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RESUMO 

 
 
 
O professor de matemática Hermenegildo (H) conta seu percurso profissional considerando: 
a forte influência da Teoria Pedagogia Histórico-crítica (PHC); a sua experiência em sala de 
aula como docente; a coordenação de área e a presidência do Conselho Municipal de 
Educação (CME); a decepção ao defrontar teoria e prática; o papel das novas teorias na 
conduta do professor H; conceber a PHC a partir da metáfora da Torre de Marfim; a 
Educação Matemática. H foi entusiasmado atuar como professor na escola, acreditava que o 
exercício do magistério era o único capaz de transformar essa sociedade injusta em outra 
justa, baseado na premissa de que o conhecimento implica em emancipação. Considerando o 
regime político adotado pela sociedade brasileira, o caráter administrativo da Educação 
Básica é incompatível com a PHC. Sendo assim H comunicou a sua percepção ao seu grupo 
de estudos, a resposta foi a de que todos os professores da escola deveriam estudar a teoria 
para atuar rumo à transformação da sociedade. Como coordenador de área na Secretaria de 
Educação, presidente do CME e estudando novas ideias e teorias, os fundamentos da PHC 
adquiriram caráter de distanciamento da prática educacional, sendo assim, H passou a vê-la 
como Torre de Marfim (metáfora). As novas experiências provocaram uma radical mudança 
em H que refletiu em sua conduta didática e pedagógica, materializada na escola, nas 
instâncias educacionais e no âmbito da pesquisa. 
 
Palavras-chave:  Formação Docente.  Pedagogia Histórico-crítica. Relação entre teoria e 
 
prática. Aula de Matemática. 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The mathematics teacher Hermenegildo (H) talked about his career take in account that: a 
strong influence of the Theory Pedagogy Historical-critical (PHC); experience in the 
classroom as a teacher; the Pedagogical Coordination and position of the Education 
Council´s head (CME); disappointment on the confront between the Theory and educational 
practice; a new view on theories and ideas that affected his conduct as a teacher; nowadays 
conceive the PHC on the metaphor of the Ivory Tower; to knew the Mathematics Education. 
H was enthusiastic to work as a teacher at the school, he believed that only Education would 
be able to turn this unjust to just society, based on the premise that knowledge implies 
emancipation of the human being. Considering the political system adopted by Brazilian 
society, the administrative nature of the educational system is incompatible with the PHC. 
Thus H announced such insights to his study group, however the answer was that all school 
teachers should study the Theory to act towards the transformation of society. As a 
Pedagogical Coordinator in the Education Department, as the CME´s head and the fact that 
he was studying new ideas and theories, and the fact that he was studying new ideas and 
theories provoked another way to H valuated the PHC. It got the new looking to H, it was 
very far of educational practice, so H came to see it as the Ivory Tower (metaphor). The new 
experiments have caused a radical change in H that reflected in his didactical and 
pedagogical conduct materialized at the school, the educational institutions and on the 
research. 
 
Keywords: Teacher Training. Professional experiences. Theories within the Humanities. 
Teaching Practice. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Esta é uma dissertação que tem como objetivo propor reflexões acerca da escola. Os 

relatos da vida profissional do professor Hermenegildo são as medidas pelas quais a referida 

reflexão se dá. Sua história é contada e ao longo desse processo são encontrados recortes com 

citações de autores que foram ou são inspirações para seus pensamentos e sua prática 

pedagógica, este movimento no texto recebe o nome de Inspiração Pedagógica. 
 

É impossível a convergência de pensamentos entre os educadores acerca do que seria a 

escola ideal, essa divergência se justifica pelas ideologias1 distintas presentes no fazer 
pedagógico desses educadores. Um autor que justifica essa impossibilidade é Althusser. 
 

As interferências das diferentes ideologias na formação dos docentes é percebida nas 
experiências contadas por Hermenegildo. Diante disso seremos capazes de desconstruir falsas 
ilusões referentes à formação docente e suas práticas na escola. 
 

O professor Hermenegildo percorreu um caminho fabuloso no sentido de história irreal 
e utópica até a Educação Matemática, na esperança de obter respostas às suas angústias 
enquanto profissional da educação comprometido com as causas sociais, no entanto se 

desiludiu ao ver que sua sustentação teórica não era consistente com a realidade. 
 

