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O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 
DE SÃO PAULO 

 
RESUMO 

 
Esse trabalho teve como objeto de estudo as propostas curriculares de 

matemática para o ensino fundamental II da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo. Os documentos analisados foram os Guias Curriculares para o Ensino do 

1º Grau de 1975; a Proposta Curricular para o Ensino de Matemática: 1º Grau de 1992; 

e o Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e Suas Tecnologias de 2011. O 

problema que orientou nossa investigação pode ser apresentado da seguinte forma: 

Como os documentos curriculares abordam a disciplina de matemática e sua 

articulação com as demais disciplinas? O objetivo da pesquisa foi saber como os 

documentos tratam a relação da matemática com as demais disciplinas do ensino 

fundamental II. Nosso itinerário de pesquisa implicou a análise dos documentos 

curriculares produzidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEE/SP).  As referências teóricas da pesquisa foram fundadas em Silva (2010), Apple 

(2006), Moreira (1989), Sacristan (2000) e Lima (2011). O resultado da pesquisa 

mostra que os Guias Curriculares (1975) não formalizaram qualquer forma de 

interação entre as disciplinas. A proposta curricular (1992) defende a exploração de 

trabalhos que tenham relação histórica e de aplicabilidade de seus conteúdos, 

mantendo uma relação bem próxima com as disciplinas de História, Geografia e 

Ciências. O Currículo Oficial Paulista (2011) reconhece a importância da história da 

disciplina, defende a parceria da língua materna com as demais disciplinas e propõe 

condições para que a disciplina de Matemática possa se articular com todas as formas 

de expressão. 

 
Palavras-Chave: Documentos curriculares; matemática; ensino fundamental II; São 

Paulo.  

 
 

 



 

THE MATHEMATICAL CURRICULUM OF THE STATE OF EDUCATION 
OF SÃO PAULO 

 

ABSTRACT 
 

 

This essay had as object of study the Paulo State`s curricular proposals of 

mathematics for the fundamental education II of the Education Secretary. The 

documents analyzed were the Guias Curriculares para o Ensino do 1º Grau of 1975; 

The Proposta Curricular para o Ensino de Matemática: 1º Grau of 1992; and the 

Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e Suas Tecnologias of 2011. The 

problem that guided our investigation can be presented as: How do the curricular 

documents look after the discipline of mathematics and its articulation with the other 

disciplines? The objective of the research was to know how the documents deal with 

the relation of mathematics with the other disciplines of elementary education II. Our 

research itinerary involved the analysis of curricular documents produced by the State 

of São Paulo's Education Secretary (SEE / SP). The theoretical references of the 

research were based on Silva (2010), Apple (2006), Moreira (1989), Sacristan (2000) 

and Lima (2011). The result of the research shows that the Guias Curriculares 

(Curriculum Guides) (1975) did not formalize any form of interaction between the 

disciplines. The Proposta Curricular (Curricular proposal) (1992) endorse the 

exploration of works that have historical relation and applicability of their contents, 

maintaining a close relationship with the disciplines of History, Geography and 

Sciences. The Currículo Oficial Paulista (Official Paulista Curriculum) (2011) 

recognizes the importance of the history of the discipline, defends the partnership of 

the mother language with the other disciplines and proposes conditions to the 

Mathematics discipline articulates with all forms of expression.  

 

Keywords: Curricular documents; mathematics; elementary school II; Sao Paulo; 

 
 
 
 



 

EL CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DE LA RED ESTADUAL DE 
ENSEÑANZA DE SÃO PAULO 

 
 

RESUMEN 
 
 
 Este trabajo tuvo como objeto de estudio las propuestas curriculares de 

matemáticas para la enseñanza fundamental II de la Secretaría de Educación del 

Estado de São Paulo. Los documentos analizados fueron los Guias Curriculares para 

o Ensino do 1º Grau de 1975; la Proposta Curricular para o Ensino de Matemática: 1º 

Grau de 1992; y el Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e Suas Tecnologias 

de 2011. El problema que orientó nuestra investigación puede ser presentado de la 

siguiente forma: ¿Cómo los documentos curriculares abordan la disciplina de 

matemáticas y su articulación con las demás disciplinas? El objetivo de la 

investigación fue saber cómo los documentos tratan la relación de las matemáticas 

con las demás disciplinas de la enseñanza fundamental II. Nuestro itinerario de 

investigación implicó el análisis de los documentos curriculares producidos por la 

Secretaría de Educación del Estado de São Paulo (SEE / SP). Las referencias teóricas 

de la investigación fueron fundadas en Silva (2010), Apple (2006), Moreira (1989), 

Sacristán (2000) y Lima (2011). El resultado de la investigación muestra que los Guias 

Curriculares (Guías Curriculares) (1975) no formalizaron ninguna forma de interacción 

entre las disciplinas. La Proposta Curricular (Propuesta Curricular) (1992) defiende la 

explotación de trabajos que tengan relación histórica y de aplicabilidad de sus 

contenidos, manteniendo una relación muy cercana con las disciplinas de Historia, 

Geografía y Ciencias. El Currículo Oficial Paulista (2011) reconoce la importancia de 

la historia de la disciplina, defiende la asociación de la lengua materna con las demás 

disciplinas y propone condiciones para que la disciplina de Matemáticas pueda 

articularse con todas las formas de expresión. 

 

Palabras clave: Documentos curriculares; matemáticas; enseñanza primaria II; São 

Paulo; 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

O percurso no ensino básico, da corrida da minha vida escolar se deu, em sua 

totalidade, em escolas públicas da cidade de São Paulo. Esse percurso teve início em 

1994, na pré-escola e se estendeu até 2005, quando me formei no ensino médio. Esse 

período coincidiu com a implementação da proposta curricular produzida pela CENP 

para a rede oficial de ensino do Estado de São Paulo. Proposta curricular que persistiu 

até 2007, quando foi substituída com a implementação de uma nova proposta 

curricular para a rede estadual de ensino, como parte do Programa São Paulo Faz 

Escola.  A partir de 2010, a proposta curricular passou a ser denominada Currículo 

oficial de São Paulo. 

Em meu tempo de estudante, percebia certa facilidade com os conteúdos 

matemáticos: resolvia intermináveis listas de exercícios, e tinha a tão temida "tabuada" 

na ponta da língua, mesmo com um sistema de aprendizado embasado na repetição 

e memorização, me sentia engajada e estimulada a solucionar problemas 

matemáticos. 

Em 2005, assim como a maioria dos alunos, estava ansiosa para o término do 

Ensino Médio, mas ainda sem ter certeza do que cursaria na graduação, tampouco 

como pagaria por ela, o fato era, eu teria que começar a trabalhar para conseguir 

custear minha graduação. Um ano após a minha formação no ensino médio, 

ganhando apenas um salário mínimo, resolvi cursar qualquer curso que "coubesse no 

meu bolso", um curso mais barato, mas que pudesse me dar mais chances de 

conseguir um trabalho com uma remuneração maior, para que assim pudesse custear 

a graduação que eu me encantei: Engenharia. Me formei então em Propaganda e 

Marketing, curso que me abriu portas para trabalhos com remuneração mais altas. 

Assim, a possibilidade de cursar engenharia estava mais perto, mas, mesmo 

triplicando meu salário após minha formação, ainda não tinha o suficiente para que eu 

conseguisse arcar com meus gastos e uma mensalidade de engenharia, então decidi 

fazer um intercâmbio, pois melhorando meu inglês, certamente meu salário 

aumentaria também. E foi assim, depois que voltei do Canadá, com meu inglês fluente, 

que consegui um emprego que me possibilitava cursar o que eu tanto queria. Me 

matriculei no curso, e logo no primeiro semestre, senti a realidade caindo sobre mim, 
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uma estudante do ensino público que não tinha a base necessária para aquele curso, 

a tamanha habilidade com os números que sempre me garantiram nota 10 no ensino 

básico, agora já não era o suficiente. Com muito esforço, cursei 3 anos do curso, mas 

não conseguia mais "dar conta" de estudar com tanta dedicação e ainda trabalhar. Foi 

então que resolvi congelar o curso e seguir com a minha carreira, e, a partir daí, 

surgiram as minhas primeiras inquietações relacionadas ao ensino da disciplina de 

Matemática dentro da realidade que eu vivi. 

Pouco tempo depois, em 2016, fui convidada a fazer monitorias em Inglês na 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE) que me possibilitou também fazer uma nova 

graduação, dessa vez, escolhi trilhar o caminho da licenciatura em Matemática, e me 

identifiquei plenamente. Paralelo à Licenciatura fiz um curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu, também na UNINOVE, em formação de docentes para curso superior, em que 

minhas inquietações relacionadas ao Currículo começavam a tomar forma. Terminei 

a pós-graduação no primeiro ano de Licenciatura, e minha convivência com novos e 

futuros professores começava a ficar maior. Enquanto estudava disciplinas como, 

"Modelagem Matemática", "Estrutura e Funcionamento do Ensino" e "Prática de 

ensino", começaram a surgir questionamentos sobre o currículo. A partir dessa 

experiência, elaborei um projeto de pesquisa para participar do processo seletivo da 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UNINOVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

INTRODUÇÃO 
 

Durante a minha trajetória de estudos, tive a oportunidade de ter contato com 

leituras de pensadores críticos em relação à política, à educação e ao currículo que 

me fizeram perceber que as propostas curriculares têm uma importância crucial no 

desenvolvimento das atividades escolares. 

Propomos, então, estudar o currículo de matemática, buscando saber como as 

propostas curriculares para o Estado de São Paulo abordam a relação da matemática 

com as demais disciplinas do ensino fundamental II. 

A partir da definição de que meu objeto de estudo estaria dentro do campo do 

currículo, iniciei o processo para definir a especificidade da pesquisa, ou seja, dentro 

do amplo campo do currículo, o que estudar? Em razão de minha inserção no Grupo 

de Pesquisa Política e Gestão educacional, coordenado pelo prof. Celso Carvalho, 

tomei conhecimento dos estudos em curso no grupo, que vinha desde 2008, 

estudando a implementação do denominado Programa São Paulo faz escola na rede 

estadual de ensino de São Paulo. Esse programa de pesquisa, que envolvia alunos 

de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, vinha desde 2008 estudando dois 

aspectos da reforma implementada em 2008: as questões relativas à gestão e ao 

currículo. A dimensão da gestão, coordenada pelo Prof. Miguel Henrique Russo, 

atualmente professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Da UNICID. A 

dimensão curricular, coordenada pelo Prof. Celso Carvalho.  

Com minha entrada no PPGE da UNINOVE, na linha de políticas e sob 

orientação do Prof. Celso Carvalho, a participação no grupo e na pesquisa em curso, 

contribuiu para a definição do campo do currículo como objeto de estudo, mais 

especificamente da disciplina de matemática. Tendo em vista a enormidade de 

possibilidades de pesquisa que o tema enseja, decidi fazer novo recorte, definindo 

que o estudo seria sobre as propostas curriculares para o ensino fundamental II, 

produzidas para a rede estadual de ensino de São Paulo. Como as propostas 

curriculares tratam de questões amplas, como metodologia de ensino, concepção de 

currículo, organização de conteúdos, objetivos de aprendizagem e outras questões, 

decidi tratar em meu estudo da relação da matemática com as demais disciplinas do 

ensino fundamental, ou seja, a questão da interdisciplinaridade.  

Definido o objeto de estudo realizei um levantamento inicial da produção 

acadêmica, definindo como filtro para nossa busca, termos como “Currículo de 
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matemática”, “Ensino Fundamental II” e “interdisciplinaridade1”. A coleta de 

informações foi feita no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os descritores acima 

mencionados trouxeram resultados muito abrangentes e amplos, o que nos fez refinar 

com mais critério, a fim de selecionar os trabalhos mais relevantes e pertinentes, tendo 

em vista o foco da pesquisa. Nesta etapa, foram selecionados 4 trabalhos, que a 

seguir são brevemente apresentados. 

Amorin (2016) investigou as contribuições de uma proposta interdisciplinar, 

com o tema 'água' desenvolvida em conjunto com as professoras das disciplinas de 

ciências, português e matemática. A pesquisa teve abordagem qualitativa e 

evidenciou a existência de um ambiente favorável à construção dos conceitos 

matemáticos, quando se propõe uma proposta interdisciplinar que seja efetivamente 

vivenciada e exercida pelos professores.  

Já Martins (2005) objetivou pesquisar o tratamento interdisciplinar com o 

propósito de reunir elementos para uma reflexão sobre potencialidades e limites dessa 

perspectiva de organização e desenvolvimento curricular no ensino médio, 

focalizando inter-relações entre matemática e física. Em seu estudo, constatou a 

existência de uma convergência de princípios apontados na literatura mais recente 

sobre currículos e a opinião de especialistas e dos professores do Ensino Médio, 

quanto à importância de abordagens interdisciplinares. 

A tese elaborada por Ferrari (2007) trata de um estudo de possibilidades e 

obstáculos emergentes do discurso de educadores do Ciclo II do Ensino Fundamental, 

e demonstra que a interdisciplinaridade é concebida como uma abordagem 

significativa do conhecimento, assemelhando- se aos conceitos de Japiassu (1976) e 

Fazenda (1979) – precursores do movimento pela interdisciplinaridade no Brasil. Seu 

estudo observou certa dificuldade em estabelecer consensos sobre as concepções de 

interdisciplinaridade que subsidiam as práticas adotadas, acrescentada à dificuldade 

de avaliar seus resultados no processo de ensino e aprendizagem e apoia que, um 

dos caminhos possíveis e necessários para superar esses obstáculos é o apoio das 

                                                
1 O Termo "interdisciplinaridade" foi usado para a busca nesse levantamento de trabalhos pela 
etimologia da palavra: a partir de sua origem, o termo interdisciplinaridade é composto por três termos: 
inter – que significa ação recíproca; disciplinar – termo que diz respeito à disciplina, do latim discere – 
aprender, discipulus – aquele que aprende e "dade"-  corresponde a qualidade, estado ou resultado da 
ação. Desta forma, uma ação recíproca disciplinar, entre disciplinas. (VIARRO, 2011) 
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políticas públicas em prol do aumento do tempo de estudo coletivo dos educadores e 

mudanças curriculares que devem ser instauradas nos cursos de licenciatura de todas 

as áreas. (FERRARI, 2007). 

Buranello (2014) propôs analisar a resolução de problemas matemáticos no 

contexto de mudança curricular do estado de São Paulo: Utopias e Desafios. Sua tese 

investiga os limites e as possibilidades postas aos docentes da disciplina de 

matemática para que reestruturem, ao ensinar resolução de problemas, sua prática 

pedagógica. Sua análise possibilitou verificar que no contexto de configuração 

curricular, a resolução de problemas é uma perspectiva metodológica pouco presente 

nas aulas de matemática devido à influência de subsistemas político-administrativos, 

prático-pedagógicos e de controle. 

Em síntese, esses textos mostram que há um vasto acervo de pesquisas que 

decorrem sobre projetos de interdisciplinaridade no currículo de matemática, mas com 

abordagens específicas, focando o olhar em apenas um tópico, como, por exemplo, o 

trabalho de Amorin (2016), que lança um olhar sobre o tema “água” entre as disciplinas 

de ciências, português e matemática.  

Observamos também certa escassez de trabalhos que tratam da articulação da 

matemática com as demais disciplinas no Ensino Fundamental II. Os resultados 

obtidos, apesar do filtro implementado, mostraram muitos trabalhos, tais quais a 

pesquisa feita por Martins (2005), abrangendo conteúdos e disciplinas pertencentes 

ao Ensino Médio.  

Os estudos mostram a existência de um ambiente favorável à construção dos 

conceitos matemáticos sobre propostas interdisciplinares e uma concordância, por 

parte dos docentes, quanto à importância de abordagens interdisciplinares. Além de 

mostrar a necessidade do apoio das políticas públicas em prol de mudanças 

curriculares, que devem ser instauradas nos cursos de licenciatura de todas as áreas, 

a fim de incentivar cada vez mais, a prática da interdisciplinaridade.  

Os dados apresentados em nosso levantamento inicial apresentaram uma série 

de discussões sobre o currículo de matemática e as relações com as demais 

disciplinas. Diante desse campo de possibilidades de pesquisa, definimos que nosso 

trabalho de pesquisa investigaria a forma como os documentos curriculares 

elaborados para o ensino fundamental II, para a rede estadual de ensino, abordavam 

a disciplina de matemática e sua articulação com as demais disciplinas. A expectativa 

é de que o estudo apresentasse elementos que contribuíssem no sentido de mostrar 
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como a matemática tem sido pensada, especificamente a sua relação com as demais 

disciplinas escolares. 

Definido o objeto e sua especificidade entendíamos ser necessário definir quais 

documentos seriam estudados. Quais propostas curriculares comporiam nossa 

amostra? Um levantamento sobre a produção de documentos curriculares para a rede 

estadual de ensino de São Paulo, nas últimas décadas, apontou três documentos 

importantes: os Guias curriculares para o ensino do 1º grau de 1975; a Proposta 

curricular para o ensino de matemática: 1º Grau de 1992; e o Currículo do Estado de 

São Paulo: Matemática e suas tecnologias de 2011.   

Para a definição desses documentos, foram feitas buscas em diversos 

repositórios disponibilizados através da internet, onde encontramos a maioria dos 

materiais necessários, com exceção dos "Guias Curriculares", popularmente 

chamados de "Verdão". Para sua localização, foram realizadas inúmeras visitas em 

várias bibliotecas físicas da cidade de São Paulo, até encontrá-los na biblioteca do 

Centro de Referência em Educação (CRE) Mario Covas, criado em 2002 pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, situado na Praça da República, no 

centro da cidade de São Paulo.  

 

O problema de pesquisa 
Chegávamos assim a um momento de nossa investigação que impunha a 

problematização do objeto, ou seja, o que queríamos investigar nesses documentos. 

Após diversas formulações, chegamos a uma redação que explicita de forma objetiva 

nossa problemática de estudo. Assim, a questão central a orientar essa pesquisa foi 

definida nos seguintes termos:  como as propostas curriculares de matemática para o 

ensino fundamental II, vigentes na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, 

no período 1975-2011, estabeleceram a relação da matemática com as demais 

disciplinas?  

Essa questão geral se desdobrou em questões específicas: qual a importância 

atribuída à interdisciplinaridade nesses documentos? Que relações são estabelecidas 

entre a matemática e as demais disciplinas dos últimos anos do ensino fundamental?  

 

Objetivo geral  
Essa pesquisa objetiva compreender a forma como a interdisciplinaridade da 

matemática com as disciplinas de português, história, geografia, ciências, artes e 
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educação física, é apresentada nos documentos curriculares elaborados para o 

ensino fundamental II, da rede estadual de ensino de São Paulo. 

 
Objetivos específicos  

Compreender a importância atribuída à interdisciplinaridade nos documentos 

curriculares para o ensino fundamental II.   

Verificar quais são as relações entre a matemática e as demais disciplinas dos 

últimos anos do Ensino Fundamental. 

 

 Fontes de pesquisa 
As fontes primárias da pesquisa se constituem dos Guias curriculares para o 

Ensino do 1º Grau de 1975, da Proposta curricular para o ensino de matemática: 1º 

grau de 1992 e do Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e suas tecnologias 

de 2011 e os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN). (Brasil, 2002) 

 

Procedimentos metodológicos 
 

Essa investigação se insere na perspectiva da análise documental, pois tem 

como principal fonte para análise as propostas curriculares para o ensino de 

matemática para o Estado de São Paulo. 

Segundo Pimentel (2001, p. 180), as pesquisas denominadas de análise 

documental são aquelas que estudam primordialmente os documentos, extraindo 

deles toda a análise, organizando-os e interpretando-os, de acordo com os objetivos 

da investigação proposta. Para Ludke e André (1986, p.39): 
(...) os documentos constituem uma fonte poderosa de onde podem ser 
retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte ‘natural’ de informações. Não 
apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse contexto. 

 

O procedimento com os documentos foi realizado por meio da análise de 

conteúdo, entendido como um processo que deve envolver: 
 (...) tratamento rigoroso de livros, textos e outros documentos [...], em que, 
a partir de levantamentos quantitativos e qualitativos, permitem identificar e 
classificar as estruturas responsáveis pela maneira determinada com que as 
mensagens são construídas e articuladas, bem como permitem descrever 
de forma sistemática o material de estudo. (TEIXEIRA e NETO, 2011, p. 130 
e 131) 
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Para fins de exposição esse texto está organizado da seguinte forma. No 

primeiro capítulo apresentamos um panorama geral sobre as teorias curriculares, 

contemplando também o desenvolvimento das propostas curriculares no Brasil e as 

influências do Tecnicismo e do Movimento da Matemática Moderna. 

No segundo capítulo apresentamos os documentos oficiais que tratam das 

propostas curriculares que norteiam os currículos do estado desde nas últimas 

décadas, produzidos pela secretaria de Estado da Educação de São Paulo.  Esse 

capítulo, ao apresentar os documentos curriculares que foram objeto de nossa 

pesquisa, apresenta alguns elementos que caracterizaram o contexto e a produção. 

No terceiro e último, capítulo, inicialmente apresentamos o conceito de 

interdisciplinaridade, apresentamos como a interdisciplinaridade é abordada pelos 

Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN), que nortearam nossa investigação, bem 

como possíveis relações interdisciplinares entre a disciplina de matemática e as 

disciplinas de Português, História, Geografia, Ciências, Educação Artística e 

Educação Física. Posteriormente, descrevemos como cada proposta curricular de 

matemática para o Estado de São Paulo trata a questão da interdisciplinaridade. 
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CAPÍTULO 1 
 
CURRÍCULO E DOCUMENTOS CURRICULARES NO BRASIL 

 

Este trabalho teve como objetivo a análise dos documentos que estabeleceram 

as propostas curriculares da disciplina de matemática para o ensino fundamental II, 

da rede estadual de ensino de São Paulo nas últimas décadas: os Guias curriculares 

para o ensino do 1º grau de 1975; a Proposta curricular para o ensino de matemática: 

1º grau de 1992; e o Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e suas tecnologias 

de 2011. A pesquisa objetivou investigar como os documentos curriculares abordam 

a articulação da matemática com as demais disciplinas do ensino fundamental II.  

