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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo pesquisar se o currículo previsto para a Matemática do 5º ao 9º 
ano está articulado com as práticas pedagógicas em curso no processo educacional nas salas de aula dos 
professores pesquisados e, se há, nesse movimento, contradições e possibilidades de novas práticas. O 
estudo se caracterizou como pesquisa qualitativa dado o seu objeto de trabalho. Os instrumentos 
utilizados para construção de dados, que pudessem responder à questão colocada, foram a observação, 
a entrevista semiestruturada e a análise documental. Os alunos manifestam-se de maneira contraditória 
a respeito das práticas de seus professores, dando demonstração clara de conflitos e incompreensão a 
respeito do posicionamento docente e as práticas pedagógicas a que são submetidos. Os docentes 
manifestaram-se com interesse em fazer diferente do que têm feito mas, ao mesmo tempo, se veem com 
dificuldades para coordenar as condições de vida que têm. Fatores que dificultam um fazer em sala de 
aula, que traga mais sentido a sua profissão, é falta de tempo, ausência de formação continuada e de 
espaços de diálogo na unidade escolar que pudessem mobilizá-los a todos. Os PCNs tratam de formação 
de aluno crítico, bem como os PPPs das escolas, mas o que se viu foi uma desarticulação entre esses 
objetivos e as práticas pedagógicas que repõem a ordem, a hierarquia e as desigualdades sociais. 
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ABSTRACT 
The purpose of this work was to research whether the curriculum foreseen for Mathematics from the 5th 
to the 9th year is articulated with the pedagogical practices in progress in the educational process in the 
classrooms of the surveyed teachers? And if there are contradictions and possibilities for new practices 
in this movement. The study was characterized as qualitative research given its object of work. The 
instruments used to build data that could answer the question were observation, semi-structured 
interview and document analysis. The students manifest themselves in a contradictory way regarding 
the practices of their teachers, giving a clear demonstration of conflicts and misunderstanding regarding 
the teaching position and the pedagogical practices to which they are submitted. Teachers are interested 
in doing things differently from what they have been doing, but at the same time, they find it difficult to 
coordinate the living conditions they have. Factors that hinder doing in the classroom that bring more 
meaning to your profession are lack of time, lack of continuing education and spaces for dialogue in the 
school that could mobilize them all. The PCNs deal with the formation of critical students, as well as 
the schools' PPPs, but what we saw was a disarticulation between these objectives and the pedagogical 
practices that restore order, hierarchy and social inequalities. 
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RESUMEN 
El propósito de este trabajo fue investigar si el currículo previsto para Matemáticas del 5o al 9o año se 
articula con las prácticas pedagógicas en curso en el proceso educativo en las aulas de los docentes 
encuestados? Y si hay contradicciones y posibilidades de nuevas prácticas en este movimiento. El 
estudio se caracterizó como investigación cualitativa dado su objeto de trabajo. Los instrumentos 
utilizados para construir datos que pudieran responder a la pregunta fueron la observación, la entrevista 
semiestructurada y el análisis de documentos. Los estudiantes se manifiestan de manera contradictoria 
con respecto a las prácticas de sus docentes, dando una clara demostración de conflictos y malentendidos 
respecto al puesto docente y las prácticas pedagógicas a las que están sometidos. Los profesores están 
interesados en hacer las cosas de manera diferente a lo que han estado haciendo, pero al mismo tiempo, 
les resulta difícil coordinar las condiciones de vida que tienen. Los factores que dificultan el hacer en el 
aula que dan más sentido a tu profesión son la falta de tiempo, la falta de formación continua y los 
espacios de diálogo en la escuela que puedan movilizarlos a todos. Los PCN abordan la formación de 
estudiantes críticos, así como las APP de las escuelas, pero lo que se vio fue una desarticulación entre 
estos objetivos y las prácticas pedagógicas que restablecen el orden, la jerarquía y las desigualdades 
sociales. 
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Introdução 
 

O interesse por essa temática surgiu a partir da experiência de formação docente e 

profissional com atuação no ensino da Matemática. Cursei magistério, depois Pedagogia e 

desde 1998 estou em sala de aula ministrando Matemática para alunos de 6º a 9º ano do Ensino 

Fundamental. Resolvi cursar Matemática em 2005, para que pudesse aprimorar meus 

conhecimentos na área da matemática e adensar minha atuação docente junto aos alunos. 
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Como professora de Matemática, tenho uma angústia muito grande em relação às 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos que ficaram sob minha 

responsabilidade e, por isso, surgiu o interesse em fazer um estudo sobre currículo, que envolve 

os conteúdos que os professores trabalham em sala, como os trabalham, as práticas pedagógicas 

e os conteúdos e resultados que são cobrados nas avaliações externas. Os alunos do 5º ano 

foram muito bem nas avaliações externas, mas os alunos do 9º ano, em geral, apresentaram um 

aproveitamento muito abaixo do que vemos nos 5º (s) anos, conforme nos mostrou a última 

avaliação realizada pelo INEP em novembro de 2015, com resultados publicados no segundo 

semestre de 2016 pelo MEC, de acordo com o relatório publicado pela Diretoria de Avaliação 

da Educação Básica - DAEB/ INEP, no item 2 intitulado - Evolução dos Resultados do Brasil 

no Saeb (1995 a 2015) Proficiências Médias em Língua Portuguesa. Como podemos observar, 

o Brasil tem se dedicado a avaliar a Educação Básica de todo o país, cujos resultados oferecem 

um panorama atualizado sobre os diferentes níveis de ensino. O Inep – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - como órgão ligado ao MEC, busca por 

meio desses dados resultantes das avaliações, contribuir na elaboração de políticas da educação. 