Desde que o professor Hermenegildo e seus colegas não conseguiam aplicar a teoria 
que os mesmos estudavam e que embasava todo fazer pedagógico da instituição de ensino em 

que trabalhavam, ou seja, não proporcionava a transformação da sociedade que a mesma 
prometia. (SAVIANI, 2005a) 
 

O rompimento (com a teoria estudada) do professor ator desta história, se deu a partir 

do surgimento da simples possibilidade de que não há garantias de que aplicando-se a PHC a 

sociedade seria transformada, ou seja, a partir da apropriação de ideias que possibilitaram o 

questionamento do propósito da Pedagogia Histórico-crítica - PHC, e isso é uma evidência 

forte. 
 

No primeiro capítulo desta história, A Formação do Professor Hermenegildo, observa-

se a história desse professor no que se refere a sua formação, e é por meio dessa formação que 

os outros capítulos se desenvolvem, ou seja, sua formação teórica é que denota o fio condutor 
de sua viagem em direção a uma escola que possibilite a transformação. 
 
 
1 Para Althusser a representação ideológica da ideologia é, ela mesma, forçada a reconhecer que todo "sujeito" 
dotado de uma "consciência" e crendo nas "ideias" que sua "consciência" lhe inspira, aceitando-as livremente, 
deve "agir segundo suas ideias", imprimindo nos atos de sua prática material as suas próprias ideias enquanto 
sujeito livre. (2003, p. 90) 
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O professor Hermenegildo (que poderá ao longo deste texto ser chamado de professor 

H) acredita que a escola precisa se ressignificar. Essa crença é produto de suas experiências 

como docente (da educação básica, do ensino superior e da pós-graduação), coordenador de 

área de matemática na Secretaria de Educação de seu município e como conselheiro 

presidente do Conselho Municipal de Educação, também de seu município. 
 

Ele acredita que a escola, tal como se configura nos dias atuais, não dá conta de 

formar cidadãos críticos e comprometidos com as causas sociais, por preservar em sua 
configuração, marcas fortes da educação em seus moldes tradicionais, que considera, entre 
outras coisas, o conteúdo como sendo o mais importante no processo de aprendizagem. 
 

De acordo com seus relatos podemos observar que, existe em seu pensamento a crença 

de que se a escola for reestruturada, e nesse processo o conhecimento de coisas úteis para a 

vida for priorizado, ela poderá sim contribuir para mudanças significativas para a sociedade. 

Por transformação da sociedade o professor H não defende a instauração do socialismo (como 

o mesmo um dia acreditou ser o ideal) e a queda do capitalismo, mas sim uma sociedade na 

qual as pessoas que sofrem (por diferenças sociais, vítimas de preconceitos, entre outras 

mazelas) tivessem uma vida melhor. 
 

Porém, nosso ator entende que não há garantias e nem evidências de que se a escola 
for reestruturada isso poderá acontecer, por isso essa crença pode ser comparada com a 
religião, por que acredita-se sem ver ou ter provas do que se acredita, no entanto o mesmo 
prefere acreditar na possibilidade oculta no processo de transformação da escola. 
 

O professor H acredita na escola como espaço de potencialidades, de empoderamento, 
pois é forte em seu pensamento que o contato com determinados tipos de conhecimento 
podem transformar a vida de um cidadão, facilitando seu trânsito em um mundo tão cheio de 
signos a serem decodificados. A escola pode contribuir para decodificação desses signos. 
 

Sua Experiência Prática em Sala de Aula como Docente de Matemática, é o segundo 
movimento do texto, onde esse professor viajante se depara com obstáculos que os transforma 
em questionador. Nesse momento dúvidas referentes a utilidade de suas aulas de matemática 
emergem em seus anseios imaturos de pesquisador. 
 

Ao trabalhar na Secretaria de Educação de seu município como coordenador da área 

de matemática, o professor caminhante se depara com inúmeros problemas para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade, considerando sua formação teórica. Esse 

trajeto nos é contado no terceiro capítulo Hermenegildo, o Coordenador da Área de 

Matemática do Sistema de Ensino de seu Município. 
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Ao se deparar com estudos e pesquisas relativas à escola e à Educação Matemática, 

esse aventureiro, na condição de pesquisador, se vê obrigado a ser rigoroso (operação da 

dialética, lógica e retórica) com a teoria que sustentava sua prática pedagógica (Pedagogia 

Histórica-crítica). Isso provocou o rompimento da ilusão de Hermenegildo concernente ao 

modelo romântico de escola e educação prometido por essa formação teórica. Esse é o quarto 

capítulo do texto, intitulado Hermenegildo Conhecendo a Educação Matemática: O 

Rompimento. 
 