Para dar conta dessa problemática, entendemos ser necessário, antes da 

análise em si dos documentos, realizar breve discussão sobre aspectos que são 

importantes para os objetivos desse trabalho, são eles, em primeiro ligar, uma breve 

apresentação do debate sobre o conceito de currículo e das teorias sobre o currículo 

escolar.  

Em um segundo momento, situar movimentos importantes da educação 

brasileira nas últimas décadas, especificamente aqueles que produziram significativos 

impactos na definição curricular, especificamente da disciplina de matemática: o 

tecnicismo, o movimento da Matemática Moderna e por último, a era das diretrizes, 

como foi caracterizada por Maria Ciavatta (2010), as reformas curriculares pós década 

de 1990 no Brasil.  Nesse sentido, a pesquisa se apropriou de um conjunto de textos 

e autores que são referência no debate curricular, bem como nas especificidades da 

história recente da educação brasileira.   

 

1.1. O conceito de currículo 
 

Em vários momentos da história, diversos estudiosos se propuseram a elaborar 

uma definição para o conceito de currículo, produzindo, assim, inúmeras linhas de 

interpretação no que se refere ao seu significado, sem alcançar certo consenso. Esse 

estudo, que não tem como objetivo estudar especificamente a produção do conceito 

de currículo, concorda com a tese de que “(...) um discurso sobre currículo, mesmo 

que pretenda apenas descrevê-lo 'tal como ele realmente é', o que efetivamente faz é 

reproduzir uma noção particular de currículo.” (SILVA, 2010, p. 12) 
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Segundo Sacristan: 
 (...) o termo currículo deriva da palavra curriculum (cuja raiz é a mesma de 
cursus e currere). Na Roma Antiga falava-se do cursus honorum, a soma 
das 'honras' que o cidadão ia acumulando à medida que desempenhava 
sucessivos cargos eletivos e judiciais, desde o posto de vereador ao cargo 
de cônsul. O termo era utilizado para significar a carreira, e, por extensão, 
determinava a ordenação e a representação de seu percurso. (SACRISTAN, 
2013, p.16) 
 

Para ele, o currículo é uma seleção cultural e social, construído historicamente 

sobre a dependência da experiência humana, pois o currículo organiza as práticas 

educativas, tendo a cultura (experiência e vivência) como algo central. 

Para Lima, o currículo “define o que, como e para que os conteúdos são 

trabalhados nos diferentes níveis de ensino.” (LIMA, 2011, p. 22) 

Michael Apple (2006) defende que é importante compreender que o currículo 

não é somente um documento impresso das instituições de ensino, mas um 

documento que reflete todo um complexo de relações sociais de um determinado 

momento histórico. Ultrapassando a ideia de que o currículo seja apenas uma simples 

seleção de conteúdos disciplinares, ele deve ser baseado na dimensão científica, 

artística e filosófica do conhecimento.  

Para Apple o debate sobre educação e currículo implica propor as perguntas: 

“o que?” e “para quem?”, perguntas que romperiam a concepção dominante de 

currículo vigente em um determinado momento histórico. Essa forma de entender o 

currículo parte de uma análise, denominada por Apple como "análise relacional", que 

compreende a atividade social, a qual a educação é integrante, como um processo 

para determinar quais grupos e classes são beneficiados em relação a valorização de 

recursos, conhecimentos e experiências. Essa determinação, segundo ele, parte de 

certos laços e conexões com o modo de organização e controle da sociedade, em 

níveis econômicos e ideológicos. (APPLE, 2006) 

Outras preocupações que Apple tem em relação ao currículo, são aquelas 

relacionadas às categorias de hegemonia, ideologia, cultura, senso comum, relações 

de poder e currículo oculto. Para Michael Apple, hegemonia é o processo em que há 

a sujeição, a saturação de nossas consciências, em que significados, valores e ações 

cotidianas colocam-se como únicas, naturais, o que internaliza convicções e formas 

de ver, viver e entender o mundo. Para ele: 
(...) a hegemonia se refere não à acumulação de significados que estão a 
um nível abstrato em algum lugar 'da parte superior dos nossos cérebros'. 
Ao contrário, refere-se a um conjunto organizado de significados e práticas, 
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ao sistema central, eficaz e dominante de significados, valores e ações que 
são vividos. Precisa ser entendida em um nível diferente do que o da “mera 
opinião” ou da 'manipulação'. (APPLE, 2006, p. 39) 
 

Para Moreira (1989), Apple compreende a cultura em duas dimensões: a 

primeira é a produção cultural, relacionada a experiências e vivências adquiridas pelas 

pessoas, e a segunda refere-se ao capital cultural, que seria a transformação de 

produtos culturais em mercadorias e sua acumulação. O conceito de ideologia é 

definido como: 
 (...) conjunto de significados e práticas que fazem parte da cultura vivida e 
que contêm elementos que evidenciam bom senso e elementos que 
sugerem opressão e reprodução, sendo assim capaz de auxiliar na luta pela 
mudança social ou condicionar o indivíduo a permanecer em condições de 
dominação. (MOREIRA, 1989, p 22) 
 

Segundo Gandin, em Apple, o conceito de "ideologia não deve ser entendido 

como uma 'falsa consciência' diretamente imposta pelas relações econômicas. Para 

Apple, a ideologia é parte da cultura vivida, encharcada de senso comum." (GANDIN, 

2011, p. 18) 

Ao tratar do conceito de senso comum, realça a necessária relação, embora 

não determinista, entre senso comum e ideologia dominante: 
O senso comum é formado (mas não de forma exclusiva) por ideologias 
hegemônicas, pois as classes (raça ou gênero) dominantes são capazes de 
apresentar sua visão de mundo como a forma 'natural' de entender e operar 
na sociedade. (GANDIN, 2011, p. 19) 

 

As relações de poder são definidas como "pano de fundo" da área educacional, 

que se legitimam através das práticas cotidianas. Por fim, a teoria de currículo oculto 

de Apple, segundo Gandin, defende a tese de que "as disciplinas escolares se 

consolidaram de forma a apagar um processo central na história de sua constituição: 

a tradição seletiva." Apple entende que, ao longo do tempo, os interesses sociais vão 

se transformando em ideias que são incorporadas nos currículos oficiais. Essas ideias, 

embora ocultas, representam certa hegemonia, uma tentativa de um grupo imprimir o 

seu conhecimento e cultura como “legítimos”. (Apple, 2006, p. 127)  

Sintetizando a análise de Apple, Gandin afirma que ele "(...) demonstra como 

aquilo que é definido como conhecimento escolar é, na verdade, um recorte, uma 

seleção dentre a inúmera variedade de conhecimentos produzidos por diferentes 

culturas em diferentes períodos históricos."(GANDIN, 2011, p. 22) 
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Para Tomaz Tadeu da Silva, o currículo é um “conjunto de experiências de 

conhecimento que a escola oferece aos estudantes”. (SILVA, 1996, p.4). Em texto que 

se tornou referência para o debate sobre currículo, publicado em 2010, Silva defende 

a tese de que definições de currículo não revelam sua essência, mas sim definem 

teorias que estudam o currículo. Segundo ele: 
 (...) uma definição nos revela o que uma determinada teoria pensa que o 
currículo é”, segundo ele, há questões que toda teoria do currículo enfrenta: 
qual conhecimento deve ser ensinado? Quais identidades o aluno deve 
construir? Com base em quais relações de poder serão essas perguntas 
respondidas? (SILVA, 2010. p. 14) 
 

Rico (1997) entende que o currículo da Educação Básica é um plano de 

formação que se propõe a responder questões, tais como: O que é e em que consiste 

o conhecimento? O que é aprendizagem? O que é ensino? O que é e em que consiste 

o conhecimento útil? Além de oferecer propostas concretas sobre os modos de 

entender o conhecimento, interpretar a aprendizagem, colocar em prática o ensino, 

valorizar a utilidade e domínio dos aprendizados realizados. Questões essas que 

permitem estabelecer as dimensões cultural, formativa, cognitiva, política e social, 

além de servir como base estrutural para a construção do currículo. (RICO,1997) no 

caso específico da disciplina de matemática, defende que o debate sobre os fins da 

educação matemática é uma questão crucial para o currículo de matemática no 

sistema educativo. Justifica essa posição afirmando que um currículo, se bem 

elaborado, afeta positivamente os fatores culturais, políticos, educativos e sociais.  

Se a definição do conceito de currículo é ampla, a produção de teorias sobre o 

currículo é ainda maior.  Par os fins desse trabalho, nos valemos do trabalho síntese 

produzido por Tomas Tadeu da Silva: Documentos de Identidade: uma introdução às 

teorias do currículo. 

1.2. Panorama das teorias curriculares 

 
Silva afirma que as primeiras pesquisas que tiveram o currículo como objeto de 

estudo, apareceram pela primeira vez nos Estados Unidos, por volta dos anos 1920. 

São resultados de um processo de racionalização, construção e desenvolvimento do 

currículo, por conta da intensificação e massificação da escolarização causadas, 

possivelmente, pelos processos de industrialização e pelos movimentos imigratórios 

daquela época. (SILVA, 2010)  
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Esse impulso, segundo Silva, pôde ser visto através da obra de Bobbitt2, em 

seu livro publicado em 1918, intitulado "The Curriculum". Nele vemos o currículo como 

"um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e 

rigorosamente especificados e medidos". (SILVA, 2010. p. 12) Nesse modelo de 

currículo de Bobbitt, "os estudantes devem ser processados como um produto fabril", 

(Idem) trazendo uma visão do currículo como uma "especificação precisa de objetivos, 

procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que possam ser 

precisamente mensurados."(Ibdem) Nessa perspectiva, o currículo escolar ´´e 

definindo como um conjunto de atividades que os alunos devem fazer a fim de 

desenvolver as habilidades para a vida adulta. 

Influenciado pelo desenvolvimento industrial da época, Bobbitt propôs que as 

escolas “(...) especificassem que resultados pretendiam obter, quais métodos usariam 

para adquiri-los e quais formas de mensuração usariam para verificar os resultados”. 

(LIMA, 2011, p.53). Ou seja, na visão de Bobbitt, as escolas deveriam organizar suas 

atividades como uma empresa. 

Segundo Silva, momento importante das discussões acadêmicas sobre 

currículo nos Estados Unidos, foi marcado pela I Conferência sobre Currículo, 

realizada nos anos 1970 e liderada por William Pinar3. A partir dela surgiram 

tendências críticas no campo do currículo e fomentou o movimento de 

reconceptualização das compreensões sobre os conceitos de currículo. 

A partir dessas discussões, segundo Silva, se desenvolveram tendências de 

ideias, organização e desenvolvimento curricular. Essas tendências se transformaram 

em três teorias que enfatizam diferentes conceitos. Elas são definidas e apresentadas 

com riqueza e detalhes no texto de Silva. Aqui, apresentamos sumariamente algumas 

das questões que as definem. 

 As teorias tradicionais trazem os conceitos de ensino, aprendizagem, 

avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. 

Segundo Silva, as teorias tradicionais entendem que a escola deve funcionar com 

metas a serem alcançadas, métodos para concretização dessas metas e mensuração 

dos resultados para observar o sucesso ou insucesso das metas, como funciona uma 

                                                
2 John Franklin Bobbitt (1876-1056) Educador norte-americano, professor universitário e escritor. Um 
representante dos pensadores com eficiência, ele se especializou no campo do currículo. 
3 William Pinar foi um educador norte-americano, nascido em 1947, teórico de currículo e estudioso de 
estudos internacionais. Conhecido por seu trabalho na área da teoria do currículo. Escreveu, também, 
sobre muitos outros tópicos, incluindo educação, estudos culturais de gênero e internacionais. 
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indústria. Este modelo estaria baseado nos “princípios da administração científica 

proposto por Taylor4”, Silva afirma que “a questão do currículo se transforma numa 

questão de organização. O currículo é simplesmente uma mecânica”. (SILVA, 2010, 

p.23) 

Paralelo ao desenvolvimento das teorias tradicionais, ocorre a defesa de um 

modelo curricular progressista, defendido por John Dewey, que tinha como 

preocupação maior, a construção democrática do currículo, de maneira a considerar 

as experiências dos alunos. Segundo Silva, as ideias de Dewey5 não tiveram tanta 

influência quanto à tradicional. Quem pensava o currículo por meio das teorias 

tradicionais definia as teorias progressistas como neutras, científicas e 

desinteressadas. (idem, 2010) 

As teorias críticas do currículo, na perspectiva de Silva, incorporaram ao debate 

uma ampla variedade de conceitos e preocupações, entre eles ideologia, reprodução 

cultural e social, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, 

conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. (idem, 

2010) na leitura que apresenta, Silva entende que as teorias críticas oferecem uma 

visão da realidade como processo mutante e descontínuo, apresentando como 

preocupação o desenvolvimento de “conceitos que nos permitam compreender o que 

o currículo faz”. (SILVA, 2010 p. 30) Essas teorias são “centradas de forma mais 

localizada em questões de currículo” (idem), e objetivadas visando uma realidade 

social, onde o currículo “reproduz – culturalmente – as estruturas sociais.” (idem, 

2010, p.147) 

O desenvolvimento dos estudos no campo do currículo da teoria crítica, teve 

papel fundamental em denunciar o papel da escola e do currículo na reprodução da 

estrutura social e apontar caminhos para a construção de uma escola e um currículo 

afinados com os interesses dos grupos oprimidos. Nesse momento se destacam entre 

tantos autores, Michael Apple e Henry Giroux, que procuravam “(...) revelar a função 

ideológica do currículo, mostram-se insatisfeitos com a abordagem técnica do 

                                                
4 Frederick Winslow Taylor (1856 -1915) Engenheiro mecânico norte-americano. Escreveu o livro "Os 
Princípios da Administração Científica", publicado em 1911. É considerado "o pai" da Administração 
Científica por propor a utilização de métodos científicos cartesianos na administração de empresas. 
Seu foco era a eficiência e eficácia operacional na administração industrial. 
 
5 John Dewey (1859 - 1952) Filósofo e pedagogista norte-americano. Um dos principais representantes 
da corrente pragmatista. Escreveu sobre pedagogia e tinha fortes compromissos políticos e sociais. 
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currículo, sendo considerados os pioneiros da tendência curricular crítica”.  (LIMA, 

2011, p.  64) 

As teorias pós-críticas do currículo incorporam no debate conceitos de 

identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber-poder, 

representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. (SILVA, 

2010) As relações de poder, enfatizadas nas teorias pós-críticas, relacionam-se tanto 

ao o poder do Estado, quanto ao poder nos “processos de dominação centrados na 

raça, na etnia, no gênero e na sexualidade” (SILVA, 2010, p.149). Segundo Silva, 

apesar da denominação pós-crítica, as teorias pós-críticas não vieram para superar 

as teorias críticas. Segundo ele, elas devem ser combinadas pois “ambas nos 

ensinam, de diferentes formas, que o currículo é uma questão de saber, identidade e 

poder” (SILVA, 2010, p.147) 

Esse amplo debate sobre o conceito de currículo e suas expressões teóricas, 

aqui brevemente apresentados, nos permitiram compreender as infinitas relações e 

interesses que se manifestam na definição de uma política curricular, bem como na 

construção de documentos curriculares. Se há amplo debate sobre a definição do 

conceito de currículo, bem como de sua expressão teórica, isso nos ajuda a inferir que 

na história recente da educação brasileira, na construção de uma política curricular e, 

mais especificamente, na definição dos documentos curriculares para a disciplina de 

matemática, tais questões sempre estiverem presentes. Em razão dos objetivos de 

nossa pesquisa, entendemos ser necessário uma breve apresentação de momentos 

importantes da história da educação brasileira e sua expressão na organização de 

documentos curriculares, especificamente para a disciplina de matemática. 

 

1.3. Movimentos educacionais e o currículo de matemática no Brasil 
 

É notória a importância do Currículo no contexto escolar, social e cultural e, por 

isso, tornou-se, alvo de atenção de diversas reformas educacionais. Essa importância 

explica a influência de questões políticas e econômicas na elaboração das Propostas 

Curriculares.  

Na década de 1920 surgiram no Brasil, preocupações com o currículo escolar. 

Essas preocupações vieram juntamente com as ideias ligadas ao movimento da 

Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto, na 

capacidade de julgamento, em preferência à memorização e à crítica da educação 
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tradicional, cujos principais precursores foram Fernando Azevedo6 e Anísio Teixeira7. 

(LIMA, 2011) 

O movimento denominado Escola Nova, segundo Menezes (2001), foi um 

movimento de educadores europeus e norte-americanos, organizado no final do 

século XIX.  
O movimento propunha uma nova compreensão das necessidades da 
infância e questionava a passividade na qual a criança estava condenada 
pela escola tradicional. Também conhecida como Educação Nova, a Escola 
Nova tem seus fundamentos ligados aos avanços científicos da Biologia e 
da Psicologia. Pode-se afirmar que, em termos gerais, é uma proposta que 
visa a renovação da mentalidade dos educadores e das práticas 
pedagógicas. ” (MENEZES, 2001, p s/n) 

 

Segundo Menezes, a Escola Nova visava introduzir novas ideias e técnicas, 

substituir provas tradicionais pelos testes, adaptar o ensino às fases de 

desenvolvimento, além de visar a colocação do educando como centro do processo 

educativo. (MENEZES, 2001) 

Também conhecido como movimento escolanovista, a Escola Nova chegou ao 

Brasil com as reformas do ensino de vários Estados brasileiros e buscava a 

modernização, democratização, industrialização e a urbanização do sistema de 

ensino brasileiro. Os educadores que apoiavam suas ideias entendiam que a 

educação seria a responsável por inserir as pessoas na ordem social. (MENEZES, 

2001) 

                                                
6 Fernando de Azevedo (1894 - 1974) foi um professor, educador, crítico ensaísta e sociólogo brasileiro. 
Foi professor de latim e literatura na Escola Normal de São Paulo, professor de sociologia educacional 
no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo e catedrático do Departamento de Sociologia 
e Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Professor 
emérito da referida Faculdade da USP. Foi diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal (1926-
30), Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo (1933), Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo (1941-42), e membro do Conselho Universitário por mais de 
doze anos, desde a fundação da Universidade de São Paulo. Foi também Secretário da Educação e 
Saúde do Estado de São Paulo (1947). Posteriormente, foi Diretor do Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais, que ele instalou e organizou (1956-61), e Secretário de Educação e Cultura no governo 
do prefeito Prestes Maia (1961). Foi redator e crítico literário de O Estado de S. Paulo (1923-26). 
 
7 Anísio Spínola Teixeira (1900 - 1971) foi um jurista, intelectual educador e escritor brasileiro. 
Personagem central na história da educação no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, difundiu os 
pressupostos do movimento da Escola Nova. Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de 
Janeiro, exercendo vários cargos executivos. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, divulgado 
em 1932. Fundou a Universidade do Distrito Federal, em 1935, depois transformada em Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 
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O escolanovismo teve papel determinante no debate educacional brasileiro. 

Sua crítica à chamada escola tradicional movimentou diferentes educadores e 

produziu expectativas, que nem sempre foram implementadas, embora ocupasse 

espaço importante no debate das ideias pedagógicas.  

No contexto do amplo debate entre tradicionalistas e escolanovistas sobre a 

organização da educação brasileira, entendemos como necessário para os fins desse 

trabalho mencionar três processos cujo impacto sobre o debate curricular é amplo. 

Nos referimos aqui ao tecnicismo, ao movimento Matemática Moderna e ao recente 

processo de elaboração de diversas diretrizes curriculares para a educação básica no 

Brasil. São diferentes processos, e diferentes momentos, mas que nos ajudam a 

entender como a matemática tem sido pensada como disciplina escolar. Faremos a 

seguir uma breve apresentação de cada um deles. 

 

1.3.1. O tecnicismo 
 

No final da década 1960, a educação brasileira é amplamente dominada e 

influenciada por uma concepção de educação denominada tecnicismo, que possuía 

na concepção analítica como base e na exatidão como objetivo, suas referências 

maiores. A denominada escola tecnicista expressou através do currículo escolar seus 

princípios de racionalidade, eficiência e produtividade.  (LIMA, 2011) 

Silva (2016) aponta que a pedagogia tecnicista se expressa por meio de uma 

racionalidade que defende a mecanização do processo educativo e a aplicação de 

técnicas, onde o foco está no objeto a ser conhecido e não no trabalho intelectual do 

sujeito, sem considerar a complexidade do processo pedagógico. Segundo a autora, 

a defesa de uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos 

meios de produção era articulada com a defesa de que a função da escola, era 

preparar os sujeitos para o desempenho de papéis sociais, tendo em conta as 

aptidões individuais e o interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado 

de trabalho.  Partia da premissa que todos os indivíduos podiam adquirir um repertório 

comum de habilidades, sem considerar os aspectos individuais, combinando assim, o 

discurso da pedagogia tecnicista com a lógica do modelo de competências, por ter 

como base uma educação que privilegia a lógica da instrução e transmissão da 

informação. 
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A fim de entender melhor as ideias que constituem a pedagogia tecnicista, Silva 

(2016) apresenta o contexto amplo que produziu essa tendência na organização do 

sistema de ensino brasileiro, e quais modelos serviram de orientação para o 

tecnicismo aplicado à educação. 

Taylorismo, fordismo e toyotismo são, segundo Silva (2016) modelos de 

racionalização típicos do sistema de produção capitalista, que serviram de orientação 

para o tecnicismo aplicado à educação, somados à teoria de capital humano8. 

