início da era da globalização tornou-se necessário formar competências para um 

cidadão trabalhador. Mesmo que conteúdos não viessem em primeiro plano, a Matemática 

sobreviveu de forma inconteste. Na verdade todas as disciplinas sobreviveram, graças às táticas 

empreendidas pelas comunidades escolares, confirmando sua potência como organizadora do 

currículo, a despeito de toda forma de integração.  

Mais recentemente, vimos a dúvida: “que lugar dar a Matemática no currículo?” ser 

decidida à base de votação e vestibular. Decidida por votação para finalizar os infindáveis 

debates à época das últimas diretrizes e referendar seu caráter classificatório e excludente ao se 

separar das ciências no ENEM. 

Neste exame, mais potente que os antigos vestibulares, nos dias de hoje, a regra é clara: 

a mesma dos antigos vestibulares. Com a Matemática separada das Ciências da Natureza, é 

mais fácil avaliar os conteúdos essenciais (de Matemática!) a qualquer candidato a uma vaga 

nas universidades e ações afirmativas do governo federal. Confirma-se sua localização 

disciplinar e sua forma de raciocínio que valida os exames em larga escala e a classificação do 

candidato. 

 Considerando a conversa com cada elaborador, rememoramos – agora nós – as muitas 

discussões empreendidas para a constituição de cada reforma, embasadas nos diversos 

contextos propostos por Ball. Percebemos mais uma vez as interconexões entre estes mesmos 

contextos e suas potencialidades. Sociedade em geral, organizações multilaterais, governos em 
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diversos níveis, professores, pesquisadores, estudantes, sociedades científicas, organizações 

empresariais: todos estão nos PCNEM, OCEM, ENEM, DCNEM e porque não, na futura BNCC. 

 Apesar de não nos pautarmos no caráter redentor da escola ou da educação, como 

também defende Popkewitz, encontramos tal discurso muito presente nas narrativas. Tanto os 

professores e gestores do IFSULDEMINAS como também os elaboradores de propostas 

curriculares manifestam este desejo/angústia. Esta preocupação é muito marcada ao narrarem 

sobre o papel formador da escola, sua missão, o futuro dos estudantes e desconhecimentos 

sobre aspectos do currículo. 

 Que estudante? Que professor? Que futuro? A imposição “Decifra-me ou devoro-te!” é 

fatalmente vencida aqui. As narrativas dos professores, emocionantes, nos contam que são 

possíveis muitos futuros, dadas as muitas configurações do presente. Os aconselhamentos 

benjaminianos que eram esperados chegaram potentes e podem orientar uma futura discussão 

a nível de Instituto Federal sobre sua própria configuração e práticas. É possível discutir ensino 

integrado, interdisciplinaridade, formação ampla para o estudante de forma a valorizar o que é 

feito e pensado por professores e gestores. Mais reinvenções e reinterpretações. 

 Estes profissionais da educação conseguiram, a maneira proposta por Petrucci-Rosa et al 

(2011), ressignificar suas experiências e torná-las muito mais que vivências. Mais que simples 

acontecimentos, trouxeram-nos suas memórias cheias de significados e tensões.  

 A partir de muitas interpretações para o currículo, argumentamos sobre sua 

multifacetada caracterização atual: texto, discurso, prática e alquimia. Esta interpretação, a 

nosso ver, concentra muitas das características discutidas anteriormente, apesar de uma 

caracterização marcadamente prescritiva nas práticas dos professores e também dos 

elaboradores. A organização sequencial da Matemática colabora mais uma vez para este 

cenário. 

 A outra interrogação que nos acompanhou, da finalidade do Ensino Médio, não encontra 

uma resposta única na pesquisa realizada no IFSULDEMINAS. Conforme nossos referenciais 

afirmam, encontra mais interrogações. Resta então, a múltipla afirmação característica (mas 
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não desmerecedora) do estudo: Ensino Médio no IFSULDEMINAS é terminalidade, vestibular, 

ENEM, ensino técnico, formação profissional, formação humana, formação cidadã, formação 

omnilateral e talvez outras ainda. 

 Este enredo – em construção – nos faz vislumbrar novas formas de currículos de 

Matemática no Ensino Médio. Este currículo pode ser prescritivo, conteudista e tecnicista, 

preparando jovens para o Ensino Superior e outros exames. Mas também pode ser 

interdisciplinar em suas mais variadas acepções, desde pequenas discussões que se fazem 

naturalmente presentes na sala de aula, incluindo conceitos de outras disciplinas, até projetos 

mais ambiciosos que envolvam outros professores e conteúdos, seja do Ensino Médio, seja do 

Ensino Profissional. 

 Neste currículo de Matemática, toda discussão é bem vinda na sala de aula e fora dela, 

permitindo uma maior participação de professores, estudantes, pais e comunidade escolar em 

geral. Os conceitos podem ser discutidos à luz da Filosofia, da História da Matemática, da 

globalização ou da Economia. Todos podem se mostrar úteis e desejáveis em determinados 

momentos. O trabalho do professor junto a seus estudantes, junto a gestão e às políticas pode 

reinventar tudo isso.  

Este trabalho permanece assim, em construção, se considerarmos a perspectiva de 

análise que colhe estilhaços que não são passíveis de justaposição ou encaixe num único painel. 

A própria consolidação dos Institutos Federais, enquanto enredo, permanece em construção, 

dada sua recente reconfiguração e ampliação: “a magia vai continuar”. 

Enquanto pesquisadores na tentativa de uma contribuição no campo do currículo, 

deixamos impressões, tensões e anseios por novas investigações. Enquanto narradores, 

tecemos outros fios condutores de formação na nossa história e na de nossos estudantes. 

Enquanto sambistas e construtores de novos enredos, procuramos ainda o ideal 

proposto no início do capítulo: “ver este lugar que o próprio tempo acabou de esquecer”. Para 

isso, defendemos a volta a este tempo e lugar, que a narrativa é capaz de ressignificar.  
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Desvendar esse mistério, como diz a canção, o desconhecido, aquele pergaminho 

milenar, é o convite que ora empreendemos. Eu já entrei por um lado e saio pelo outro a cantar. 

As mônadas deixam o convite: quem quiser invente outro lugar. 
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