O quinto capítulo deste relato O Projeto de Professor Hermenegildo como uma 
proposta de Pesquisa em Educação Matemática é o relato de uma situação vivida por H na 
qual diferentes reflexões (algumas teóricas) são propostas, com o objetivo de analisar a 
relação da universidade com a Educação Básica. 
 

Ao assumir a presidência do Conselho Municipal de Educação de seu município, 

Hermenegildo encontra novos problemas e emerge, em seus pensamentos, novos conflitos 

relacionados ao chão da escola, à formação docente e às políticas públicas educacionais, 

história essa contada no sexto capítulo: O Professor Hermenegildo, Presidente do Conselho 

Municipal de Educação. 
 

Por fim, podemos ler as reflexões do próprio professor Hermenegildo relacionadas as 
suas experiências e mediadas por sua formação, essa reflexão é o sétimo e último capítulo 
desta dissertação: Reflexões: a escola ideal para o Professor Hermenegildo. 
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CAPÍTULO 01 
 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR HERMENEGILDO 
 
 
 

O professor Hermenegildo licenciou-se em Matemática no ano de 2002 em uma 

Fundação Municipal de Educação de uma cidade vizinha a que residia (FUNEC/Santa Fé do 

Sul-SP), no entanto essa não foi sua formação inicial para o magistério. Ele não cursou o 

Ensino Médio regular, pois ao terminar o Ensino Fundamental tinha interesse na docência, por 

isso matriculou-se no CEFAM (Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério) e 

formou-se professor das séries iniciais em 1998. 
 

Ao se formar professor das séries iniciais do Ensino Fundamental pelo CEFAM, por 

estar cursando a licenciatura em matemática e pela escassez de profissionais habilitados para 

ministrar aulas nesta área, ingressou na carreira do magistério. Não tinha dificuldades no 

ofício e na graduação em curso, se sobressaia, principalmente nas disciplinas relacionadas a 

educação, um direcionamento explícito em suas preferências por conta de sua formação 

inicial. 
 

Hermenegildo apropriou-se com presteza das técnicas de reprodução do conteúdo 

matemático, executou por oito anos com zelo a docência nas séries finais do Ensino 
Fundamental, imerso em uma prática reprodutora que contribuía para a continuação das 
desigualdades sociais. 
 

A formação teórica do nosso ator está longe de ter se definido nos anos de sua 

formação inicial do CEFAM ou de sua graduação em licenciatura plena em matemática. Em 

2008 ele terminou, em uma universidade pública, um curso de especialização em Educação 

bastante intenso quanto a técnicas de pesquisa e teorias educacionais. Vem daí a "ilusão" que 

serviu de referência para os relatos de suas experiências presentes neste trabalho. 
 

Na especialização em Educação o professor Hermenegildo conheceu a Pedagogia 

Histórico-crítica (PHC), e por meio dela e de seus pressupostos filosóficos (materialismo 

histórico dialético) e psicológicos (psicologia histórico-cultural) passou a acreditar na hipótese 

de que, se é possível a transformação social, esta se dará apenas por meio da educação. 
 
 
 
 
 
 
Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais da educação, a 
compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a educação e, 
consequentemente, como é preciso se posicionar diante dessas contradições e desenredar a educação 
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das visões ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão 
educacional. Aí está o sentido fundamental do que chamamos de pedagogia histórico-crítica. 
(SAVIANI, 2005a, p. 100). 

 
 
 
 
 
 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade por 

meio da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor 

qualidade nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar 

substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada 

com os interesses dominantes. (SAVIANI, 2005a, p.31) 
 
 
 
 

O professor H passou a acreditar que a realidade imposta pelos modos de produção 

capitalista impõe à escola atual uma conotação de reprodutora das desigualdades sociais e que 

a escola era capaz de transformar a sociedade. Segundo essa crença, advinda da teoria 

estudada e mostrada no recorte acima, esse processo só seria possível por meio do 

conhecimento ensinado na escola. 
 