Esses modelos remontam suas origens ao século XVIII, com o surgimento das 

fábricas e com a submissão dos trabalhadores a execução de tarefas cada vez mais 

mecanizadas e fragmentadas, cujo objetivo era buscar economia de tempo e o 

máximo de produtividade. Para ela: 
Nestas condições, expropriou-se do trabalhador o conhecimento típico das 
massas produtivas artesanais para substituí-lo pelo conhecimento da 
ciência e da tecnologia. Em outras palavras, as implicações da ciência e da 
tecnologia no contexto do trabalho, encaminham a um inexorável processo 
de expropriação do conhecimento do artesão e a novas formas de 
exploração, concentrando nas mãos do empresariado os meios de produção 
inacessíveis à sociedade em geral. De fato, a implantação da economia de 
mercado faz surgir as duas classes sociais antagônicas e fundamentais ao 
capitalismo – os proprietários e os não-proprietários, ou os que exploram e 
os que são explorados nas relações de trabalho. (SILVA, 2016, p. 199) 
 

Frederick Winslow Taylor9 foi representante maior de uma corrente de 

pensamento que defendia a organização racional do trabalho e que criou a teoria geral 

de administração. O grande objetivo a ser alcançado era aumentar a eficiência, 

através do estabelecimento de regras detalhadas de atuação no trabalho e do 

estabelecimento de um tempo padrão para a sua execução. 
A principal característica do método taylorista de trabalho é o controle de 
todas as fases de produção, estabelecendo as etapas de execução do 
trabalho, sob a égide da burocratização. O Taylorismo se apoia no conceito 
da eficiência como um dos principais critérios de avaliação dos processos 
produtivos. Faz uso da competição entre os trabalhadores, nos setores de 

                                                
8 A teoria do capital humano pode ser explicada como resultado de investimentos destinados à 
formação educacional e profissional do indivíduo, que possibilitam-no auferir renda e o tornam mais 
produtivo. Essa teoria surgiu na década de 1950, com estudos de Theodore W. Schultz, professor da 
Universidade de Chicago, e explica a ideia central da teoria do capital humano como um investimento 
da formação pessoal, ou seja, em capital humano, que melhora a produtividade dos trabalhadores, o 
que pode alavancar o crescimento econômico de um país. (SCHULTZ, 1961). 
9 Frederick Winslow Taylor (Filadélfia, 20 de março de 1856 — Filadélfia, 21 de março de 1915) foi um 
engenheiro mecânico estadunidense. Escreveu o livro "Os princípios da administração científica", 
publicado em 1911. É considerado "o pai" da administração científica por propor a utilização de métodos 
científicos cartesianos na administração de empresas. Seu foco era a eficiência e eficácia operacional 
na administração industrial (KANIGEL, 1997). 
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execução das etapas do trabalho, utilizando instrumentos de gratificações e 
promoções. No entanto, contraditoriamente, a despeito da competitividade, 
submete os trabalhadores a uma homogeneização para manter o controle, 
a eficiência e a eficácia nos processos de produtivos. (SILVA, 2016, p. 199). 
 

A partir do método de Taylor, no início do século XX, se pretendia que o 

planejador controlasse cada fase do processo do trabalhador que executa a tarefa, 

que a gerência controlasse todas as etapas de execução, impondo ao trabalhador a 

maneira como a tarefa deveria ser realizada e o treinamento para executar as tarefas.  
Isto é, a divisão manufatureira que separa a decisão da execução - 
fragmentando a organização do trabalho em inúmeras partes - passou a 
exigir baixos níveis de qualificação dos trabalhadores. Do ponto de vista de 
aplicação prática, o trabalhador passa a não ter poder de decisão sobre o 
resultado final do seu trabalho e também (sobre este) não detém nenhum 
controle sobre a finalidade ou o objetivo do que produz. Ao executar o seu 
trabalho, repete e reproduz atividades mecânicas à revelia de suas 
necessidades e intenções. (SILVA, 2016, p. 199) 
 

Henry Ford10, ainda no século XX, inspirado pelo modelo de Taylor, trouxe um 

outro método de racionalização do trabalho industrial, com a introdução das linhas de 

montagem na indústria automobilística, caracterizado pela produção em massa e pelo 

controle do tempo de trabalho. Segundo nossa autora: 
À Henry Ford é atribuído o fordismo, que, por definição, se refere a produção 
em grande quantidade de automóveis a baixo custo, utilizando as linhas de 
montagens que possibilitavam fabricar um carro a cada 98 minutos. (SILVA, 
2016, p. 200) 

 

Foi através destas técnicas de fabricação que se introduziu o uso de robôs 

industriais e a produção informatizada.  De acordo com Antunes (2009, p. 38), “tanto 

o taylorismo quanto o fordismo baseavam-se na produção em massa de mercadorias, 

homogeneizada e verticalizada que se estruturou na perda da destreza do 

trabalhador. ” 

Mas esses processos de massificação social entraram em crise. A queda da 

taxa de lucro, o aumento do preço da força de trabalho, a intensificação das lutas 

sociais dos anos de 1960 e o esgotamento do padrão de acumulação de produção, 

entre outros aspectos, contribuíram para sua crise. Assim, “os modelos 

                                                
10 Henry Ford (Greenfield Township, atual Condado de Wayne, 30 de julho de 1863 — Dearborn, 7 de 
abril de 1947) foi um empreendedor estadunidense, fundador da Ford Motor Company, autor dos livros 
Minha filosofia de indústria e Minha vida e minha obra, o primeiro empresário a aplicar a montagem em 
série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e a um menor custo, foi um inventor 
prolífico e registrou 161 patentes nos Estados Unidos. A introdução de seu modelo Ford T revolucionou 
os transportes e a indústria dos Estados Unidos. (BALDWIN, 2001) 
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taylorista/fordista passaram a se mostrar incapazes de responder à retração do 

consumo e do desemprego estrutural que então se iniciava. ” (ANTUNES, 2009, p. 

31-32) 

Os sinais dessa crise puderam ser notados pelo esgotamento do movimento 

operário, que gerou, no final dos anos 1960, a revolta dos trabalhadores contra os 

métodos taylorista/fordista de produção, que desencadeou manifestações de 

descontentamento individualizadas e coletivas, como as greves. O estancamento 

econômico e as lutas de classes tiveram papel fundamental nessa crise, mas não 

foram suficientes “para se converter num projeto societal hegemônico contrário ao 

capital” (ANTUNES, 2009, p.46), mas serviram como orientação para o tecnicismo 

aplicado à educação. A fragmentação curricular (dividir o conhecimento em áreas e 

disciplinas com suas cargas horarias por séries e turmas de forma aleatória) surgiu à 

partir do paradigma taylorista, “supondo que a unidade rompida se recupere como 

consequência ‘natural’ das práticas curriculares, ficando por conta do aluno a 

reconstituição das relações que se estabelecem entre os diversos conteúdos 

disciplinares.” (KUENZER, 2005, p. 81) 

Esses processos impactaram o debate educacional, especificamente a questão 

curricular.   

Theodore Schultz11 definia o conceito de capital humano como uma capacidade 

de realizar uma tarefa manual que exige escasso conhecimento e especialização, se 

referindo diretamente ao investimento em escolaridade, treinamento e saúde do 

trabalhador. 
No campo da Educação, a teoria de capital humano gerou a concepção 
tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação. Na concepção 
tecnicista, propagou-se a ideia de que a educação é o pressuposto do 
desenvolvimento econômico, chancelando a noção de que os investimentos 
em educação devem ser determinados pelos critérios do investimento 
capitalista. Nessa perspectiva, a teoria de capital humano deslocou para o 
âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do 

                                                
11 Theodore William Schultz (Arlington, 30 de abril de 1902 — Evanston, 26 de fevereiro de 1998) foi 
um economista estadunidense, laureado com o Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred 
Nobel de 1979, estudou agricultura no South Dakota State College (1921-1927) e, em seguida, 
ingressou na Universidade de Wisconsin-Madison obtendo seu doutorado em economia, em 1930, 
lecionou no Iowa State College (1930 - 1943), e então transferiu-se para a Universidade de Chicago. 
Mais tarde foi presidente da American Economic Association, recebeu o Prémio de Ciências 
Econômicas por seu trabalho sobre o desenvolvimento econômico, centrado na economia agrícola. 
Analisou o papel da agricultura na economia e seu trabalho teve profundas repercussões nas políticas 
de industrialização de vários países. 
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desempenho profissional e fez da Educação um valor econômico. 
(MOREIRA, 2015, p. 32) 
 

No ensino brasileiro, a herança deixada pelo tecnicismo tomou forma pela 

extensão da obrigatoriedade escolar, que passou a ser de oito anos, pela fusão dos 

antigos cursos primários e ginásio, pela extinção do exame de admissão e pela 

introdução do ensino profissionalizante através dos ginásios. Todas essas ações 

indicavam uma iniciação para o trabalho com uma atenção maior para as questões de 

profissionalização introduzindo, nas escolas brasileiras, um currículo por áreas de 

estudo, com ênfase no desenvolvimento de habilidades, atitudes e conhecimentos 

correlatos à integração no processo produtivo.  

Em síntese, a reforma da educação básica de 1971, feita no contexto da 

ditadura militar, expressa na Lei 5692/71, incorporou de forma ampla os princípios do 

tecnicismo, definindo os objetivos da educação de forma a atender a demandas de 

formação profissional e, com isso, levou a mudanças na organização dos currículos 

escolares. 

 

1.3.2. O Movimento da Matemática Moderna 

 
Burigo (1989), em seu estudo do Movimento da Matemática Moderna, aponta 

uma escassez de publicações nos anos 1950 e 1960, relativas a movimentos de 

inovações. Essa escassez poderia ser explicada pela tendência de privilegiar a 

legislação educacional, as formas de organização do ensino, como o ensino era 

concebido pelos educadores e como era praticado em sala de aula. Essa ausência 

sobre os movimentos de inovação, segundo a autora, pode ser atribuída ao 

aparecimento tardio no Brasil, do ensino médio que não fosse reservado às elites. 

Mas o debate geral, caracterizado pelo esforço de renovação do ensino, foi 

interrompido a partir de 1964, essa interrupção, segundo a autora, impediu que as 

experiências realizadas até então pudessem ser avaliadas e compreendidas.  

O Movimento da Matemática Moderna, especificamente, não foi diretamente 

atingido pela repressão instaurada nos pós 1964, tanto que recebeu apoio oficial antes 

e depois de 1964, dado que obscureceu o fato de que, a participação dos professores 

e novos elementos no debate sobre o ensino de matemática estava inviabilizado. 

(BURIGO, 1989, p. 2) 
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Os debates acerca da necessidade da renovação do ensino de matemática, no 

Brasil, tiveram início antes do desenvolvimento do Movimento da Matemática 

Moderna, mas foi a partir de sua introdução, nos anos 1960, que esse debate e os 

esforços pela renovação, foram reunidos. A partir daí, deu início a uma modificação 

importante na dinâmica, nos ritmos e na qualidade dos esforços de renovação do 

ensino de matemática no Brasil. (BURIGO, 1989) 

Segundo Burigo (1989), a origem do Movimento Matemática Moderna (MMM), 

se deu com a finalidade de, não só modernizar o ensino de matemática, de maneira a 

adequá-lo às necessidades de expansão industrial pós-guerra, como também para 

permitir um acompanhamento, por parte da sociedade, dos avanços tecnológicos. 

Nesse período, os países do ocidente, principalmente os Estados Unidos, temendo 

perder sua hegemonia, marcado pelo suposto atraso tecnológico decorrido pelo 

primeiro lançamento do primeiro satélite artificial realizado pela União Soviética, em 

1957, lançavam suas preocupações políticas diante desse assunto, o que daria início 

a um novo olhar pela matemática. 

Pietropaolo (1999) afirma que, nas primeiras décadas do século XX, os 

esforços dos matemáticos se concentravam na busca por um enfoque unificador da 

matemática. Em paralelo, os líderes do MMM, buscavam na própria matemática os 

princípios que poderiam dar coerência à matemática escolar, aproximando esta 

matemática daquela praticada e produzida no universo acadêmico, o que provocou 

mudanças curriculares em países com sistemas educativos diversos como Estados 

Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Brasil e até mesmo na ex-União Soviética. 

Isso ocorreu devido às condições exigidas pelo “mundo moderno”, que passou 

a demandar uma abordagem diferente dos conteúdos escolares. Assim, o MMM teve 

como propósito, modernizar a linguagem dos assuntos matemáticos, considerados 

imprescindíveis na formação do jovem estudante, de forma a transmitir aos alunos os 

verdadeiros aspectos da ciência atual. 
A importância de se tomar esse movimento deve-se ao fato de que a partir 
daí constitui-se um campo de ideias concernentes aos currículos e ao ensino 
de matemática que, em cada país, dará suporte a um ensino que observará, 
desde então, características culturais e condições locais e que é destinado 
a estudantes particulares, portanto, é situado. As dimensões desse ensino, 
que por ventura sejam de natureza global, assim como as ações que delas 
decorrerão, são identificadas com base em variáveis que não seja 
exclusivamente a matemática. A despeito de mudanças ocorridas no ensino 
de matemática não se identificam, de lá para cá, rupturas, com esse campo 
de ideias. (SANTOS, 2008, p. 2) 
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Segundo Santos (2008), documentos tais como o que foi produzido pelo 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), intitulado An agenda for action: 

recommendations for School Mathematics of 1980s (HIRSCH, 1985), serviram de 

referência para as discussões curriculares relacionadas ao ensino de matemática. 

Para ele: 
 (...) tais orientações tinham a finalidade de atender melhor as necessidades 
matemáticas de uma população diversificada de estudantes em uma 
sociedade marcada progressivamente pela presença de tecnologias. As 
recomendações foram: a resolução de problemas como foco; as destrezas 
básicas deveriam ir além do cálculo; obter vantagens do uso de calculadoras 
e computadores; aplicar Standards rigorosos de eficácia e rendimento; 
avaliar o êxito dos programas de matemática; desenvolver currículo flexível 
para promover o acesso com grande variedade de opções; ajuda pública 
para o ensino de matemática para se alcançar níveis compatíveis com a 
importância da compreensão matemática. (SANTOS, 2008, p. 4) 

 

Pires  (2000) explicita que, no Brasil, os  debates  travados  em  torno do 

Movimento Matemática Moderna, impulsionaram o Governo Nacional e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação a elaborarem novas propostas curriculares para 

o ensino de matemática, que deveriam possuir características culturais e condições 

locais em o aluno é situado, dentre eles, destacamos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2002), o principal influenciador das reformas curriculares que 

apresenta o direcionamento do Ensino para a aquisição de competências básicas 

necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos 

posteriores e a ênfase na resolução  de problemas, na exploração da matemática a 

partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas. 

(BRASIL, 2002, p. 20) 

 

1.3.3. A era das diretrizes 
 

Se o tecnicismo deixou profundas marcas na educação brasileira, sua crise 

propiciou a emergência de novas perspectivas educacionais e curriculares. A crise do 

fordismo ganhou forma histórica nos processos de reorganização do trabalho e na 

emergência de novas formas de organização da produção.  

Com a crise do fordismo tem início o processo denominado de reestruturação 

produtiva, que passou a exigir do trabalhador outros conhecimentos, definidos a partir 

das mudanças em curso nos processos de organização do trabalho e produção. A 

reorganização capitalista no mundo do trabalho, a partir do desenvolvimento de novas 
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tecnologias, remodelou os sistemas de administração das empresas, surgindo o 

denominado toyotismo. Com ele, conceitos como competência, qualidade e motivação 

dominam o centro do debate, na busca pela qualidade total e outras técnicas de 

gestão.  
O sistema Toyota de produção intensificou a racionalização da produção, a 
partir da organização e do controle do trabalho. O toyotismo se diferenciava 
do modelo taylorista/fordista, por buscar inovações no desenvolvimento de 
técnicas e métodos no processo produtivo que não gerassem custos 
desnecessários. O controle sobre os processos produtivos tinha como 
objetivo reduzir também os tempos de produção. (SILVA, 2016, p. 201) 

 

A Educação absorveu conceitos do sistema toyota de produção, tais como, 

competência, qualidade e motivação, expresso, por exemplo, em publicações 

importantes, como Educação para o século XXI. (DELORS, 1996) Nesse texto 

amplamente divulgado, a defesa da relação entre o denominado aprender a fazer com 

o sistema Toyota é feita em razão da necessidade posta pelo: 
(...) aumento de exigências em matéria de qualificação, em todos os níveis. 
No que diz respeito ao pessoal de execução, a justaposição de trabalhos 
prescritos e parcelados deu lugar à organização em ‘coletivos de trabalho’ 
ou ‘grupos de projeto’, a exemplo do que se faz nas empresas japonesas: 
uma espécie de taylorismo ao contrário. (DELORS, 1996, p. 94) 
 

Dessa forma, a noção de competência, impulsionada pelo Sistema Toyota, a 

partir do discurso que defende a necessidade de qualificação e profissionalização dos 

trabalhadores, passou a exigiu um trabalhador polivalente, com aptidões técnicas para 

o cumprimento de suas atividades profissionais. 

Esse movimento amplo não passou ao lado da educação brasileira, pelo 

contrário. A partir dos anos noventa, diversos documentos legais incorporaram essas 

novas demandas, expressas na elaboração de diversas diretrizes curriculares. A 

aprovação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Nacional (DCNs), foi exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no. 9.394, aprovada em 1996, que 

estabeleceu a obrigatoriedade de um currículo de base comum com parte 

diversificada.  
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. (BRASIL, 2010, p. 26) 
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Na apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a menção feita 

é a de que são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal com o objetivo principal de 

orientar os educadores por meio da normatização de alguns fatores fundamentais 

concernentes a cada disciplina. Sua meta, segundo o documento, é garantir aos 

educandos o direito de usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da 

cidadania. Embora não sejam apresentados como obrigatórios, os PCNs devem servir 

como norteadores para professores, coordenadores e diretores, que podem adaptá-

los às peculiaridades locais.  Assim, segundo o texto do documento, os PCNs nada 

mais são do que uma referência para a transformação de objetivos, conteúdos e 

didática do ensino. (Brasil, 2002) 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a 

Educação Básica e orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de 

ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), as Diretrizes continuam valendo porque os documentos são 

complementares: as Diretrizes dão a estrutura; a Base o detalhamento de conteúdos 

e competências. (BRASIL, 2013) 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) têm como objetivo “orientar o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, norteando seus 

currículos e conteúdos mínimos. Assim, as diretrizes asseguram a formação básica, 

com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), definindo competências e 

diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.” 

(BRASIL, 2013). Elas buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo que 

conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, de todas as etapas do 

ensino básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), sem deixar 

de levar em consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos e 

orientando as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de 

suas propostas pedagógicas. (BRASIL, 2013) 

Em seu artigo 26, as diretrizes estabelecem que "os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e da clientela." (BRASIL, 2013) 
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De modo geral, as diretrizes curriculares são documentos com princípios mais 

amplos e não envolvem a definição de conteúdos propriamente ditos, dessa forma, é 

necessário a existência das propostas curriculares, que contemplam princípios 

pedagógicos, pressupostos teóricos de cada uma das áreas de conhecimento, 

conteúdos, encaminhamento metodológico e avaliação.  

Quais elementos são comuns a essa série de documentos de orientação 

curricular produzidos a partir da década de 1990? Há vários elementos, mas sem 

dúvida, a incorporação de princípios como competências, interdisciplinaridade, 

cultura, flexibilidade, trabalho, diversidade, comunicação, habilidade e outros 

predominam. Os documentos curriculares, de forma geral, acentuam a necessidade 

de articular os conhecimentos escolares com a perspectiva de formação que atenda 

a essas novas demandas postas pelos processos de trabalho ditos flexibilizados.  

A era das diretrizes, como bem a definiu Maria Ciavatta (2010), incorporou de 

forma ampliada os supostos de uma pedagogia centrada nos modelos de 

competência, na valorização de supostos cognitivistas, como habilidades de 

comunicação, convivência e pertencimento grupal. Demandas que visam atender as 

expectativas postas pela empresa integrada e flexível, nesses tempos de hegemonia 

no campo educacional de teses adaptativas e instrumentais. 

  Os três movimentos brevemente mostrados acima são importantes para esse 

trabalho à medida que são contemporâneos dos documentos que estamos 

analisando. O Tecnicismo, o Movimento Matemática Moderna e a era das diretrizes 

expressam momentos de nossa história que são os mesmos em que os Guias 

curriculares para o ensino do 1º grau de 1975, a Proposta curricular para o ensino de 

matemática: 1º grau de 1992 e o Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e 

suas tecnologias de 2011 foram elaborados e tornados referencias para a organização 

curricular da rede estadual de ensino de São Paulo. Da mesma forma, a articulação 

entre esses documentos, os movimentos pós sucintamente mostrados e as teorias de 

currículo são processos que possuem relações muito próximas. Para os objetivos 

desse trabalho, mostra mesmo que sucintamente essas questões se mostrou 

necessária. Na sequência do texto apresentaremos as fontes mais importantes para 

dessa pesquisa: o currículo de matemática, para o ensino fundamental II, da rede 

estadual de ensino de São Paulo, expresso nos seguintes documentos: os Guias 

curriculares para o ensino do 1º grau de 1975, a Proposta curricular para o ensino de 
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matemática: 1º grau de 1992 e o Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e 

suas tecnologias de 2011. 
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CAPÍTULO 2  
AS PROPOSTAS CURRICULARES DE MATEMÁTICA DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

 

No presente capítulo, apresentamos os documentos curriculares para a 

disciplina de matemática, que foram produzidos no período que se inicia em 1973 e 

se prolonga até os dias atuais. Documentos que tem sido referência para as escolas 

públicas do Estado de São Paulo. Os documentos serão apresentados em ordem 

cronológica de publicação, iniciando pelos Guias Curriculares, editado em 1975, que 

foram popularmente chamados de "Verdão". Na sequência, apresentaremos a 

proposta curricular produzida pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP) de 1992 e, finalizando, o atual Currículo Oficial Paulista, que surgiu da 

Proposta Curricular contida no Programa São Paulo Faz Escola, implementado no 

Estado de São Paulo a partir de 2008. 