Selecionamos o SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – por contemplar 

o recorte que fizemos para essa pesquisa, ou seja, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. 

O SAEB tem sido considerado, por estudiosos, como um amplo e sofisticado sistema de 

avaliação da América Latina, tal como se pode ver em Santos e Tolentino-Neto (2015). 

 
Objetivo Geral 

 
Investigar se as práticas pedagógicas dos professores da escola pesquisada se articulam 

ao currículo previsto para estes níveis de ensino. 

 
Objetivos Específicos 

 
• Verificar se há contradições e possibilidades nas práticas pedagógicas em curso nas 

salas de aula dos professores pesquisados que lecionam Matemática no Ensino 

Fundamental. 

• Observar como se dá, nas aulas pesquisadas, a dinâmica de interações professor/aluno 

e aluno/aluno no processo ensino-aprendizagem. 

 
Metodologia 
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Mediante as hipóteses da pesquisa: Há contradições entre o currículo e as práticas 

docentes em curso nas escolas pesquisadas; existem novas possibilidades de trabalho com 

matemática junto ao ensino fundamental de 5º ao 9º ano que são mais profícuas para o processo 

de ensino/aprendizagem, foi definida a metodologia da pesquisa. 

A pesquisa realizada tem as características da pesquisa qualitativa, uma vez que essa 

modalidade é a mais adequada para responder o problema de pesquisa proposto. 

Foi feita pesquisa de campo com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca do problema de investigação e identificar fenômenos ou relação entre 

eles. 

Os instrumentos utilizados consistem na observação de fatos e fenômenos tal como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se 

presume relevantes, para analisá-los. Esse instrumento de Observação está presente desde o 

recorte do problema de pesquisa até a análise de dados, portanto, é o instrumento primeiro de 

todo o processo de pesquisa. 

A entrevista semiestruturada foi fundamental para que pudéssemos nos atualizar frente 

as dificuldades docentes no exercício das práticas pedagógicas em curso e sua visão sobre a 

atuação docente, além de acessarmos o que os alunos percebem e como avaliam as práticas e 

seu processo de aprendizagem. 

A análise dos PCNs da Matemática, denomina-se como instrumento de pesquisa como 

análise documental e nos dá informações básicas do que é previsto para esse nível de ensino e 

permite que analisemos a pertinência das práticas utilizadas para construir e consolidar esse 

conhecimento naqueles que participam do processo educacional. Não buscamos 

aprofundamento nessas análises por entender que seu conteúdo já é de conhecimento amplo e 

público. Nos detivemos a pensar as relações entre os parâmetros e as práticas pedagógicas. 

Utilizamos o Projeto Político Pedagógico de cada escola a fim de termos uma 

caracterização mais completa das instituições sem, contudo, buscar análise aprofundada de cada 

um deles, devido ao tempo exíguo que tivemos para desenvolver a pesquisa. 

 
Resultados 

O que observamos como resultado da pesquisa sobre a articulação entre currículo e 

práticas pedagógicas, as contradições e as imposições pedagógicas, foi que o currículo cumpre 

uma função técnica, propondo uma racionalidade que se quer neutra, sem criticidade, sem 

questionamentos, sem indignações, como se fosse livre de valores e posicionamento político, 
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restringindo-se, como se fosse possível, à contemplação passiva das contradições sociais 

representadas nos livros didáticos e nas aulas expositivas, sem diálogo. 

 
Considerações Finais 

Esperamos que este trabalho possa servir de incentivo e inspiração para os professores de 

Matemática que, como nós, pesquisadora e docentes entrevistados, queiram reconstruir suas 

práticas, tendo em vista uma educação emancipadora, crítica, reflexiva, dialógica. 

Iniciamos nossa pesquisa tendo em vista analisar se havia articulação entre currículo e 

práticas pedagógicas nas escolas pesquisadas. Temos consciência de que as respostas que 

obtivemos extrapolaram em muito o objetivo inicial da pesquisa, além de responder as questões 

colocadas de início. 

Nossas hipóteses foram confirmadas, de que há contradições tanto na articulação entre 

currículo e práticas, bem como nas falas dos professores e alunos nas exposições que fizeram e 

concluiu-se que existem muitas outras possibilidades para o ensino de Matemática que nos 

foram evidenciadas pelo estudo da etino-matemática. 
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