 

2.1. Guias Curriculares do Núcleo Comum do Ensino do 1º Grau 

 

No Estado de São Paulo, até 1972, não existiam programas curriculares 

oficiais, haviam orientações de temas a serem abordados nas matérias dadas pelos 

instrumentos legais das políticas educacionais vigentes, com o intuito de orientar o 

planejamento dos professores. O Governo do Estado de São Paulo, em “uma tentativa 

de apresentar as inovações curriculares e normatizar a prática pedagógica, de acordo 

com o pensamento educacional hegemônico na época” (SOUZA, 1999, p. 237), 

produto da Lei 5692/71, de 11 de agosto de 1971, que fixou as Diretrizes e Bases para 

o ensino de 1º e 2º graus, anunciou o Plano Estadual de Implantação, que entre outras 

questões, apresentava os Guias curriculares. Guias que, ao exerceram papel de 

orientação aos docentes, manifestava a intenção do poder público de manter “o 

controle ideológico sobre a sociedade e implementar um processo de 

homogeneização cultural mediante a ação da escola.” (idem, p. 236) 

Os Guias Curriculares Propostos para as Matérias do Núcleo Comum do 

Ensino, foram elaborados pelo Centro de Recursos Humanos e Pesquisas 
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Educacionais Prof. Laerte Ramos de Carvalho – CERHUPE12. Os Guias logo foram 

popularmente chamados de Verdão, apelido dado pela capa verde que revestia o 

material impresso. Esses Guias Curriculares, que deveriam norteara elaboração dos 

planejamentos escolares, foram impressos e amplamente distribuídos gratuitamente 

na rede de ensino do Estado a partir de 1972. O texto apresentado em nosso estudo 

e referência para a análise que a seguir apresentamos é a edição impressa de 1975, 

que contém 279 páginas, com o Título Guias Curriculares I (SÃO PAULO, 1975) 

O livro Guias Curriculares Propostos para as Matérias do Núcleo Comum do 

Ensino do 1º Grau teve a sua publicação financiada com recursos da Quota Federal 

do Salário Educação e Conveniada pelo Ministério da Educação - MEC e Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. À época, a administração do 

Estado fora atribuída pelos governos militares a Laudo Natel, um político fiel e servil 

aos interesses definidos pela ditadura militar.  O Secretário da Educação era Paulo 

Gomes Romeo. O Centro de Recursos Humanos e Pesquisas Educacionais “Prof. 

Laerte Ramos de Carvalho” era dirigido por Therezinha Fram, que contava com a 

Coordenadora Geral Delma Conceição Carchedi. 

Os Guias Curriculares são apresentados com a intenção de servir como um 

elemento renovador do ensino de 1º grau, representavam o primeiro esforço de 

estruturação de uma escola fundamental de oito anos de escolarização e traduziam 

os conteúdos dos instrumentos legais definidores da reforma. Por sua filosofia não 

deveriam ser entendidos como modelos para fiel reprodução, mas como pontos de 

referência para o planejamento das atividades a ser elaborado pelo professor. A 

defesa dos Guias era de que “(...) da criatividade do mestre e que realmente decorre 

a revitalização da prática escolar”. (SÃO PAULO, 1975, p VII) 

No seu anuncio, afirma-se que a Secretaria da Educação produziu o 

documento como material de apoio, acreditando na colaboração dos docentes para o 

contínuo aprimoramento das estruturas educativas e para a efetivação na implantação 

da Lei nº 5692/71. Dessa forma se consolidaria “(...) uma política educacional 

inspirada no princípio democrático de maior oportunidade para todos. ” (SÃO PAULO, 

1975, p VII)  

A revisão do Currículo implementado pelo então Plano Estadual de 

Implantação do Governo do Estado foi feita, inicialmente, pela extinta Divisão de 

                                                
12 Pelo decreto nº 2.204 de 22/08/73, instituiu na Secretaria da Educação, o Centro de Recursos 
Humanos e Pesquisas Educacionais. 
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Assistência Pedagógica (DAP) e, posteriormente, assumida pelo o Centro de 

Recursos Humanos e Pesquisas Educacionais Prof. Laerte Ramos de Carvalho. Para 

sua efetivação pôde dispor de verbas do Plano Nacional de Educação, uma vez que 

entre os projetos arrolados na sua aplicação encontrava-se o da reformulação 

curricular.  

Na apresentação do documento é feita a menção de que o recrutamento dos 

especialistas encarregados de redigir os guias, teve a preocupação de assegurar que 

houvesse visão do total processo escolar. Assim, exigiu-se que a equipe deveria ter 

experiências que abrangia todos os graus do sistema de ensino vigente: primário, 

secundário, ginásio, colegial e superior. A colaboração do professor de ensino 

superior, como elaborador ou como consultor, surgiu na perspectiva de que ele 

planejasse currículos, que refletissem a estrutura básica de um dado campo de 

conhecimento. O mesmo critério, segundo o texto do documento, foi utilizado para o 

recrutamento dos professores para a análise crítica dos guias elaborados como 

sugestões preliminares. Na perspectiva do documento, “(...) esses esforços 

registrariam pela primeira vez, um diálogo fecundo, estabelecido entre professores de 

todos os níveis, sendo previsto seu prosseguimento no desenvolver das etapas 

subsequentes da difusão, acompanhamento e controle dos guias curriculares. ” (São 

Paulo, 1975, p. IX) 

De acordo com o documento, depois de implementados, criticados e 

reformulados, os guias seriam constantemente abertos à novas críticas e novas 

reformulações. Buscava-se contemplar tudo que se almejava para uma escola de 1º 

grau, adaptando-se a quaisquer condições, exibindo flexibilidade, que possibilitaria 

atender às diversificações culturais, às diferenças individuais, as diferentes 

disponibilidades de recursos materiais. Caberia, assim, assim ao professor, ajustá-las 

à sua circunstância. Mantendo no conteúdo curricular todas as experiências valiosas, 

mas com a preocupação de não mascarar soluções velhas com rótulos novos e de 

não propor soluções apressadas e indefinidas só para se obter o título de inovador. 

(SÃO PULO, 1975) 

O ponto de partida anunciado para a tarefa de revisão do currículo foi a de 

situar quais eram os aspectos críticos do processo de escolarização no quadro de 

reestruturação do sistema de ensino que a Lei nº 5692/71 previa.  A meta prioritária 

do planejamento curricular anunciada, estava ligada à garantia da continuidade do 
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processo ao longo das oito séries da escolaridade básica, prevista para 8 anos. No 

documento é feita a afirmação de que: 
 (...) a individualização dos detalhamentos das atividades de cada um dos 
conteúdos específicos das matérias, com exceção de estudos sociais, foi 
dada graças ao diagnóstico de descontinuidade dos “Programas” referentes 
às matérias tradicionais somada a introdução de novos conteúdos 
curriculares, sem lastro histórico na organização escolar. (SÃO PAULO, 
1975, p. X) 
 

 A base do currículo que constituiu os subsídios implantados na escola de 1º 

grau foi estruturada a partir da ideia de centralização. Sete fora os guias propostos 

como modelos de referência, sendo três para “Comunicação e Expressão” – Língua 

Portuguesa, Educação Artística e Educação Física, três para “Ciências” – Matemática, 

Ciências e Programa de Saúde e um para “Estudos Sociais”. O objetivo anunciado 

era o de configurar “uma escola ministrada de cultura geral, instrumental, endereçada 

à formação integral da criança e do adolescente. Introduzindo uma educação 

humanística-cristã. ” (SÃO PAULO, 1975, p X) 
Cabe aqui algumas questões iniciais acerca do documento em tela. Primeiro é 

preciso destacar que sua produção ocorre em contexto político de perseguição a 

qualquer forma de organização política que fosse crítica da ditadura militar. Assim, 

expressões que o documento utiliza, como colaboração dos docentes, política 

educacional inspirada no princípio democrático de maior oportunidade para todos, 

visão do total processo escolar, colaboração do professor de ensino superior, atender 

às diversificações culturais, às diferenças individuais, educação humanística-cristã, 

precisam ser analisadas com o devido distanciamento e cuidado.  

Documentos curriculares expressam mais do que meras intenções do bem 

comum. Como afirma Apple (2006) em seus estudos, o debate curricular expressa 

relações de poder, formas de produção de discursos hegemônicos, de validação de 

certas concepções de mundo. Dessa forma, o discurso elaborado e disseminado pelo 

documento, em razão do contexto político que o delineou, visou não somente 

estabelecer princípios educacionais afetos aos interesses articulados em torno da 

ditadura militar, mas também, validar certas concepções de mundo.  

Nesse sentido, a presença de uma concepção tecnicista de educação refletia 

os interesses imediatos do ponto de vistas da formação profissional, daí a ênfase dada 

a certa racionalidade traduzida no documento no intento de organizar as disciplinas 

de forma que essas pudessem contribuir com conhecimentos mais adequado a uma 
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sociedade em processos de industrialização e modernização.  Nessa perspectiva, a 

profissionalização compulsória expressa na Lei 5692/71, manifestava-se nos guias 

curriculares a partir de uma perspectiva que isolava cada disciplina em seu espaço, 

acentuava a hierarquização no ambiente escolar e disseminava uma racionalidade, 

que definia os conteúdos em função de sua utilidade nos processos de trabalho. 

Mas o documento não encerra sua importância no campo curricular, ele 

também explicita o caráter autoritário do início da década de 1970 e ação política do 

Estado no sentido de legitimar a ditadura. Explicitava o modelo de sociedade a ser 

defendido e legitimado, baseado na ordem, no progresso e educação humanística-

cristã.  

Não cabe aqui cobrar do documento que ele expresse as contradições de sua 

elaboração. Mas nos cabe analisar essas contradições, extrair do documento mais do 

que o que ele afirma, como também, o que ele oculta. Voltemos agora à apresentação 

do documento. 

As proposições curriculares que foram anunciadas fundamentaram-se nos 

seguintes instrumentos legais: na Lei nº 4.024/61, que fixou as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; na Lei nº 5692/71, que definiu as bases de organização do então 

denominado ensino de 1º e 2 graus, no parecer nº 853/71-CFE, que fixou o núcleo-

comum para os currículos do ensino de 1º e 2 graus, definindo seus objetivos e a sua  

amplitude, na resolução nº 8/71, anexa ao parecer nº 853/71; na  Lei nº 869/69, que 

estabeleceu a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica como disciplina 

obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino no 

País.(SÃO PAULO, 1975) 

Esse conjunto de textos legais definiu os objetivos gerais, a composição do 

currículo, a ordenação e amplitude das matérias, servindo como modelo de referência 

para e escola de 1º grau que se pretendia construir, tal qual como definia o Plano 

Estadual de implantação.  Plano que envolvia questões diversas, como as:  
(...) relativas à valores, à natureza do conhecimento, ao desenvolvimento da 
criança e da aprendizagem, trabalhando em providências referentes à 
unidade, organicidade, abrangência, flexibilidade, e exequibilidade dos 
conteúdos curriculares e compromete os diversos conteúdos das matérias 
no propósito de ação total da educação. Assim os objetos que se definem 
para séries atuam cumulativamente, convergindo para os objetivos do 
ensino de 1º graus e para os objetivos mais amplos da educação nacional. 
(SÃO PAULO, 1975, p X) 
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O documento apresenta o currículo organizado por meio de conteúdos 

específicos das matérias, em torno de objetivos fundamentais, reunindo-as 

posteriormente em áreas temáticas.  

A escolha da sequência de experiências capaz de estimular a aprendizagem, 

segundo o documento, é o problema central da elaboração desse currículo. Nele é 

feita menção de que as mais importantes mudanças comportamentais - 

conhecimentos, habilidades e atitudes definidas como objetivos educacionais – não 

ocorrem subitamente, mas resultam da acumulação de experiências, que se repetem, 

em níveis crescentes de dificuldade, periodicamente, ao longo do tempo. (SÃO 

PAULO, 1975)  

O documento trabalha com a tese de que há maior efetividade da 

aprendizagem quando fatos e princípios de um campo do conhecimento são 

relacionados a fatos e princípios de outro. Com base nesta inferência construíram 

sistemas de educação cuja nota essencial é a globalização das situações de 

experiências oferecidas ao educando. As proposições curriculares mostradas 

deveriam refletir a realidade de que os fatos interagem e interdependem. Nas séries 

iniciais é que esta linha de integração é apresentada como mais importante.  

Os Guias sugerem a integração entre as disciplinas, mas sua autenticação 

deveria ser realizada no âmbito da escola. Anuncia-se a preocupação de considerar 

todos os aspectos significativos, dessa forma, os conteúdos são anunciados como 

capazes de possibilitar o entendimento do mundo da cultura, de atender às 

necessidades de organização humana e de uma escola flexível. Anuncia-se também, 

a adaptação com as condições particulares de localidade da escola, de classe, de 

aluno, que deveria não considerar diferenças de sexo, econômico-culturais ou, 

mesmo, diferentes condições físicas da escola, suas instalações e equipamentos, ou 

a extensão da jornada diária. (SÃO PAULO, 1975) 

Ênfase é dada à perspectiva de que, para o aluno, os conteúdos curriculares 

possam refletir o que as pesquisas revelam a respeito dos processos de 

aprendizagem das crianças e pré-adolescentes. Para o professor, criar condições 

para a acessibilidade à sua interpretação e aplicação.  

Os conteúdos curriculares propostos foram planejados para 720 horas mínimas 

anuais, com percentuais para cada matéria fixados pela Indicação nº1/72 do Conselho 

Estadual de Educação. Ao justificar a carga horária definida o documento menciona 
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“(...) o emprego de técnicas e procedimentos que implicam na participação ativa do 

aluno e, por isso, demandam maior espaço de tempo. ” (SÃO PAULO, 1975, p XI) 

A estrutura dos guias é composta pela introdução, objetivos, conteúdos 

programáticos e sugestões de atividades. A Introdução destina-se a esclarecer as 

diretrizes que orientaram a elaboração do guia, visando ao entendimento dos 

objetivos, conteúdos e atividades propostas. Os objetivos gerais explicitam o que se 

esperava que os alunos adquirissem ao fim das oito séries em relação à matéria. Os 

objetivos referem-se a comportamentos a serem incorporados gradualmente ao longo 

das oito séries, propondo a progressividade na aquisição dos comportamentos 

desejados. Essa hierarquia possibilitaria que a aquisição de comportamento mais 

simples se situasse antes da aquisição de comportamentos mais complexos. Nesse 

momento são indicados detalhadamente os conhecimentos, habilidades e atitudes a 

serem desenvolvidos, dentro do desejável e do possível, considerando o nível do 

desenvolvimento do aluno e as exigências sociais. Definia-se assim, os requisitos 

entendidos como indispensáveis para o prosseguimento das atividades e sua 

sequência.  

Os conteúdos programáticos definidos foram anunciados como instrumentos 

para consecução de objetivos, indicações endereçadas aos professores e não como 

um rol de assuntos a serem oferecidos aos alunos.  

A seleção dos conteúdos foi justificada em razão “(...) de sua significação para 

o aluno, significação essa condicionada, de um lado, pelas exigências da realidade 

social e pelas profundas renovações culturais características da nossa época, e, de 

outro lado, pelo nível de maturação do aluno. (SÃO PAULO, 1975, p. XIII) 

A necessidade de que o currículo fosse dividido foi justificada em razão da 

multiplicidade de aspectos de um dado campo de conhecimento. Assim, o argumento 

é de que isso evitaria a fragmentação em fatos isolados, unidades e subunidades, 

tornando sua abordagem contínua e sequente. As ideias básicas, segundo o 

documento, foram definidas “(...) de modo a enfatizar a necessidade de repetição. ” 

(SÂO PAULO, 1975, p. XIII)  

A exatidão do escalonamento dos conteúdos programáticos, o momento mais 

propício para sua introdução e do cessar o seu treino, deveriam ser objeto de 

cuidadosa observação e de extensa pesquisa. (SÃO PAULO, 1975) 

A extensão dos conteúdos programáticos estabelecidos, estava condicionada 

à duração do período letivo, à carga horária destinada à matéria e à adoção de 
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técnicas e procedimentos que pudessem conduzir aos objetivos propostos. Se o 

programado não pudesse ser integralmente abordado, recomendava-se o 

aprofundamento no tratamento de algumas unidades, e não pela supressão de 

alguma unidade proposta. 

Em síntese, o documento, produzido em plena ditadura militar, dissemina uma 

narrativa que enfatiza a vida e os valores democráticos, o desenvolvimento de 

habilidades, o desenvolvimento da criatividade, reconhece a importância do 

desenvolvimento da responsabilidade do aluno no seu próprio desenvolvimento, a 

importância de que o aluno chegue a uma concepção clara da cultura do seu meio e 

da sua época e a importância do desenvolvimento gradativo de valores estéticos, 

morais, cívicos, econômicos e culturais. 

 Mais uma vez cabe aqui a menção a Michael Apple no sentido de entender a 

elaboração de documentos curriculares como forma de disseminar certa concepção 

de poder e de mundo. A ditadura que torturou e matou seus opositores fez o possível 

para se legitimar. Documentos como os Guias Curriculares são expressões desse 

processo.  A seguir, tararemos para o texto a forma como os Guias Curriculares 

abordaram a disciplina de matemática. 

 

2.1.1 - Os Guias curriculares e a matemática 
 

A parte específica de matemática foi entregue à responsabilidade de Almerindo 

Marques Bastos13, Anna Franchi14 e Lydia Condé Lamparelli15. Menção inicial a ser 

feita nos leva a seguinte questão: quais diretrizes nortearam a sua elaboração? Qual 

                                                
13 Professor licenciado pela Universidade de São Paulo (USP), ingressou no magistério público de São 
Paulo em 1954, onde permaneceu até sua aposentadoria, chegou a lecionar na Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas), mas sua vida profissional fora dedicada, mesmo, ao ensino 
público. Defensor dos métodos de ensino apregoados pelo Movimento da Matemática Moderna (MMM), 
foi membro da CENP, onde coordenou a elaboração dos Guias Curriculares de São Paulo, além de 
diversos outros documentos.  
14 Graduada em Bacharelado em matemática pela Universidade de São Paulo (1961), graduação em 
Licenciatura em matemática pela Universidade de São Paulo (1962), mestrado em Educação 
(Psicologia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutorado em 
Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1995). Atualmente é 
professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de 
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15 Lydia Condé Lamparelli, formada em matemática pela Faculdade de Filosofia e Letras da 
Universidade de São Paulo (USP), em 1957. Além de atuar na elaboração dos Guias Curriculares, 
trabalhou no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). (SILVA, 2013) 
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método a ser utilizado: axiomático ou intuitivo e, também, qual a orientação a ser dada: 

clássica ou moderna? 

O documento afirma que um tratamento axiomático16 não seria aconselhável, 

e isso não significaria abandono do rigor que caracteriza o raciocínio matemático. 

Esse rigor deveria estar presente em todo o desenvolvimento do programa. Afirma 

que há a necessidade de procurar obter os conceitos com base nas atividades do 

aluno, na manipulação de instrumentos e materiais didáticos adequados, em 

situações tão próximas do concreto e da experiência do aluno quanto seja possível. A 

passagem ao abstrato deveria ser feita gradativa e cuidadosamente, etapa por etapa, 

atendendo ao nível de amadurecimento do aluno. Mostra que é importante destacar 

em uma situação examinada tudo que há de matemática na mesma, chamar a atenção 

para o que é aceito como válido e para os resultados que podem ser obtidos a partir 

do que foi admitido. Atendendo assim às recomendações de matemática de todos que 

se preocupam com a pedagogia da matemática, incluindo o psicólogo Jean Piaget. 

Quanto a indagação de uso da matemática clássica ou moderna, os autores do 

documento defendem que a Matemática não é moderna, nem clássica: é 

simplesmente a Matemática. Mas explicam que ela experimentou nos últimos tempos 

que antecedem o documento, uma evolução extraordinária, provocando enorme 

defasagem entre a pesquisa e o ensino da matéria. Por isso, defendem uma 

reformulação radical dos programas para atingir as técnicas e estratégias utilizadas 

para a obtenção dos objetivos propostos, e adaptá-los às novas concepções surgidas. 

Defendendo a tese de que o movimento que levou a uma orientação moderna no 

ensino da Matemática é irreversível, no sentido de um maior dinamismo na 

aprendizagem da mesma, a orientação dada é de que um curso de Matemática deve 

ser moderna, dando ênfase ao papel central desempenhado pelas estruturas 

matemáticas, estruturas essas que podem ser evidenciadas no estudo dos campos 

numéricos bem como na geometria. Nesse momento os autores defendem também 

que os conceitos de relação e de função podem ser abordados também no estudo das 

transformações geométricas, além de destacar a importância do papel do raciocínio 

matemático.  

Quanto a definição de quais partes e características do programa podem ser 

abordadas com maior ou menor destaque, o bom senso de cada professor é que 

                                                
16 Tratamento axiomático trata a matemática como evidente e incontestável/ inquestionável. 
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defini.  Ao definir os conteúdos, diante das condições peculiares de sua escola, de 

seus recursos materiais e humanos, cabe ao professor também a preocupação de 

orientar a aprendizagem de modo a permitir que o estudante tenha uma noção 

razoável dos métodos e processos matemáticos. Assim, afirma o documento, seria 

dado ao aluno, condições para abordar com sucesso quaisquer situações 

problemáticas, até mesmo aquelas não relacionadas com o conteúdo da programação 

proposta. 

Caso todos os objetivos da programação fossem atingidos, o aluno poderia 

adquirir condições para enfrentar situações novas. Para isso, seria necessário que o 

programa fosse abordado em termos claros e cumprido em sua totalidade, não 

aprofundando determinadas partes em prejuízo de outras. 

No documento é apresentado detalhada programação, agrupando os assuntos 

em quatro temas: Relações e funções, Campos numéricos, Equações e inequações e 

Geometria. 

O tema relacionado a equações e inequações foi destacado por motivos de 

apresentação do assunto no guia. Deixando a critério do professor a opção de integrá-

lo nos temas anteriores, de acordo com suas preferências. Na verdade, os autores 

entendiam que a reordenação conveniente da sequência em que os assuntos são 

apresentados não prejudicaria a estrutura do trabalho.  

Quanto ao programa, apresentado, há 5 observações a serem destacadas, são elas: 

1. Alguns itens dos programas tradicionais curso do 1º grau foram 
realocados aqui no curso de 2º grau, como, por exemplo, o estudo 
da função polinomial e das equações e inequações do 2º grau. 
Com a justificativa de tornar o programa proposto exequível dentro 
do tempo previsto. 

2. A sequência em que os assuntos foram distribuídos também não 
é a tradicional.  

3. Não foi dada ênfase ao estudo das unidades de medida no item 
relativo a medidas, pois acreditavam que isso seria feito com mais 
propriedade e maior possibilidade de assimilação no curso de 
Ciências, criando assim certa familiaridade ao resolver problemas 
que envolvam situações relacionadas com medidas. 

4. Nesse programa os alunos devem ter muitas oportunidades de 
“resolver problemas”. A redação dos textos desses exercícios e 
problemas deve ser planejada cuidadosamente pelo professor, 
visando à obtenção de exposição clara, precisa e objetiva. Os 
autores explicam que “problemas” não são apenas os 
apresentados com enunciados tradicionais, mas também 
situações que exijam do aluno uma reorganização de dados e uma 
seleção de princípios e conceitos necessários para sua solução. 
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5. A Matemática Aplicada não é um item explícito no programa, mas 
deveria ser explorado pelo professor nas aplicações sempre que 
possível. (São Paulo, 1975. p.211). 

 

No final da apresentação do programa são feitos os seguintes esclarecimentos: 

a. O primeiro tópico de esclarecimentos sugere uma cautela 
quanto ao excesso de cálculos, embora o aluno deva saber efetuar 
todos os cálculos com eficiência e rapidez, é citado um gosto pelos 
professores tradicionais por um “algebrismo exagerado”. 
b. Certos assuntos que não foram abordados nesse programa 
foram realocados em currículos de outras disciplinas, mas deixando 
livre ao professor a decisão sobre a qual disciplina na qual o assunto 
deve ser estudado, sempre visando o benefício dos alunos. 
c. Os autores afirmam que esse programa se trata de um simples 
subsídio ao trabalho dos professores, não tendo qualquer intenção de 
ser uma interferência na liberdade de escolha dos mesmos. 
d. A adoção de níveis para as séries iniciais visou a oferecer uma 
programação mais flexível, a justificativa é que com a extensão dos 
períodos, alargam-se as oportunidades de aquisição de certos 
padrões de comportamentos e de atendimento dos vários ritmos de 
aprendizagem dos alunos. (São Paulo, 1975, p.211). 

 
 Dentre os objetivos gerais para a disciplina de matemática, destacam-se o 

desenvolvimento de múltiplas capacidades, hábitos de estudos, de uso correto da 

linguagem e o reconhecimento da inter-relação entre os vários campos da 

Matemática. 

 

2.2 - Proposta Curricular da CENP para o 1º Grau 

Os Guias Curriculares foram elaborados durante a ditadura militar, em plena 

década de 1970. Quando a sociedade brasileira criou as condições para o processo 

de redemocratização, a perspectiva presenta nos Guias Curriculares passou a ser 

criticada, vista como inadequada e ultrapassada. Tal perspectiva levou à inquietação 

e ao debate sobre a importância das teorias educacionais e, sobretudo, dos métodos 

de ensino que subsidiavam a rede pública de ensino paulista. Desencadeou-se, 

assim, no início dos anos 1980, uma série de manifestações em São Paulo, 

reivindicando ao poder público estadual a reformulação dos guias curriculares em 

vigor desde os anos 1970. (MARTINS, 1998) 

A fim de atender a demanda de construção de novas propostas curriculares 

para a rede pública de ensino paulista, a Coordenadoria de Estudos e Normas 
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Pedagógicas (CENP) ficou responsável pelo processo organizar as discussões e 

promover a construção das novas propostas curriculares, que teve a sua primeira 

edição publicada em 1986, pela Secretaria do Estado e da Educação.  

Para este estudo, o documento impresso utilizado foi a versão publicada em 

1992, sob a coordenação de Eny Marisa Maia, então coordenadora da Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP).   

O documento em tela expressa, inicialmente, um elemento interessante. Como 

a versão que utilizamos foi produzida no início da década de 1990, ela traz o discurso 

do governo da época, e não a do período em que foi elaborada, quando o governador 

era Orestes Quércia. No início da década de 1990, Luis Antonio Fleury Filho era o 

governador e o documento enaltecia a reforma educacional por ele proposta: o Projeto 

Educacional Escola Padrão, de 1991. Expresso no Decreto nº 34,035, de 22 de 

outubro de 1991, o projeto previa devia abranger tanto o ensino fundamental quanto 

o ensino médio, e o objetivo anunciado era o de modernizar a escola pública e 

recuperar seu padrão de qualidade do ensino, utilizando novas tecnologias de ensino, 

de modo que o aluno pudesse alcançar níveis elevados de compreensão da realidade 

social. (SÃO PAULO, 1992)  

A proposta defendia a recuperação da Escola Pública e a qualidade do ensino 

oferecido à sociedade, a reflexão das características políticas, econômicas, sociais e 

culturais da sociedade e a afirmação do crescimento intelectual, cultural, ético e 

profissional dos seus alunos, defendendo a ideia de que a escola deve ser dinâmica 

e moderna, nela devem ser estimulados a discussão, o estudo, a pesquisa e a posse 

de todos os conhecimentos disponíveis na época.  

A grande diferença inicialmente observada é o fato de que ela foi produzida 

pela equipe da CENP, por professores da rede estadual de ensino e professores 

universitários. A participação de cada um no processo, bem como os limites dessa 

participação é tema já amplamente pesquisado.   

 

2.2.1 - A proposta curricular da CENP e a matemática 
 

Ao tratar especificamente da matemática é citado no documento uma série de 

problemas, identificados por professores de matemática que trabalham na rede 

estadual de ensino, que foram elaborados em reuniões organizadas pela CENP para 

discutir as novas propostas para o ensino. No documento, a menção feita é de os 
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problemas citados pelos professores enfatizaram a preocupação excessiva com o 

treino de habilidades, da mecanização de algoritmos, da memorização de regras e 

esquemas de resolução de problemas, da não preocupação com uma aprendizagem 

que se desse pela compreensão de conceitos e de propriedades, da priorização dos 

temas algébricos, reduzindo ou eliminando tópicos que envolvam a Geometria e da 

exigência de nível de raciocínio desproporcional ao da maturidade do aluno. (SÃO 

PULO, 1992) 

No documento é feita a proposta de se apresentar o conteúdo em diferentes 

níveis de abordagem, em que as metas deveriam ser alcançadas ao longo de um certo 

período, não rigidamente numa série. Essa flexibilidade deveria proporcionar ao 

professor a possibilidade de tratar dos temas de matemática com mais autonomia, e 

respeitar a integração e desenvolvimento dos temas. 

O documento é organizado de modo a contemplar as seguintes questões: o 

lugar da matemática no currículo, os conteúdos e sua abordagem, a matemática e a 

linguagem, a extensão dos programas e o papel da avaliação. 

Ao tratar do lugar da matemática no currículo, menção é feita à necessidade 

de inclusão da disciplina no currículo, pois, ela se faz necessária em "atividades 

práticas que envolvam aspectos quantitativos da realidade, grandezas, contagens, 

medidas, técnicas de cálculo, ela desenvolve o raciocínio lógico, a capacidade de 

abstrair, generalizar, projetar, transcrever o que é imediatamente sensível."(SÃO 

PAULO, 1992. p. 09) 

Cita Vygotsky e enfatiza que não tem como compreender as propriedades da 

água estudando separadamente os átomos de oxigênio e hidrogênio. Defende que 

para melhor compreensão do papel da matemática no currículo, deve se considerar 

as aplicações práticas e o desenvolvimento do raciocínio, como elementos 

inseparáveis. 

No que se refere aos conteúdos, Números e Geometria foram definidos como 

grandes temas geradores e, Medidas, como sendo um "fio que tece a junção desses 

dois grandes temas. ” (SÃO PAULO, 1992, p.11) A opção de abordagem contida na 

proposta é a de estudar os Números a partir do acompanhamento da evolução da 

noção de contagens e de medidas. A Geometria, a partir da manipulação dos objetos 

e do reconhecimento das formas mais frequentes, trabalhando soluções de situações-

problemas, onde o aluno é desafiado a refletir, discutir e elaborar hipóteses e 

procedimentos. 
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Na parte destinada a esclarecer as considerações da Matemática e a 

linguagem, o documento defende que aprender matemática é aprender técnicas de 

utilização imediata, interpretar, construir ferramentas conceituais, criar significados, 

sensibilizar-se para receber problemas e resolvê-los, desenvolver o raciocínio lógico, 

a capacidade de conceber, projetar, transcender o imediatamente sensível. A 

proposta objetiva que:  
(...) o aprendizado de Matemática tenha essencialmente o significado de 

uma alfabetização nos aspectos quantitativos da realidade, classificação 

das formas, nos rudimentos da razão, na lógica da articulação dos 

significados, no desenvolvimento da capacidade de projetar, de arquitetar 

soluções para os problemas envolvendo grandezas. (SÃO PAULO, 1992, p. 

13) 

 Dessa forma, deve se considerar questões da estrutura algébrica, dos 

conjuntos numéricos e da unidade do conhecimento através da linguagem dos 

conjuntos e deixaria em segundo plano as preocupações com a organização do 

conhecimento já construído. 

Outra menção feita a diagnóstico elaborado pelos professores é a extensão 

dos programas e sua fragmentação na apresentação dos conteúdos, o que segundo 

eles, dificultava a compreensão do que seria realmente relevante. Tal dificuldade 

implicava na inviabilidade do cumprimento do programa em sua totalidade. A solução 

apresentada no documento para sanar esse problema foi a recomendação para que 

os professores fixassem com clareza as metas para o ensino de matemática, assim, 

entendia-se, as ideias e as técnicas não se mostrariam tão numerosas e extensas. 

Para atingir as metas pretendidas, o documento sugere que alguns temas 

poderiam servir de fios condutores para o desenvolvimento do programa, agrupando 

os assuntos em função de ideias fundamentais do conteúdo.  Dessa forma seria 

possível passar por todos os itens da programação. 

Quanto ao papel da avaliação, o documento defende que a avaliação deve ser 

entendida como um elemento contínuo do trabalho pedagógico, que “respeita a 

unidade e integração próprias de um conhecimento, as possíveis rupturas e conflitos 

necessários ao seu aprendizado e as diferenças individuais na sua aquisição" 

devendo "buscar um diagnóstico do processo de aprendizagem do aluno e levantar 

elementos para corrigir distorções observadas nesse processo. ” (SÃO PAULO, 1992, 
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p.17) Dessa forma, os progressos e as dificuldades de aprendizagem do aluno seriam 

observados e refletidos, aperfeiçoamento o trabalho pedagógico. 

Sucintamente falando, o documento objetiva a avaliação como uma busca 

contínua do sucesso do aluno na aprendizagem, e essa continuidade no processo 

avaliativo seria a chave para atender, imediatamente, às necessidades de 

recuperação. No caso específico da disciplina de matemática, o documento afirma 

que a aprendizagem de uma criança: 
 (...) deve ser avaliada pelos resultados que ela apresenta ao resolver um 
problema, ao efetuar uma operação, ao explorar relações espaciais ou 
propriedades algébricas, ao analisar uma dada situação ou ao fazer uma 
síntese dos seus raciocínios, o que significa considerar cada impulso, cada 
intuição, cada manifestação de raciocínio diante dessas situações, cada 
registro. (SÃO PAULO, 1992 p.17) 
 

Para avaliar o desempenho do aluno, a proposta defende a utilização tanto de 

instrumentos convencionais, como provas e testes escritos, como também, aqueles 

não convencionais, como observações do ambiente e utilização de recursos como o 

próprio corpo e objetos, e a não utilização de todos os recursos poderia implicar em 

uma avaliação parcial do desenvolvimento da criança. 

Para que uma avaliação reflita fielmente o processo de aprendizagem, a 

proposta cita que é importante considerar que um resultado correto pode comprovar, 

tanto uma real compreensão e bom aproveitamento, quanto apenas refletir certo 

adestramento em certos modelos de exercícios, ao tempo que um resultado incorreto 

pode, tanto indicar total incompreensão do assunto, como uma compreensão parcial 

do mesmo e que a expressão do raciocínio de uma criança pode não estar visível no 

resultado final de prova ou teste. (SÃO PAULO, 1992) 

Os três grandes temas que seriam desenvolvidos ao longo das oito séries, 

Números, Geometria e Medidas, seriam tratados de modo simultâneo. Segundo a 

proposta, cada tema deveria ser tratado com a devida profundidade. 

Para o então Ciclo Básico, a proposta determinou a condução de uma espécie 

de introdução aos números naturais através das operações básicas, uma iniciação à 

Geometria partindo da exploração sensorial dos objetos, da percepção das formas 

mais frequentes e uma preparação a noções de Medidas, a partir da composição e 

decomposição de figuras. 

Para as séries seguintes, a proposta sugere incorporar os números racionais, 

caracterizar e classificar as formas através de propriedades, na Geometria e avançar 
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nas noções de Medidas com noções do Sistema Métrico decimal e propriedades 

métricas simples, relacionadas com as formas geométricas. 

Para as séries finais do 1º grau, a proposta sugere aprofundamento de 

propriedades fundamentais dos números, formas e medidas, estudando as relações 

entre propriedades numéricas e geométricas, de modo que umas surgem como 

consequências de outras. 

O documento apresenta, ainda, um paralelo entre os Guias Curriculares da 

década de 1970 e a Nova Proposta de Matemática, expressa em uma tabela17, em 

que as principais diferenças se dão no campo da Geometria. 

Sem dúvida alguma, a participação dos professores no processo de elaboração 

da proposta curricular da CENP é elemento diferenciar, ainda mais quando 

comparada ao processo de elaboração dos Guias Curriculares durante a ditadura 

militar. O contexto político da década de 1980 era de ampliação do debate e da 

participação pública. Nesse sentido, a participação dos professores na elaboração do 

documento da CENP, reflete esse contexto.       

 

2.3. O Currículo Oficial Paulista 

 

Apresentado como a salvação da educação pública paulista, o Programa São 

Paulo Faz Escola, produzido pela gestão do então governador José Serra, era 

ambicioso e amplo. Entre as mudanças anunciadas, a reforma curricular recebeu 

maior destaque, bem como a que mais promessas fez. Justificada como necessária 

para unificar o currículo escolar em todas as escolas públicas do Estado de São Paulo, 

o documento de apresentação da reforma curricular estabelecia o que os professores 

deveriam ensinar e como ensinar. Definia também as atividades dos alunos. Assim, 

os denominados cadernos do professor e do aluno, passaram a fazer parte da rotina 

e da cultura escolar da rede estadual paulista. Orientações para o trabalho do 

professor em sala de aula visa, uma base comum de conhecimento e competências 

para todos os professores e alunos, era a receita do governo Serra para melhorar a 

educação paulista. Assim, professores e estudantes dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio passaram a receber regulamente os cadernos, 

organizados por disciplina, ano e bimestre. O material foi disponibilizado para as 

                                                
17 O anexo I no fim desse texto 
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disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Filosofia, Química, Física 

Biologia, Inglês, Geografia, Sociologia, Arte e Educação Física. (SÃO PAULO, 2008)  

A razão anunciada para a implementação da reforma de 2007 não era nova. 

Mais uma vez, a menção feita à Conferência Mundial de Educação para Todos, 

convocada pelo Banco Mundial, pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), ocorrida em 1990, na Tailândia, era utilizada para validar os reformistas 

paulistas.  A citada conferência foi responsável por um amplo movimento de reformas 

no Brasil pós década de 1990, entre elas as curriculares. Teve grande impacto na 

educação básica e na definição de metas para atender às necessidades da educação.  

Ao recuperar a importância da conferência, o documento elaborado pela SEE 

defendia um novo modelo de autonomia das escolas, novos indicadores de eficiência 

inspirados pelos processos de redemocratização política e responsável por trazer uma 

visão da educação como essencial para o desenvolvimento econômico. 

Segundo a SEE, para referendar o compromisso assumido pelo governo 

brasileiro em Jomtien, em 2007, o estado de São Paulo lançou uma nova agenda para 

a educação pública do estado, o Plano de Metas, que apresentava diversos objetivos 

a serem alcançados até o ano de 2010. No ano de 2007, para dar início à 

implementação das metas assumidas, a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo lança o Programa São Paulo Faz Escola, que tinha como elemento central a 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental (5ª a 8ª 

séries) e Ensino Médio.  

A versão do documento contendo a nova proposta curricular utilizada nesse 

estudo foi editada em 2011 pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, com apoio da 

CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas). A coordenação geral do 

processo de elaboração do documento foi de Maria Inês Fini. 

O documento destaca inicialmente que a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 deu 

autonomia às escolas, para que elas definissem seus próprios projetos pedagógicos.  

Na sequência, afirma que tal dispositivo, com o passar do tempo, passou a mostrar 

uma série de problemas, entre eles. Por esse motivo, a nova proposta teria uma ação 

integrada e articulada, com o objetivo de organizar melhor o sistema educacional de 

São Paulo, visando sua constante evolução e aperfeiçoamento.  (SÃO PAULO, 2011) 
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O documento enfatiza a necessidade de o currículo ser norteado por princípios 

que permitam aos alunos compreenderem os desafios sociais, culturais e profissionais 

da sociedade contemporânea, que sejam capazes de minimizar as desigualdades e 

exclusões causados pelo excesso de uso das tecnologias de comunicação. Em um 

contexto de valorização ampla do conhecimento, mas que acentua consideravelmente 

as diferenças culturais, sociais e econômicas, é fundamental garantir a qualidade na 

educação oferecida nas escolas públicas e a ampliação e significação do tempo de 

permanência na escola. Nessa perspectiva “a educação tem de estar a serviço desse 

desenvolvimento, que coincide com a construção da identidade, da autonomia e da 

liberdade.” (SÃO PAULO, 2011. p. 09)  

Outra preocupação mencionada na proposta curricular refere-se à dimensão 

social, econômica e política. Nesse caso, o currículo deve apropriar-se de produtos 

científicos e tecnológicos, da multiplicidade de linguagens e códigos do cotidiano, mas 

para que haja a ampliação das liberdades e não para acentuar o fator de exclusão.  

Nessa perspectiva o documento anuncia os eixos estruturantes da proposta 

curricular:  uma escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as 

competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de leitura e 

de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização no 

mundo do trabalho. 

No tópico uma escola que também aprende a proposta destaca que a escola 

deve ter a capacidade de aprender, sendo assim, deve ser uma instituição que ensina 

e também aprende a ensinar, e para chegar a essa capacidade, deve-se partir do 

princípio de que ninguém é detentor absoluto do conhecimento, o conhecimento 

coletivo é maior que a soma dos conhecimentos individuais. 

Na parte que discute o currículo como espaço de cultura, o documento enfatiza 

que o currículo é a expressão do que existe na cultura científica, artística e humanista 

dentro do processo de aprendizagem e ensino e que todas as atividades da escola 

são curriculares, o que reforça o sentido cultural da aprendizagem. Numa escola de 

prática cultural ativa, o conhecimento torna-se um prazer se aliado a um professor que 

promove o desejo de aprender com o exemplo de seu próprio entusiasmo pela cultura 

humanista, científica e artística.  

 Ao tratar das competências como referência, afirma que um currículo que 

promove competências, tem o compromisso de articular, as disciplinas e as atividades 

escolares, com o que se espera que os alunos aprendam ao longo dos anos. Isso 
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supõe que haja o aceite desse desafio, mas também tese de que com essas 

competências e habilidades, o aluno poderia fazer a leitura crítica do mundo.  

Para que isso ocorra, a escola e o plano do professor deveriam indicar o que 

aluno vai aprender. Uma das razões para se optar por uma educação como essa, está 

relacionada à democratização da escola. Defesa feita no documento é de que, para 

ser democrática, a escola tem de ser igualmente acessível a todos, diversa no 

tratamento a cada um e unitária nos resultados. Considera que a diversidade e a 

transição da cultura do ensino para a da aprendizagem não é um processo individual, 

por isso, a escola deve fazê-lo coletivamente a fim de que todos se apropriem dessa 

mudança de foco. 

Para justificar a prioridade para a competência da leitura e da escrita o 

documento afirma que a linguagem verbal, oral e escrita, é o que viabiliza a 

compreensão dos discursos utilizados na vida social, além de serem instrumentos de 

conhecimento e de comunicação. É por meio dos conjuntos de competências das 

habilidades de compreensão e reflexão que se adquire a habilidade de produzir textos, 

tido como eixo do currículo proposto, e a autonomia, a chave para o acesso a 

informações. 

No documento, a justificativa para a articulação das competências é feita em 

razão da: 
 (...) possibilidade de variar os conteúdos no tempo e no espaço, que 
legitima a iniciativa dos diferentes sistemas públicos de ensino de 
selecionar, organizar e ordenar os saberes disciplinares que servirão como 
base para a constituição de competências, cuja referência são as diretrizes 
e orientações nacionais, de um lado, e as demandas do mundo 
contemporâneo, de outro. (SÃO PAULO, 2011 p. 18) 
 

 As competências articuladas à competência de ler e escrever, presentes no 

documento da SSE, são as mesmas formuladas no referencial teórico do então Exame 

Nacional do Ensino Médio. São elas: 

Dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científica. 

Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 
a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações-problema. 
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Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente. 

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 
(BRASIL, 2005) 

 
Por fim, anuncia o documento que a articulação com o mundo do trabalho 

expressa preocupação com uma educação que vise a compreensão dos significados 

das ciências, das letras e das artes, a relação entre teoria e prática em cada disciplina 

do currículo, as relações entre educação e tecnologia, a prioridade para o contexto do 

trabalho e o contexto do trabalho no ensino médio. (SÃO PAULO, 2011) 

 

2.3.1 - A matemática no Currículo oficial paulista 
 

 A parte dedicada especificamente ao currículo de matemática, o documento18 

apresenta os fundamentos para o ensino de matemática, a matemática para o ensino 

fundamental (Ciclo II) e o ensino médio. Contempla a organização dos conteúdos 

básicos (Números, Geometria, Relações), o processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos básicos, mapas e escalas do processo de ensinar, os subsídios para 

implantação do currículo proposto, a organização das grades curriculares, os 

conteúdos associados a habilidades e, por fim, o quadro de conteúdos e habilidades 

de matemática, tudo isso objetivando mapear o território do conhecimento para ter 

subsídios para articular as disciplinas. 

No documento, menção inicial é feita à necessária contextualização dos 

conteúdos disciplinares, em que os elementos de contato com a realidade, o 

desenvolvimento da capacidade de abstrair o contexto e a capacidade de imaginar 

situações fictícias, proponham soluções novas para problemas já existentes. A 

proposta justifica essa necessidade, afirmando que: 
Existe um acordo tácito com relação ao fato de que os adultos necessitam 
da Matemática em suas ações como consumidores, como cidadãos, como 
pessoas conscientes e autônomas. Todos lidam com números, medidas, 
formas, operações; todos leem e interpretam textos e gráficos, vivenciam 
relações de ordem e de equivalência; todos argumentam e tiram conclusões 
válidas a partir de proposições verdadeiras, fazem inferências plausíveis a 

                                                
18 A coordenação desse documento esteve a cargo do professor Nilson Machado. 
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partir de informações parciais ou incertas. Em outras palavras, a ninguém é 
permitido dispensar o conhecimento da Matemática sem abdicar de seu bem 
mais precioso: a consciência nas ações. (SÃO PAULO, 2011. p.29) 

 
Nessa perspectiva o currículo elenca uma série de competências básicas a 

serem desenvolvidas pelos alunos ao longo da escola básica, que constituem os três 

eixos norteadores da ação educacional: 
● O eixo expressão/compreensão por meio das diversas 

linguagens. Relacionada à esse eixo está a língua materna, onde 
a proposta indica como sendo um par complementar como meio 
de expressão e de compreensão da realidade.  

● O eixo argumentação/decisão: a capacidade de argumentação, 
de análise e de articulação das informações e relações. Aqui 
proposta indica a Matemática como protagonista do papel como 
instrumento para o desenvolvimento do raciocínio lógico.  

● O eixo contextualização/abstração: a capacidade de 
contextualização dos conteúdos estudados na escola e a 
capacidade de abstração, de imaginação, de consideração de 
novas perspectivas, de virtualidades, de potencialidades para se 
conceber o que ainda não existe. Nesse eixo a proposta indica a 
Matemática como instrumento para se aprender a lidar com os 
elementos do par concreto/ abstrato. (SÃO PAULO, 2011, p. 31) 
 

O documento destaca também que o ensino de matemática não pode privar os 

alunos do contato com outros temas, que cada assunto pode ser explorado numa 

perspectiva histórica, desde que os conteúdos sejam relevantes. Além disso, o 

currículo defende a utilização de recursos tecnológicos em atividades de ensino, 

desde que usados corretamente. Dessa forma, a Matemática deve se articular com 

todas as formas de expressão, o que pode colaborar para uma tomada de consciência 

da ampliação de horizontes que essas novas ferramentas propiciam. 

 A estratégia básica anunciada na proposta curricular para mobilizar os 

conteúdos na construção do Caderno do Professor, foi identificar e explorar as ideias 

fundamentais de cada tema, com foco na transformação de informação em 

conhecimento. Dessa forma o currículo atingiria sua principal função: a de mapear os 

temas e conteúdos considerados relevantes, tendo em vista o tratamento da 

informação e a construção do conhecimento. 

O documento trata os Números, a Geometria e as Relações como conteúdos 

básicos da Matemática: 

NÚMEROS trata das noções de contagem, medida e representação simbólica, 

tanto de grandezas ou imaginadas. Aqui, esse conteúdo tem por objetivo principal o 
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enriquecimento do escopo da linguagem numérica e o estudo de representações 

algébricas. 

GEOMETRIA diz respeito à percepção de formas e de relações entre 

elementos de figuras planas e espaciais, à construção e à representação de formas 

geométricas, existentes ou imaginadas, e à elaboração de concepções de espaço que 

sirvam de suporte para a compreensão do mundo físico. Os temas a serem ensinados, 

no que tange à Geometria,  têm a preocupação inicial, o reconhecimento, a 

representação, a classificação das formas planas e espaciais, e a necessidade de 

incorporar a Geometria ao trabalho em todas as séries/anos da grade escolar, a ser 

utilizado o processo de ensino-aprendizagem que visa uma abordagem espiralada, 

onde os grandes temas podem aparecer tanto nas séries do Ensino Fundamental 

quanto nas do Ensino Médio, nesse cenário, o conhecimento geométrico apresenta 

quatro faces: a percepção, a concepção, a construção e a representação. 

RELAÇÕES são consideradas como um bloco temático que incorporam a 

noção de medida, a ideia de aproximação, as relações métricas em geral, as relações 

de interdependência, como as de proporcionalidade ou as associadas à ideia de 

função, e a Trigonometria. As Relações têm como ponto de partida natural o estudo 

das medidas (relações métricas), que devem ser estudadas, inicialmente no Ensino 

Fundamental.  No Ensino Médio, além da continuidade no estudo das relações 

métricas, devem ser incorporadas as investigações das relações entre as funções. 

O tempo dedicado a cada um dos temas, de acordo com o documento, deve 

ser administrado continuamente pelo professor, levando em consideração as 

circunstâncias dos alunos e da escola. Caberá ao professor essa responsabilidade, 

pois esse fica mais próximo de identificar as possibilidades cognitivas do grupo e o 

grau de interesse que o tema desperta nos alunos, o que viabiliza o discernimento 

para privilegiar mais um tema do que outro. 

Sobre os subsídios para implantação do currículo proposto, optou-se pela 

apresentação de cada tema de uma maneira a construir uma articulação entre os 

diversos temas, de modo que se auxiliem mutuamente, além de buscar continuamente 

uma integração entre a língua corrente e uma atenção às ideias fundamentais de cada 

tema.  

A apresentação dos conteúdos de matemática foi organizada sistematicamente 

por bimestre, abordando um ou dois temas dominantes em cada bimestre. No 

Caderno do Professor, em cada bimestre, o tema principal foi dividido em oito 
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unidades, correspondentes às oito semanas dos dois meses. Para a exploração das 

oito unidades, foram escolhidas quatro situações de aprendizagem. Para cada uma 

elas foram sugeridas a duração em semanas, mas apenas o professor, poderia 

dimensionar o tempo dedicado a cada uma das situações. 

O documento exalta, que é por meio das ideias fundamentais, presentes nos 

conteúdos que está propondo, que a relação com as as competências pessoais é 

construída: capacidade de expressão, compreensão, argumentação, contextualização 

e a capacidade de abstrair. 

Para garantir todas as ponderações já apresentadas, é disposto um quadro19 

de conteúdos agrupados por série/ano e bimestre para as quatro séries/anos finais do 

ensino fundamental e para as três séries do ensino médio. Esse quadro apresenta as 

habilidades e as ações que os alunos devem ser capazes de realizar ao final de cada 

bimestre. O documento informa que a lista dos conteúdos contida na proposta 

curricular de 2011, não se distancia substancialmente dos programas usualmente 

oferecidos em outros currículos, nos livros didáticos ou nos diversos sistemas de 

ensino, e que ela propicia a exploração das competências pertinentes à matemática, 

como por exemplo, proporcionalidade, equivalência, ordem, aproximação, 

problematização e otimização. 

Ao apresentar de forma sucinta os aspectos que consideramos centrais nos 

documentos curriculares analisados nesse trabalho, mais do que suas proximidades 

e diferenças no que diz respeito à matemática especificamente, nossa intenção foi 

situar de forma breve os contextos em que foram produzidos, os responsáveis pela 

sua elaboração e a forma como essa elaboração ocorreu.  

A análise desses documentos permite extrais considerações importantes para 

o debate educacional. Permite afirmar que a análise documental, quando realizada 

sem a mínima contextualização do tempo histórico em que o documento foi 

elaborado, pode levar a análises simplistas e ingênuas. A leitura dos documentos aqui 

mencionados, sem esse devido cuidado, nos levaria a afirmar que a elaboração de 

propostas curriculares sempre almeja a formação de um sujeito crítico, capaz de 

compreender a realidade em que vive. Que elas valorizam o professor, sua profissão, 

seu trabalho e sua participação, enfim, que a educação é um bem comum e direito de 

todos.  

                                                
19 O Anexo II no fim desse texto 



 62 

Por essa perspectiva, seja durante a ditadura que torturou e matou, seja no 

período de redemocratização, seja em um contexto aparente de consolidação da 

democracia, a educação seria bem comum. O que a análise crítica mostra é que as 

coisas não são assim. Ela mostra que documentos curriculares são mais do que a 

mera intenção de definir o que se deve ensinar. Eles expressam relações de poder, 

concepção de mundo. Eles são, como defende Michael Apple, expressão da disputa 

pela hegemonia, da disputa de qual tradição deve ser legada as futuras gerações. 

No próximo capítulo, nosso objetivo é mostrar a relação da matemática com as 

demais disciplinas do ensino fundamente II, por meio dos documentos curriculares 

elaborados para a rede estadual de ensino de São Paulo.     
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CAPÍTULO 3  
  
A MATEMÁTICA E AS DISCIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II  

 

 

Popularmente, a reputação do ensino de Matemática é a de apresentar regras 

e procedimentos mecânicos, sem se preocupar com a interpretação e sua utilidade, o 

que reproduz um conhecimento sem compreensão. Contudo, a contribuição da 

matemática para a educação sempre foi considerada positiva e benéfica, e, para que 

o currículo de matemática seja sempre um instrumento adequado, sua construção 

deve ser alvo de uma constante preocupação. Rico (1997) defende que o debate 

sobre os fins da educação matemática é uma questão crucial para o currículo de 

matemática, pois estão diretamente ligadas a questões, não só educativas, mas 

também, culturais, políticas e sociais. 

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo estudar a integração da 

matemática com as demais disciplinas do ensino fundamental II, por meio da análise 

de três documentos curriculares produzidos para a rede estadual de ensino de São 

Paulo, entre 1973 e os dias atuais.  Nossa preocupação esse tipo de estudo surgiu 

em razão de nosso contato com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e das 

discussões do documento. Nos chamou a atenção o destaque atribuído no documento 

à matemática em situações da vida cotidiana do indivíduo. Quantificar, calcular, 

localizar um objeto no espaço, ler gráficos e mapas e fazer previsões são citados como 

exemplos claros de atividades matemáticas do nosso cotidiano.  

Nos Parâmetros Nacionais Curriculares a interdisciplinaridade é um dos 

caminhos mais consistentes para o desenvolvimento do aprendizado, pois, através 

dela, os alunos podem compreender a importância dos conteúdos das disciplinas na 

vida, no cotidiano e no mundo.  

Nesse capítulo, nosso objetivo é apresentar como as propostas curriculares 

para o ensino fundamental II da SEE apresentam a disciplina de matemática e sua 

integração às demais disciplinas nesse nível de ensino. 

Conforme enfatiza os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para 

o Ensino Fundamental de 2002, o conhecimento matemático é uma ferramenta 

importante para a construção da cidadania e, neste sentido, deve contribuir para a 

"valorização da pluralidade sociocultural, evitando o processo de submissão no 
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confronto com outras culturas" e para "criar condições para que o aluno transcenda 

um modo de vida restrito a um determinado espaço social e se torne ativo na 

transformação de seu ambiente". (BRASIL, 2002, p. 28) 

Para viabilizar tal papel da matemática, segundo o documento, é importante 

que a matemática se apresente, equilibrada em relação ao seu papel de “[...] formação 

de capacidades intelectuais, a estruturação do pensamento, [...]" "[...] a aplicação de 

problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio 

à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares.” (BRASIL, 2002, p. 28) 

É nessa direção que os Parâmetros Curriculares Nacionais buscam 

estabelecer conexões das disciplinas escolares com temas transversais, neste caso 

a Matemática, pois “é o tratamento dado aos conteúdos de todas as áreas que 

possibilita ao aluno a compreensão de tais questões, o que inclui a aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes.” (BRASIL, 2002, p. 28) 

Segundo o que se assume no documento, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais “constituem um referencial para a construção de uma prática que favoreça 

o acesso ao conhecimento matemático que possibilite, de fato, a inserção dos alunos 

como cidadãos, no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura.” (BRASIL, 

2002, p. 59) 

Nos PCNs, os objetivos a serem atingidos pelo ensino de matemática devem 

viabilizar o desenvolvimento pleno da cidadania, permitindo que o aluno seja capaz 

de:  
-        identificar os conhecimentos matemáticos como meios 

para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o 
caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, [...]; 

-        fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos 
e qualitativos do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior 
número possível de relações entre eles, [...]; 

-        selecionar, organizar e produzir informações relevantes, 
para interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

-        resolver situações-problema, [...]; 
-        comunicar-se matematicamente,[...]; 
-        estabelecer conexões entre temas matemáticos de 

diferentes campos e entre esses temas e conhecimentos de outras 
áreas curriculares; 

-        sentir-se seguro da própria capacidade de construir 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 
perseverança na busca de soluções; 

-        interagir com seus pares de forma cooperativa, 
trabalhando coletivamente na busca de soluções para problemas 
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propostos, identificando aspectos consensuais ou não na discussão de 
um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo 
com eles. (BRASIL, 2002, p. 47 e 48) 

 
 O desafio que se apresenta, como preocupação do PCN, é o de identificar em 

que medida os conteúdos contribuem para o desenvolvimento intelectual do aluno, ou 

seja, para a construção e coordenação do pensamento lógico-matemático e para o 

desenvolvimento da criatividade, da intuição, da capacidade de análise e de crítica, 

que constituem esquemas lógicos de referência para interpretar fatos e fenômenos. 

(BRASIL, 2002, p. 49) 

Documentos curriculares como os PCNs, construídos pós Movimento 

Matemática Moderna incorporaram, no currículo de matemática, ideias da psicologia, 

sociologia e, também, da filosofia, o que tornou o currículo de matemática mais 

interdisciplinar, auxiliando o desenvolvimento de objetivos, a metodologia e o 

processo avaliativo, de forma aproximar a matemática das demais disciplinas 

escolares. 

Para Santomé (1998), um modelo disciplinar em que não há a preocupação em 

intertextualizar as disciplinas, acaba-se por forçar o interesse pela disciplina de forma 

isolada, o que pode acarretar “a desvalorização de outras disciplinas, e considerá-las 

até como rivais, podendo causar até isolamento, o que torna o aprendizado penoso, 

confuso e pouco profícuo. ” (SANTOMÉ, 1998, p.127) 

A integração curricular pode ser vista como recurso na construção de uma 

postura reflexiva do aluno, na relação do saber constituído com sua inserção na 

sociedade como cidadão autônomo, consciente e crítico, propiciando assim, o 

atendimento aos interesses da comunidade. A adoção de uma prática interdisciplinar 

pode facilitar na formação de cidadãos, pois pode trazer para sala de aula, o contexto 

da realidade e atualidade. Essa relação entre a realidade dos alunos e os conteúdos 

lecionados em sala, pode levar à transformação radical na compreensão de mundo, 

de sociedade e de pessoas.  

Ivani Fazenda, uma das estudiosas e defensoras dessa problemática no Brasil 

afirma, com base no pensamento de Paulo Freire, que “a interdisciplinaridade vem da 

dialogicidade própria do homem, ou seja, da sua capacidade de estabelecer relações 

entre os diferentes conhecimentos, em um mundo de relações. ” (FAZENDA, 2003, p. 

36) Defendendo a ideia de que o conhecimento não é estático, mas sim dinâmico, 

enfatiza a necessidade de se estabelecer relações através do diálogo. Para ela, “(...) 
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se o conhecimento fosse absoluto a educação poderia constituir-se numa mera 

transmissão e memorização de conteúdos, mas, como é dinâmico, há necessidade 

da crítica, do diálogo, da comunicação, da interdisciplinaridade. ” (FAZENDA, 2003, p. 

41) 

Hilton Japiassu, no livro Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, publicado 

em 1976, destaca em seu prefácio que “(...) a exigência interdisciplinar impõe a cada 

especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de seus 

próprios limites para acolher as contribuições das outras disciplinas". (JAPIASSU, 

1976, p.26) 

Assim, a tese presente nos PCNs, de que “(...) interdisciplinaridade deve ir além 

da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evitar a diluição delas em 

generalidades” (BRASIL, 2002, p.75), se constitui em temática das mais relevantes na 

educação brasileira contemporânea, mobilizando estudiosos e sendo inseridas em 

documentos de orientação curricular. 

Sintetizando essa breve discussão, a interdisciplinaridade, na forma como é 

apresentada nos PCN e na perspectiva de alguns autores aqui mencionados, pode se 

constituir em meio importante para o rompimento dos limites e isolamento das 

disciplinas. Pode permitir melhor clareza de certos temas, pois quando há diálogo 

entre as disciplinas, inter-relações de um mesmo conteúdo com outras áreas de 

conhecimento, a síntese produzida é sempre mais ampla do que aquela 

proporcionada por uma disciplina isolada.   

Se à educação escolar tem sido atribuído o papel de preparar o aluno, para que 

ele seja capaz de compreender as relações existentes na sociedade, de interpretar a 

diversidade cultural e a construção do conhecimento, estimulando o desenvolvimento 

de competências cognitivas tais como problematizar, relacionar, induzir e comparar, a 

interdisciplinaridade pode se constituir em meio importante desses processos.  Pode, 

inclusive, amenizar conflitos e disputas entre disciplinas.  

Na sequência desse trabalho apresentamos a análise que realizamos dos 

documentos curriculares estudados.   

 

3.1 - Os documentos curriculares da SEE e a integração disciplinar  
 

A análise que fizemos dos documentos curriculares para o ensino fundamental 

II, especificamente da disciplina de matemática, elaborados pela SEE, desde os anos 
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1970 mostram aspectos bem distintos na forma como a interdisciplinaridade é 

abordada. Faremos a seguir a apresentação e análise de como a questão foi 

abordada. 

 

3.1.1 – Interdisciplinaridade nos Guias Curriculares de 1975 
 

 Observação inicial a fazer acerca da forma como o documento trata a questão 

da integração disciplinar, ou da interdisciplinaridade, é a pouca atenção dada a ela. 

Embora sejam documentos extensos, os Guias Curriculares, especificamente na parte 

dedicada à sua apresentação, pouco abordam a questão. Nas considerações gerais 

do documento é feita a afirmação de que “(...) é reconhecida a maior efetividade da 

aprendizagem quando fatos e princípios de um campo de conhecimento são 

relacionados a fatos e princípios de outro.” É com base nessa inferência geral, pouco 

detalhada, que a questão é apresentada. Na sequência, o documento menciona a 

importância de valorizar a “globalização de experiências oferecidas ao educando.” 

(SÃO PAULO, 1975, p. X) 

O documento afirma que é reconhecida a melhor aprendizagem, quando ela 

ocorre em situação interdisciplinar. Tal afirmação desperta o interesse em saber como 

essa questão é concebida, como ela é pedagogicamente pensada, que referencias o 

documento incorpora em sua defesa. O que se espera é que a proposta curricular 

apresentasse os meios e caminhos para que essa ação seja construída. No entanto, 

o documento não somente é vago, como terceira para os professores a definição de 

como realizar a integração.  

O documento menciona a relação ente conhecimento e realidade, entendendo 

que são dimensões que não podem ser separadas. Nesse sentido, afirma que “(...) a 

realidade não se apresenta fragmentada à inteligência da criança” e que “(...) os fatos 

interagem e interdependem.”, e que, em razão desse entendimento, “(...)as 

proposições curriculares devem refletir essa realidade.” (idem)  

Chama a atenção no documento a forma como encaminha a questão, não 

formalizando qualquer proposta de interação entre as disciplinas. Explica essa opção 

alegando que a integração entre as disciplinas seria mais “(...) autêntica se realizada 

no âmbito da escola.” (SÃO PAULO, 1975, p. XI) 



 68 

Como explicar a pouca atenção dada ao tema no documento, que embora 

mencionado como importante valorizado, é esvaziado de sentido e forma? Duas 

hipóteses podem ajudar o nosso entendimento.  

A primeira hipótese deriva do contexto político em que o documento foi 

produzido. A ditadura militar expressa no início da década de 1970 o poder absoluto. 

A ausência de liberdade política, a censura e a brutal repressão são fatos que não 

podem ser isolados no tempo, eles se expressam em documentos como os Guias 

Curriculares. Se expressam de que forma? A forma como o tema da integração 

disciplinar é apresentada não é representativo de uma sociedade em que o diálogo 

está interditado? Não é sintomático que uma questão apresentada como importante, 

não seja apresentada de forma consistente, ampla, bem fundamentada e organizada? 

Não seria isso o esperado? 

Apresentar um documento curricular dessa forma expressa a percepção de 

quem sabem que ele não será questionado, não será debatido e muito menos 

criticado.   O documento não afirma diretamente, mas nas entrelinhas está implícito o 

fato de que ele provém de um contexto social em que não se permite a contestação. 

Ditaduras são assim. 

A segunda hipótese surge do fato que os Guias Curriculares foram produzidas 

em um momento de predomínio da concepção tecnicista de ensino. O tecnicismo não 

prima pelo apelo à diversidade e interdisciplinaridade, pelo contrário, disseminou uma 

concepção de ensino estanque, em que as disciplinas e seus conteúdos foram 

pensados como autônomos, sem a preocupação de qualquer relação com o ambiente 

social.  

Uma pedagogia cuja essência repousa na razão instrumental, em que o 

conhecimento e pensado em termos de sua estrita utilidade não pode propiciar o 

debate entre professores e menos ainda tratar o conhecimento como um fenômeno 

universal. Transferir para os professores a possibilidade de articular os 

conhecimentos, por estarem eles mais aptos a desenvolver o diálogo necessário para 

tal intento, é construir uma narrativa que afirma existir a liberdade para tanto, embora 

o contexto social negue essa liberdade de forma total.  

Em razão das questões acima apontadas é possível afirmar, que os Guias 

Curriculares, mais ocultam do que informam as condições em que escolas, 

professores e estudantes são confrontados pelas propostas de educação produzidas 

no contexto da ditadura militar. A leitura descontextualizada do documento não 
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permite compreender aspectos centrais que ele dissemina, a saber, uma perspectiva 

autoritária de educação, de currículo, de formação, de escola em síntese, de 

sociedade. Os Guias Curriculares são exemplares em mostrar o que a teoria crítica 

do currículo denominou de currículo oculto. Muito mais é dito por meio daquilo que 

não é escrito.  

  

  3.1.2 - Interdisciplinaridade na Proposta curricular para o Ensino do 1º 
Grau de 1992 
 

 O documento que apresenta a Proposta Curricular para o Ensino do 1º Grau, 

(SÃO PAULO, 1992) produzido pela CENP, destaca que, para a compreensão da real 

função desempenhada pela matemática no currículo, as aplicações práticas e o 

desenvolvimento do raciocínio devem ser considerados elementos inseparáveis na 

composição que se estuda, além de indicar que a  abordagem do professor, junto aos 

alunos, "(...) deve observar não apenas a sequência de temas e sua interdependência 

mas também a participação ativa dos alunos nas descobertas e assimilação de ideias 

matemáticas." (idem, p. 12) 

O documento defende a necessidade de estudar a origem dos conteúdos 

abordados, pois isso leva ao encontro do “(...) fio condutor que a história propicia”, 

permitindo que se evite a sistematizações apressadas, criando as reais condições 

para a construção de uma “(...) abordagem mais rica em significados” (idem, p. 11). 

Enfatiza a necessidade de que o conteúdo a ser ensinado seja “(...) veículo para o 

desenvolvimento de uma série de ideias fundamentais, convenientemente articuladas, 

tendo em vista as grandes metas.” (idem) 

O documento analisado é objetivo ao afirmar a intenção de explorar temas e 

conteúdos, que tenham relação histórica e de aplicabilidade, estabelecendo assim, 

relação proximidade com as disciplinas de história, geografia e ciências.  

Relação que o documento procura enaltecer e exemplificar, especificamente 

nos conteúdos destinados à 6ª, 7ª e 8ª séries. Apresentamos a seguir, alguns 

exemplos de como o documento trabalha a questão da interdisciplinaridade 

O primeiro exemplo deriva da orientação ao se trabalhar o tema circunferência 

e ângulos. Nesse caso, a proposta propõe aos professores que estes estimulem os 

alunos por meio de “(...) trabalhos de pesquisa histórica de caráter interdisciplinar 

sobre os temas como a base da divisão do tempo em dias e horas, a base na divisão 



 70 

do tempo em semanas meses e anos, a história dos instrumentos para medir o tempo, 

as origens do calendário empregamos atualmente. (SÃO PAULO, 1992, p. 98) Para 

tanto, a recomendação é de que isso deve-se contar com a colaboração de 

professores de outras áreas, como história geografia ciências.  

Outro exemplo surge quando o documento menciona o conteúdo bissetriz de 

um ângulo. Nesse caso, a proposta é de que seja realizada uma discussão com os 

alunos sobre a forma de determinação dos pontos cardeais, sugerindo que essa 

discussão por implicar noções da disciplina de geografia, seja feita de forma 

interdisciplinar. Assim, conceitos de norte, sul, leste, oeste e o significado de longitude 

e latitude seriam melhor compreendidos. 

Quanto trata do conteúdo razões e proporções, o documento sugere a 

articulação com outros temas que envolvem a noção de proporcionalidade como os 

conceitos utilizados pela disciplina de geografia no estudo de escalas e densidade 

demográfica, ou pela disciplina de ciências, no estudo de densidade volumétrica e 

velocidade média. (idem, pp.143 -144) 

  No documento não encontramos exemplos de interdisciplinaridade entre a 

disciplina de matemática e disciplinas como português, artes e educação física). 

Nesse sentido, uma frase do documento é elucidativa, ao afirmar que “(...) o 

aprendizado de matemática tenha essencialmente o significado de uma alfabetização 

nos aspectos quantitativos da realidade." (SÃO PAULO, 1992, p. 13) 

 O que chama a atenção no documento da CENP? Em primeiro lugar é 

necessário mencionar o fato de que ele foi produzido com razoável participação dos 

professores. A CENP organizou uma série de encontros entre o final da década de 

1980 e início da década de 1990. Os professores designados por escola, eram 

liberados das aulas e as atividades ocorriam no horário dessas aulas. Ou seja, houve 

a intenção real de contar com os professores. Esse processo, não significou, no 

entanto, que as propostas dos professores foram incorporadas nas propostas 

curriculares de cada disciplina. Bibliografia que estudou esse processo por meio das 

mais diferentes disciplinas é crítica dos processos, por entender que ele pouco 

incorporou a contribuição dos professores.  

 Em segundo lugar chama a atenção no documento a perspectiva de 

interdisciplinaridade que apresenta. Se observarmos os exemplos acima, estamos 

falando mais de justaposição de conteúdos e menos de relação interdisciplinar. Para 

uma proposta que se anuncia como portadora de uma perspectiva pedagógica crítica, 
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seria de se esperar que a abordagem dos conhecimentos pudesse contemplar as 

relações que eles explicitam, as formas como essas relações se materializam no 

cotidiano e suas implicações sociais. 

 Em terceiro lugar, cabe mencionar que o documento, elaborado em momento 

que a disseminação das teorias críticas de currículo começam a impactar o debate 

educacional no Brasil, pouca ou quase nenhuma menção faça a esse processo. 

 Como analisar as questões acima e delas extrais elementos de síntese? 

Novamente nos valemos aqui de uma hipótese para tentar entender, porque um 

documento que foi elaborado com a participação de professores, pouco acrescentou 

ao debate sobre interdisciplinaridade.  Como afirmamos antes, é uma hipótese, não 

temos dados empíricos para sustentar as afirmações abaixo. 

 Em primeiro lugar é preciso mencionar que a redação final do documento teve 

a assessoria de professores universitários convidados e cada disciplina teve uma 

equipe própria.   Teria essa composição interferido na elaboração do documento final, 

dando relevo maior aos conteúdos disciplinares específicos, e valorizando pouco a 

interdisciplinaridade? Ou seja, teria o processo reforçado mais aspectos de cada 

disciplina e secundarizado aspectos pedagógicos da aprendizagem? São questões 

pertinentes, pois o caráter disciplinar que permeia a cultura escolar brasileira não pode 

ser desprezado.  Não é incomum nos diferentes níveis de ensino haver certa disputa 

pelo que é mais importante a ser ensinado. Estudos sobre conselho de classe, por 

exemplo, mostram o quanto o debate sobre a interdisciplinaridade desaparece no 

contexto de definir o que é ou não importantes e, portanto, que disciplina pode 

reprovar um aluno.  

Em segundo lugar o debate teórico sobre interdisciplinaridade, produzido no 

contexto de elaboração do documento, propiciava que ele fosse incorporado de outra 

forma? Aqui também, nossa argumentação não tem sustentação em dados empíricos. 

Estamos falando de um contexto social novo e estranho aos professores. Participar 

coletivamente de uma discussão, após anos de silenciamento total e negação de 

qualquer debate, era um fato incomum. O processo era de redemocratização do país 

e, portanto, de um processo que a maioria dos professores não conheciam.  Ter a 

possibilidade de participar do debate e expor ideias após anos de ditadura militar, teria 

levado os professores a se preocuparem mais com aspectos políticos, no sentido de 

garantir acesso à educação pública, do que com teorias curriculares? Teria o debate 

pedagógico sido secundarizado pelo debate político? São questões pertinentes, 
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principalmente se lembrarmos que os professores constituíam uma categoria 

profissional que mais enfrentamentos produziu no final da década de 1970 e início da 

década de 1980.   

Em síntese, nossa perspectiva é de o debate teórico sobre currículo foi 

encoberto pelo debate político sobre a educação pública. Prevaleceu no debate a 

preocupação política ditada pelo tempo, tempo de redemocratização da sociedade e 

da escola. Prevaleceu uma lógica que para muitos é a fragilidade das teorias críticas, 

qual seja, a ênfase dada a crítica ao sistema e as estruturas, sem, no entanto, oferecer 

propostas concretas de organização da escola que supere o sistema e as estruturas 

que ele produz.  

A esse respeito, e como elemento a fortalecer esse argumento, menciono o 

esforço que vem sendo desenvolvido por Demerval Saviani e uma serie de 

educadores brasileiros no sentido de produzirem uma pedagogia crítica.  Esse 

movimento, não por acaso, tem sua origem no mesmo contexto que o documento por 

nós aqui analisado foi elaborado.  

 

3.1.3 - Interdisciplinaridade no Currículo Oficial do Estado de São Paulo 
de 2008 
 

O documento que apresenta o Currículo oficial de São Paulo (SÃO PAULO, 

2011) defende que a aprendizagem seja resultante da coordenação de ações entre 

as disciplinas, do estímulo à vida cultural da escola e do fortalecimento de suas 

relações com a comunidade. Manifesta também a intenção de que a escola dê ênfase 

para a competência da leitura e da escrita. A centralidade da linguagem é assim 

apresentada:  
A linguagem verbal, oral e escrita, representada pela língua materna, 
viabiliza a compreensão e o encontro dos discursos utilizados em diferentes 
esferas da vida social. É com a língua materna e por meio dela que as 
formas sociais arbitrárias de visão de mundo são incorporadas e utilizadas 
como instrumentos de conhecimento e de comunicação.  
Por esse caráter essencial da competência de leitura e de escrita para a 
aprendizagem dos conteúdos curriculares de todas as áreas e disciplinas, a 
responsabilidade por sua aprendizagem e avaliação cabe a todos os 
professores, que devem transformar seu trabalho em oportunidades nas 
quais os alunos possam aprender e consigam consolidar o uso da Língua 
Portuguesa e das outras linguagens e códigos que fazem parte da cultura, 
bem como das formas de comunicação em cada uma delas. (SÃO PAULO, 
2011, pp. 16-19) 
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Ainda sobre os desdobramentos da competência leitora e escritora, o 

documento apresenta, para cada uma das cinco competências apontadas pelo Enem, 

uma articulação com a competência de ler e escrever: 
- Dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica. A constituição da competência de leitura e 
escrita é também o domínio das normas e dos códigos que tornam as 
linguagens instrumentos eficientes de registro e expressão que podem ser 
compartilhados. Ler e escrever, hoje, são competências fundamentais para 
qualquer disciplina ou profissão. Ler, entre outras coisas, é interpretar 
(atribuir sentido ou significado), e escrever, igualmente, é assumir uma 
autoria individual ou coletiva (tornar-se responsável por uma ação e suas 
consequências). 
- Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, 
da produção tecnológica e das manifestações artísticas. É o 
desenvolvimento da linguagem que possibilita o raciocínio hipotético-
dedutivo, indispensável à compreensão de fenômenos. Ler, nesse sentido, 
é um modo de compreender, isto é, de assimilar experiências ou conteúdos 
disciplinares (e modos de sua produção); escrever é expressar sua 
construção ou reconstrução com sentido, aluno por aluno. 
- Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações-problema. Ler implica também – além de empregar o raciocínio 
hipotético-dedutivo que possibilita a compreensão de fenômenos – 
antecipar, de forma comprometida, a ação para intervir no fenômeno e 
resolver os problemas decorrentes dele. Escrever, por sua vez, significa 
dominar os inúmeros formatos que a solução do problema comporta. 
- Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente. A leitura, nesse caso, sintetiza a capacidade de 
escutar, supor, informar-se, relacionar, comparar etc. A escrita permite 
dominar os códigos que expressam a defesa ou a reconstrução de 
argumentos – com liberdade, mas observando regras e assumindo 
responsabilidades. 
- Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural. Ler, nesse caso, além 
de implicar o descrever e o compreender, bem como o argumentar a respeito 
de um fenômeno, requer a antecipação de uma intervenção sobre ele, com 
a tomada de decisões a partir de uma escala de valores. Escrever é formular 
um plano para essa intervenção, formular hipóteses sobre os meios mais 
eficientes para garantir resultados a partir da escala de valores adotada. É 
no contexto da realização de projetos escolares que os alunos aprendem a 
criticar, respeitar e propor projetos valiosos para toda a sociedade; por 
intermédio deles, aprendem a ler e a escrever as coisas do mundo atual, 
relacionando ações locais com a visão global, por meio de atuação solidária. 
(SÃO PAULO, 2011, p. 21) 
 

O documento afirma que compreender o significado das ciências, das letras e 

das artes é “(...) reconhecer, apreender e partilhar a cultura que envolve as áreas de 

conhecimento, um conjunto de conceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, 
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estilos de trabalho e modos de fazer que caracterizam as várias ciências – naturais, 

exatas, sociais e humanas –, as artes – visuais, musicais, do movimento e outras –, a 

matemática, as línguas e outras áreas de expressão não verbal.” Afirma a 

necessidade de se buscar a aproximação entre os conteúdos escolares e o universo 

da cultura, de contextualizações e de uma instrumentação crítica para o mundo do 

trabalho, reconhecendo que “[...] as atividades interdisciplinares e as abordagens 

transdisciplinares constituem recursos fundamentais para a construção do significado 

dos temas estudados, contribuindo de modo decisivo para a criação de centros de 

interesse nos alunos.”  (SÃO PAULO, 2011, p. 22) 

O documento reitera em seu discurso a necessidade do  reconhecimento da 

importância da história da disciplina, de defender a construção de parcerias com a 

língua materna e com as demais disciplinas, além de buscar criar condições para a 

exploração adequada das possibilidades de a matemática servir às outras áreas, de 

forma a articular com todas as formas de expressão, especialmente com as que são 

associadas às tecnologias informáticas. O documento garante que, “[...] as diversas 

disciplinas complementam-se continuamente na construção do significado dos temas 

mais relevantes para a formação das pessoas. E, no interior de cada uma delas, os 

diversos assuntos, as diversas partes intradisciplinares também se complementam, 

também se auxiliam mutuamente.” (SÃO PAULO, 2011, p. 29) 

Trata-se de uma perspectiva de interdisciplinaridade que contempla muito do 

que vem sendo defendido por estudiosos do currículo. A análise que fazemos a seguir 

da perspectiva de interdisciplinaridade que o documento apresenta, está centrada, 

não nas intenções gerais do documento, que são boas, mas em aspectos particulares 

que anuncia, como por exemplo, a defesa de uma educação que busque 

aproximações entre os “conteúdos escolares e o universo da cultura, de 

contextualizações e de uma instrumentação crítica para o mundo do trabalho.” De que 

forma a matemática pode contribuir com esse intento, e como a relação interdisciplinar 

se insere nesse processo?  

Inicialmente entendemos ser necessário situar, que a compreensão que temos 

do processo curricular e, portanto, do debate sobre interdisciplinaridade, é de que 

esse é parte do processo de disputa social mais amplo, ou seja, a definição curricular 

é disputa pela hegemonia e pelo controle.  Há sim nessa perspectiva, uma tomada de 

partido, no sentido de que defendemos determinado   modelo de organização escolar. 
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Com isso estamos firmando que nossa compreensão é de que qualquer proposta 

curricular expressa concepções ideológicas, de poder e de mundo.  

Porque é necessário enfatizar tal questão? Porque entendemos que 

expressões como conteúdos escolares, universo da cultura, contextualizações, 

instrumentação crítica e mundo do trabalho, exaltados no currículo oficial da rede 

estadual de ensino, produzem significados e são carregados de intencionalidades.  

Os conceitos acima destacados por nós são um exemplo de como o documento 

curricular expressa certa perspectiva inovadora de interdisciplinaridade, voltada para 

a formação social crítica dos alunos. Faremos a análise da proposta de 

interdicisplinaridade defendida no documento tratando inicialmente do conceito de 

cultura, ou mais especificamente, da   tese de que o currículo seja orientado pela 

cultura. 

A relação entre currículo e cultura defendida parte inicialmente da premissa que 

“currículo é a expressão de tudo o que existe na cultura científica, artística e humanista, 

transposto para uma situação de aprendizagem e ensino”. (SEE, 2008, p. 13) Ao 

abordar o papel da escola, ganha espaço a crítica à forma como os professores da 

rede estadual de ensino tem compreendido a cultura, que segundo o documento, 

resume-se aquilo que referencia o local, o pitoresco, o folclórico, o divertimento e o 

lazer. Nessa perspectiva, o conhecimento é secundarizado, visto como inalcançável e 

distante. Assim, afirmam que: 

  
(...) se não rompermos com essa dissociação entre cultura e conhecimento 
não conseguiremos conectar o currículo à vida – e seguiremos alojando na 
escola uma miríade de atividades “culturais” que mais dispersam e 
confundem do que promovem aprendizagens curriculares relevantes para 
os alunos. (SEE, 2008, p. 13) 
 

Em nossa perspectiva, é fundamental questionar: o que é uma aprendizagem 

relevante? Relevante são os conhecimentos que a humanidade produziu ao longo de 

sua história? Segundo a proposta sim, mas desde que tomado como instrumental, 

mobilizado em competências e capaz de reforçar o sentido cultural da aprendizagem. 

Em nosso entendimento, tal perspectiva mais do que propiciar a formação dos alunos, 

pode obscurecer e enfraquecer a possibilidade da crítica à forma de organização 

social.  No documento afirma-se que o objetivo é “formar crianças e jovens para que 

se tornem adultos preparados para exercer suas responsabilidades (trabalho, família, 

autonomia etc.) e para atuar em uma sociedade que muito precisa deles.” (SEE, 2008, 
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p. 07) O que isso significa?  Em nossa leitura, a disseminação de uma lógica de 

adaptação social, pois naturaliza a articulação entre formação e vida, sendo vida 

entendida como a sociedade capitalista e responsabilidade a condição de ser do 

trabalhador. Não há aqui espaço algum para a crítica. 

O vínculo entre currículo e a vida possui importante valor. Defendemos essa 

tese. Entretanto, ao situar a vida não como prática social, mas como adaptação social, 

transformamos a vida em um algo a-histórico e naturalizado. Se a prática social 

humana é histórica, a redução da relação cultura-currículo à busca de criar as 

condições para que crianças e jovens atuem “em uma sociedade que muito precisa 

deles”, como define o documento, dissemina uma concepção de currículo, de cultura 

e de interdisciplinaridade conservadora. 

Feita a apresentação da análise dos documentos, que tem servido de 

referência curricular para o ensino fundamental II  da rede estadual de ensino de São 

Paulo, nossa preocupação na parte final desse texto é problematizar a questão da 

matemática  e as possibilidades de interdisciplinaridade que apresenta à luz da 

referencias teóricas que apresentamos no início desse texto, tanto para a definição do 

conceito de currículo, como para a compreensão das diferentes teorias curriculares 

que informa o debate.  

 

3.2 - A matemática e as disciplinas do Ensino Fundamental II 
 
 Estabelecer a relação entre as disciplinas não é um procedimento único, pois 

as relações podem ser pensadas de várias formas.  Podemos pensar a relação como 

uma justaposição de temas, conteúdos e objetivos. Umas das formas mais comuns 

em que essa modalidade de relação se expressa, por exemplo, na forma como a 

relação entre literatura e história tem sido trabalhada nas escolas. Nesse caso, a 

interdisciplinaridade resulta do fato de que, definido um livro a ser lido, o professor de 

história trabalha o contexto histórico que produziu a obra, ao professor de língua 

portuguesa cabe o papel de discutir a estética do texto.  

Podemos pensar a relação entre literatura e história em outra perspectiva?  

Podemos, desde que não façamos distinção entre texto literário e histórico, ou seja, 

que partamos do suposto que qualquer texto literário é um texto histórico. As 

implicações desse debate são amplas, mas elas revelam o quanto minado é o terreno 

do debate interdisciplinar. 
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Mencionamos as questões acima, para melhor ilustrar o quanto a matemática 

está inserida em uma lógica interdisciplinar, embora nem sempre essa lógica seja 

perceptível.  A matemática possui sua linguagem própria, compreender seu 

significado é como aprender a falar, a ler e a se comunicar em outra língua. Portanto, 

a relação entre o estudo da linguagem da matemática e da língua portuguesa é 

intensa. Comparar a matemática com o falar é fundamental, pois: 
(...) o fato de a matemática ser uma linguagem (mais fina e precisa que a 
linguagem  natural) que permite ao homem comunicar-se sobre fenômenos 
naturais, consequentemente, ela se desenvolve no curso da história da 
humanidade desde os ‘sons’ mais elementares, e, portanto intimamente 
ligada ao contexto sociocultural em que se desenvolve – por isso falamos 
em matemática grega, matemática hindu, matemática pré-colombiana 
(D’AMBROSIO, 1986, p.35) 
 

Todos aqueles que já atuaram em sala de aula, já se depararam com alunos 

que se consideram incapazes de resolver um problema matemático. Muitas vezes, 

essa incapacidade está além do não ter habilidade de realizar os cálculos necessários, 

mas está ligado com a capacidade de entender a situação que lhes foi proposta, pois 

é preciso de uma boa interpretação para que raciocinem sobre o que deve ser feito 

para chegar à resposta desejada. Essas dificuldades de leitura e compreensão dos 

problemas, nos faz compreender que nem sempre os alunos conseguem entender o 

que se é solicitado em um problema matemático, o que nos faz chegar à conclusão 

de que essas duas disciplinas se completam. Assim: 
(...) a situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não 
a definição. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e 
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver 
algum tipo de estratégia para resolvê-las. (BRASIL, 2002, p. 40) 
 

Ao repetir infinitas vezes um determinado procedimento para solucionar algum 

problema matemático, sem buscar uma real compreensão de qual seria o verdadeiro 

objetivo desse procedimento, de como ele foi descoberto/ inventado, para que ele é 

utilizado, perde-se o pensamento crítico que poderia ser trabalhado. Procurar e 

selecionar informações históricas a respeito dos procedimentos matemáticos, 

explicando o contexto de tais procedimentos, quando ele foi descoberto/ criado, para 

que e como foi e ainda é utilizado, é uma forma assertiva de instigar o aluno na 

construção, não só do pensamento crítico, como também construção de uma visão 

ampla, de que essa interação entre a matemática e a história traz uma melhor 

compreensão daquilo que está sendo apresentado. 
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Nesse sentido a relação da matemática com a história é total. É preciso 

trabalhar a interdisciplinaridade de forma a que o aluno compreenda que os conteúdos 

que constituem a disciplina de matemática não são meras expressões numéricas, uma 

forma de expressar numericamente fenômenos físicos. Esses conteúdos estão 

permeados de história, pois sua problematização, estudo e transformação em 

conhecimento responde a demandas histórias, em diferentes e momentos da história, 

produzidas por diferentes sociedades. É preciso historicizar a matemática e, 

principalmente os matemáticos. 

No caso da geografia a relação com a matemática tem se dado de forma mais 

continua. O estudo de mapas, de acidentes geográficos, do fuso horário, dos trópicos 

terrestres, da cartografia entre outros implica no domínio de conhecimentos 

matemáticos.   Sem o conhecimento de conteúdos proveniente da matemática, não 

há compreensão dos significados desses conteúdos na geografia.  

Quando permitido, o trabalho interdisciplinar entre a geografia e a matemática, 

a aprendizagem passa a ser mais significante tanto para o professor quanto para os 

alunos. Se essa interdisciplinaridade é acompanhada da contextualização de 

problemas expressos em conteúdo escolares, ou seja, quando se estuda não somente 

os fenômenos geográficos, mas s relações desses fenômenos com a vida cotidiana 

dos alunos, pode-se não somente facilitar o processo de aprendizagem, como dar a 

esse processo a possibilidade de compreender a lógica de organização do espaço 

social.  

Um bom exemplo da relação da matemática com a geografia pode ser o estudo 

das enchentes na cidade de São Paulo. Professores de matemática e geografia 

podem abordar o tema de forma distintas e não relacionais, como de forma geral 

acontece.  

Nesse caso, o professor de geografia mostra para os alunos como a geografia 

física da cidade está definida, como essa geografia define vales, rios, planaltos, 

planícies e outras formações físicas do espaço. Na sequência, apresenta como se dá 

a distribuição geográfica da população por esse espaço, mostrando o quanto parte da 

população sofre com as enchentes em razão de ocupar espaços que são corredores 

naturais da água.  

O professor de matemática pode utilizar a geografia da cidade para trabalhar 

diversos tema da matemática. A geografia da cidade se expressa numericamente em 

diferentes dados, proporções, estatísticas etc. É possível calcular a densidade 
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populacional, a dispersão geográfica da população, as áreas de concentração urbana, 

o nível de ocupação urbana, a quantidade de construções consideradas legais e 

ilegais e outras diversas questões.  

Tal procedimento se constitui em uma relação interdisciplinar? Entendemos 

que não, pois falta a esse processo dar conta de questões que são a essência da 

interdisciplinaridade, qual seja, propiciar a formação que desenvolva a criticidade. Nos 

casos acima mencionados entendemos que a questão do trato com os dados 

geográficos, tanto pelo professor de matemática como de geografia, precisa implicar 

em questionar os dados, em questionar porque eles são esses? É preciso que os 

dados sejam utilizados como meio para responder à seguinte questão: por que uma 

parte da população ocupa regiões sujeitas a alagamentos? Por que essa população 

apresenta características sociais comuns, ou seja, fazem parte da camada mais 

pobre? Essas pessoas escolhem morar nesses lugares? 

As questões acima podem não podem ser respondidas pela descrição da 

geografia física da cidade e nem pela quantificação da população. Elas demandam de 

professores de matemática e de geografia, a abordagem dos conteúdos escolares 

como expressão de dados, físicos ou geográficos, que expressam formas de 

organização do espaço social, portanto, da vida cotidiana.      

A matemática tem sido frequentemente associada com a disciplina de ciência. 

De modo geral, entende-se a matemática é uma ferramenta essencial da ciência, pois 

todos os livros de biologia, química e física são recheados de cálculos, estatísticas, 

gráficos e modelos matemáticos. É compreensível tal situação, pois a matemática 

constitui um campo de conhecimento fundamental na descoberta do próprio mundo 

natural.  

De modo geral, nas propostas curriculares, em livros, em matérias didáticos os 

mais diversos, as propostas de exercícios de ciências solicitadas implicam na 

resolução por meio de cálculo matemático. Mas é somente essa a relação da 

matemática com a ciência? A utilização de cálculos numéricos para solucionar 

exercícios de ciência define a interdisciplinaridade entre a disciplina de ciência e a 

matemática? Entendemos que não. 

Os fenômenos físicos estudados pela ciência, são fenômenos cuja origem e 

formação não dependem da ação humana. Parece haver consenso sobre essa 

questão. No entanto, os fenômenos físicos definem vários aspectos da vida humana, 

basta pensar na agricultura e sua dependência do ciclo da água. Mais recentemente, 
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a ação humana tem interferido no próprio ciclo da água, em razão do intenso processo 

de destruição das florestas e emissão de gases.  Nesse caso especifico, professores 

de ciência e matemática tem muito a contribuir com entendimento da questão se 

trabalharem de forma interdisciplinar. Os fenômenos que a ciência problematiza são 

geralmente expressos em linguagem matemática, portanto, a relação interdisciplinar 

deveria ser direta. Nem sempre o é.  

Nesse caso, os problemas são semelhantes aqueles já mencionados quando 

abordamos a relação da matemática com a geografia. Os problemas que enfrentamos 

com a poluição, a emissão de gases, o desmatamento, a proliferação de secas, 

mudanças no ciclo das águas e outros são fenômenos físicos e podem ser 

demostrados matematicamente. Mas não há como responder porque eles ocorrem 

utilizando apenas a matemática e a ciência.  

Cabe aos professores dessas disciplinares problematizarem as razões desses 

fenômenos não apenas do ponto de vista físico. Não basta demostrar as razões físicas 

que explicam mudanças no ciclo da água, é preciso associar essas mudanças a 

processos de organização social produzidos socialmente.  É preciso mostrar que tais 

fenômenos decorrem de uma forma de organizar a vida que tem se expressado 

genericamente na denominada sociedade de consumo.  

O conhecimento escolar deve levar à problematização do fenômeno de forma 

a vincular esses fenômenos com a vida cotidiana do aluno. Diferentemente do 

cientista que em seu laboratório isola o fenômeno e o estuda de forma essencial, a 

escola deve dar ao conhecimento sentido social, deve propiciar ao aluno que ele 

incorpora o conhecimento por meio do sentido que ele tem e do impacto social que 

produz. O conhecimento precisa ter vida. 

A relação da matemática com a educação física escolar tem se dado por meio 

de vasto campo de atividades que abrangem o corpo, tais como, movimento, lazer, 

recreação, esportes, ginástica e lutas. Ao vincular à matemática aspectos da 

educação física, os três documentos curriculares aqui estudados, exemplificam essa 

relação pelo que ele possibilita, como calcular a trajetória de uma bola, analisar as 

formas geométricas das quadras, saber as dimensões dos diferentes campos e 

estratégias de jogo e outras possibilidades. Assim, espera-se conquistar a atenção do 

aluno, contextualizando a matemática com uma disciplina que eles gostam, além de 

conseguir explorar, com maior êxito, as noções de espaço, tempo, peso e força. Nos 

documentos curriculares oficiais essa questão é assim anunciada: 
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O trabalho com o Espaço e Forma centra-se, ainda, na realização de 
atividades exploratórias do espaço. Assim, deslocando-se no espaço, 
observando o deslocamento de outras pessoas, antecipando seus próprios 
deslocamentos, observando e manipulando formas, os alunos percebem as 
relações dos objetos no espaço e utilizam o vocabulário correspondente (em 
cima, em baixo, ao lado, atrás, entre esquerda, direita, no mesmo sentido, 
em direção contrária). (BRASIL, 1997, p.84) 

 

Temos aqui um exemplo de interdisciplinaridade pensada somente como 

justaposição de conteúdo. Apresentamos a seguir, em nosso entender, um exemplo 

de como essa relação pode ser feita de forma a contemplar relações de 

interdisciplinaridade.  

O tema esporte pode ser trabalhado tanto por professores de matemática como 

de educação física. Diversas modalidades esportivas, como o basquete, por exemplo, 

implicam o estudo de movimentos, práticas, ações, destrezas, habilidades, aptidão e 

outras questões, e parte dessas ações tem sido amplamente contabilizadas e 

estatisticamente apresentadas.  

Problematizarmos o basquete para além das destrezas e estatísticas podem 

nos permitir entender aspectos que esses dados não explicam. Nos Estados Unidos, 

pais em que o basquete é amplamente praticado profissionalmente, as estatísticas 

são muito utilizadas. O que elas revelam quando são cotejadas para além da frieza 

dos números? Que a questão racial possui um papel central nos dados que são 

apresentados, pois a presença de atletas negros no basquete somente passou a ser 

aceita pós anos 1950. Isso significa que os números brutos, ao apresentarem o 

percentual de pontos obtidos por atletas, por exemplo, não mostram que atletas 

negros somente puderam ser parte das estatísticas a partir de certo momento. Como 

as estatísticas são comumente usadas para definir os melhores atletas, a questão 

precisa questionar: melhor a partir de quando? 

Nesse singelo exemplo, entendemos ser possível que professores de 

matemática e de educação física problematizem por meio de conteúdo inerentes à 

suas disciplinas aspectos sociais fundamentais como o racismo.  Ao fazerem, podem 

proporcionar aos alunos a compreensão de que o basquete e suas estatísticas são 

mais do que esporte e números.  

Em 2005 na TV Cultura de São Paulo, o professor Luiz Barco apresentou uma 

série de documentários acerca das relações entre matemática e arte. Em uma série 
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de 13 episódios, cada um com aproximadamente 30 minutos de duração, procurou 

explorar a vasta relação da Arte com a matemática. Para ele: 
O homem fez Arte usando Matemática e construiu a Matemática observando 
as Artes. Uma obra de arte ou uma fórmula matemática podem ser portas 
para um novo conhecimento. Para isso, é fundamental lançar novos olhares 
sobre velhas coisas. (BARCO, 2005) 
 

Entendemos que arte e a matemática sempre andaram juntas, ambas nos 

auxiliam a explorar uma a outra, atuando diretamente no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, da leitura da realidade que aproxima o cotidiano, da 

criatividade e do raciocínio lógico, criando situações que favoreçam sistemas 

estruturais para todo o processo de construção dos conhecimentos, enfocados na 

ação da percepção. 

 Sintetizando o que acima apresentamos, é possível afirmar que a relação da 

matemática com as demais disciplinas que compõem o ensino fundamental II é 

intensa e pode ser explorada de forma interdisciplinar. Essa relação pode ser feita de 

forma a superar a mera justaposição de temas e conteúdos.  Entendemos, que para 

o conhecimento escolar ter significado para os alunos, ele precisa estar vinculado aos 

processos da vida. Não se trata de defender qualquer perspectiva utilitarista da 

educação. Não se trata aqui de defender o ensino interdisciplinar para as pessoas 

aprenderem a contabilizar melhor seu dinheiro. Trata-se, sim, de permitir que as 

pessoas transformem o conhecimento em meio para poderem compreenderem 

porque vivemos em uma sociedade mediada pelo dinheiro, e mais ainda, porque 

alguns possuem mais dinheiro que outros.  

Essa é, em nossa perspectiva, uma visão crítica do conceito de 

interdisciplinaridade 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos dias atuais, se faz necessário que a escola crie estratégias de ensino, que 

seja atraente e permita ao aluno determinada formação crítica, que seja eficiente no 

seu papel de criar as condições de entrada e permanência do aluno no mercado de 

trabalho, possibilitando, assim, a inserção do aluno como cidadão, ciente da 

sociedade em que está inserido. A escola pública de educação básica é formada 

majoritariamente por filhos de trabalhadores, que precisam de formação profissional, 

pois o trabalho é necessidade vital, e formação cultural ampla que permita que esses 

alunos sejam críticos da sociedade em que vivem.  

A percepção do papel que o ensino de matemática possui, no currículo, mudou 

ao logo do tempo. Se antes predominava o preparo para aceso a níveis superiores, 

hoje cobra-se da matemática que ela contribua na tarefa de preparar cidadãos para 

uma sociedade cada vez mais permeada pela ciência e pela tecnologia.  

 Bassanezi (2002), enfatiza que o desenvolvimento do gosto pela matemática 

é facilitado quando o aluno é movido por estímulos externos à disciplina, e que estejam 

inseridos em seu contexto. Quando deixamos perceptível as inter-relações de um 

mesmo conteúdo com outras áreas de conhecimento, estimulamos o desenvolvimento 

de competências cognitivas, que são essenciais para que o aluno tenha uma 

participação social crítica no contexto em que estão inseridos, compreendendo as 

relações sociais, políticas, econômicas e dessa sociedade. 

O texto em tela teve como preocupação analisar as relações interdisciplinares 

entre a matemática e as demais disciplinas do ensino fundamental II, expressa em 

três propostas curriculares elaboradas para a rede oficial de ensino do Estado de São 

Paulo, cobrindo período que se inicia na década de 1970 e se estende até os dias 

atuais.  Genericamente, observamos que as três propostas estudadas atribuem o 

compromisso da interdisciplinaridade ao educador, e que situam a 

interdisciplinaridade como parte do processo de construção de uma educação voltada 

para a compreensão do mundo em que os alunos vivem.  

As três propostas curriculares anunciam a preocupação em preparar o aluno 

tendo como referência sua realidade, considerando as questões sociais, o meio 

ambiente, a pluralidade cultural e ética. De modo geral, recomendam a seu modo e 

tempo, a interdisciplinaridade como meio de dar sentido ao conhecimento escolar. 
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Enfatizam também objetivam assegurar ao aluno o domínio de instrumentos 

que o capacitem a compreender a base relacional do conhecimento, o processo de 

produção de significados e a utilização desses conhecimentos na transformação e 

construção de relações sociais. 

Os documentos mostram que propostas curriculares foram ao longo do tempo 

incorporando a tese de que as disciplinas não podem ser pensadas somente em si. 

Dessa forma, a incorporação nos documentos curriculares de uma melhor definição 

conceitual do debate é visível, presente em princípios norteadores gerais, que visam 

assegurar a relevância social e maior integração e flexibilidade no trato das diferentes 

áreas de conhecimento.  

Observamos também que as propostas curriculares, embora estruturadas em 

torno das disciplinas escolares que correspondem aos componentes curriculares, 

expressam críticas ao isolamento disciplinar, enaltecendo processos flexíveis na 

organização dos conteúdos escolares. 

Nos Guias curriculares, o documento deixa claro que não formaliza qualquer 

forma de interação entre as disciplinas, mas que “[...] possibilitam-na e a sugerem 

amplamente.” Explica essa opção alegando que a integração entre as disciplinas seria 

mais “[...] autêntica se realizada no âmbito da escola.” (SÃO PAULO, 1975, p. X-XI). 

Assim, entende que, o professor precisaria atuar efetivamente nas relações entre 

teoria e prática, a fim de proporcionar espaços e estratégias que permitam ao 

estudante a construção de um conceito concreto do conteúdo a ser trabalhado em 

sala de aula. 

A Proposta curricular para o ensino do 1º grau de 1992 para a disciplina de 

matemática é enfática na defesa de explorar a relação histórica e aplicabilidade de 

conteúdos da matemática, mantendo uma relação bem próxima com as disciplinas de 

história, geografia e ciências. No documento, as sugestões de contextualização com 

elementos da geografia, história e ciências, como uma forma de se interpretar a 

natureza do conhecimento e da integração dos conteúdos, é recorrente e são sempre 

seguidas por enfoques de que a contextualização do tema a ser ensinado, é 

fundamental na descoberta e assimilação de ideias do aluno. No entanto, não foram 

encontrados, no documento, propostas de interdisciplinaridade com as disciplinas de 

português, artes e educação física.  

O currículo oficial paulista afirma reconhecer a importância de alçar a história 

da disciplina e de defender uma construção de parcerias com a língua materna e com 
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as demais disciplinas, e buscar criar condições para uma exploração mais adequada 

das possibilidades de a matemática servir às outras áreas, de forma a articular com 

todas as formas de expressão, especialmente com as que são associadas às 

tecnologias informáticas.  

Considerando que a dinâmica social atual impõe novas áreas de interesse 

curricular, as questões de relevância social que não se enquadram nas disciplinas 

tradicionais, pressionam, cada vez mais, a formulação de novas bases de organização 

do conhecimento escolar sensíveis às reflexões e argumentos de ordem social, 

psicológica e epistemológica. No entanto, para a construção do conhecimento atender 

às demandas do ensino, o processo de interdisciplinaridade deve envolver, não só a 

teoria das propostas curriculares, como também a integração e engajamento de 

educadores, trabalhando em conjunto e propondo interações entre as disciplinas do 

currículo escolar e criando contextualizações com a realidade. Dessa forma a garantir 

formação que possibilita ao aluno exercer criticamente a cidadania e enfrentar os 

problemas complexos da realidade.  

Essa pesquisa, ao problematizar documentos relevantes para a educação 

pública paulista, teve como objetivo compreender a importância atribuída à 

interdisciplinaridade nesses documentos e verificar como as relações entre a 

matemática e as demais disciplinas dos últimos anos do ensino fundamental são 

definidas. Esperamos que os resultados apresentados possam contribuir com o 

debate e que inspirem outros estudos. 
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ANEXO I 
 

Paralelo entre os “Guias Curriculares” e a “Nova Proposta de Matemática”  

Guias Curriculares Nova Proposta Curricular 

-Objetivos Gerais inovadores, com o 

desenvolvimento da intuição geométrica, 

aquisição de habilidades em construções 

geométricas e processos de medidas, 

etc. 

-Propõe trabalhar a noção de 

transformação, até hoje inviabilizada. 

-Ênfase na utilização da linguagem dos 

conjuntos na geometria – o que desviou 

a atenção das propriedades geométricas 

Opção pelo ensino da Geometria a 

partir da manipulação, exploração de 

objetos do mundo físico, 

reconhecimento das formas mais 

frequentes de sua caracterização, 

através das propriedades, do 

encadeamento e relacionamento entre 

elas, caminhando para uma 

axiomatização provisória no final do 1º 

grau. 

 

Medidas 

Guias Curriculares Nova Proposta Curricular 

Atenção às medidas padronizadas, ao 

Sistema métrico decimal, sugerindo, 

entretanto, que o estudo pormenorizado 

deste tema seja feito em Ciências. 

 

-Propõe seu estudo desde o Ciclo 

Básico, explorando as noções 

intuitivas das crianças, passando de 

medições informais às padronizadas. 

-Considera o tema fundamental para a 

ampliação do conceito de número e 

compreensão de relações geométricas 

básicas. 
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Teoria dos conjuntos 

Guias Curriculares Nova Proposta Curricular 

Além da ênfase do papel das estruturas 

algébricas, opta pela linguagem dos 

conjuntos, enquanto linguagem 

unificadora dos vários campos da 

Matemática. 

Isto foi  minimizado na proposta, por 

considerar que tal opção valoriza mais 

a organização do conhecimento já 

construído – que muitas vezes 

interessa apenas ao especialista em 

Matemática – do que com o efetivo 

processo de construção desse 

conhecimento. 

 

Números 

Guias Curriculares Nova Proposta Curricular 

Os números são tratados a partir de sua 

organização em conjuntos numéricos, 

passando-se dos Naturais aos Inteiros, 

aos Racionais. Aos reais, tendo como fio 

condutor as propriedades estruturais que 

caracterizam tais conjuntos. 

A iniciação ao estudo dos números 

acompanha o fio condutor que a 

história propicia, observando a 

evolução da noção de número a partir 

das contagens e das medidas. A 

sistematização dos conjuntos 

numéricos e a formalização das 

propriedades estruturais são feitas ao 

final do 1º grau 
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Relação/ Função 

Guias Curriculares Nova Proposta Curricular 

-O conceito de relação e função são 

considerados como pontos unificadores 

da Matemática, Tratados como um dos 

seus eixos. 

-Preocupação com determinação de 

Domínio, Contradomínio, Conjunto, 

Imagem e exploração de gráficos 

desvinculados da análise de fenômenos. 

- Não constitui tema à parte , mas são 

indicadas situações em que podem ser 

exploradas desde o início do estudo 

dos números, em situações-problema 

até as interpretações de gráficos. 

-No estudo da variação de grandezas 

(proporcionais ou não) associadas a 

diferentes fenômenos nas situações de 

interdependência e na representação 

através de gráficos é que se enfatizam 

as relações e se concretiza o conceito 

de função. 

-O estudo formal das funções será 

feito no 2º grau. 

 Fonte: SÃO PAULO, 1992. P.181 
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ANEXO II 
Quadro de conteúdos e habilidades de Matemática 
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