A máxima Conhecimento implica em Emancipação acompanhou nosso viajante por 
bastante tempo, durante sua especialização em educação liderou grupos de estudos entre os 

docentes da rede municipal de ensino de seu município onde esse pensamento era 
predominante. Estudou a PHC e com ela seus pressupostos filosóficos e psicológicos. 
 

Do marxismo marcou-lhe o conceito de homem, natureza, indivíduo e coletividade, 
tais como defendidos pelo autor da PHC. 
 
 
 
 

A natureza humana não é dada ao homem mas é por ele produzida sobre a base da natureza 
biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 
dos homens. (SAVIANI, 2005a, p.07). 

 
 
 
 

Da psicologia  russa,  especificamente  da  Teoria  Histórico  Cultural,  de  Lev 
 
Semenovitch  Vygotsky,  aprendeu  que  quanto  mais  elaboradas  forem  as  atividades 
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desenvolvidas pela criança, maior será o desenvolvimento das suas funções psíquicas 
superiores e que o homem se desenvolve com a mediação dos objetos da cultura, é 
apropriando-se deles que o homem se torna homem, ou seja, é necessário que o homem ao 
nascer passe a integrar o gênero humano. 
 
 
 
 

Qualquer função presente no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes, ou em dois 

planos distintos. Primeiro, aparece no plano social, e depois, então, no plano psicológico. Em 

principio, aparece entre as pessoas e como uma categoria interpsicológica, para depois aparecer na 

criança, como uma categoria intrapsicológica. Isto é válido para atenção voluntária, a memória 

lógica, a formação de conceitos e o desenvolvimento da vontade. [...] a internalização transforma o 

próprio processo e muda sua estrutura e funções. As relações sociais ou relações entre as pessoas 

estão na origem de todas as funções psíquicas superiores. (MOYSÉS, apud VYGOSTSKY, 2007, p. 

28) 
 
 

[...] gênero humano é a categoria que expressa o resultado da história social humana, da história da 
atividade objetivadora dos seres humanos (a formação da individualidade é a formação do homem 
singular enquanto um ser genérico, um ser pertencente ao gênero humano). (DUARTE, 1993, p. 15) 

 
 

No caso do ser humano, a mera sobrevivência física dos indivíduos e sua reprodução biológica 
através do nascimento de seres humanos, assegura a continuidade da espécie biológica, mas não 
assegura a reprodução do gênero humano, com suas características historicamente constituídas. 
(DUARTE, 1993, p. 28) 

 
 
 
 

A PHC defende que o conteúdo propedêutico é aquilo que foi produzido pela ciência e 

se denota como conhecimento clássico acumulado pelo homem ao longo se sua história e que 

integra os signos da cultura. Segundo essa teoria pedagógica é fundamental que a escola 

retome seu caráter de ensinar os conteúdos escolares, priorizando a escola como local de 

apropriação desse conhecimento propedêutico com o objetivo de emancipar o homem. 
 
 
 
 
A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 
elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola 
básica devem organizar-se a partir dessa questão. Se chamarmos isso de currículo, poderemos então 



15 
 
 
 
 
 

afirmar que é a partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar. Ora, o 
saber sistematizado, cultura erudita, é uma cultura letrada. (SAVIANI, 2005a, p. 15) 

 
 

À educação, na medida em que é uma mediação no seio da prática social global, cabe possibilitar 
que as novas gerações incorporem os elementos herdados de modo que se tornem agentes ativos no 
processo de desenvolvimento e transformação das relações sociais. (SAVIANI, 2005a, p. 143) 

 
 
 
 

No raciocínio proporcionado por essa escola (PHC), emancipação é a capacidade 
humana de estar na sociedade com aptidão de pensar criticamente, conhecer seus direitos e 

deveres para lutar contra as desigualdades sociais. É apoderar-se de armas para lutar contra 
seletividade imposta pelos modos de produção que regem a organização social vigente. 
 
 
 
 

O objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a alienação e a intolerância é a 

emancipação humana. A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-

se instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: "fornecer os conhecimentos e o pessoal 

necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, mas também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes. [...] Em lugar de instrumento 

da emancipação humana, agora é mecanismo de perpetuação e reprodução desse sistema. 

(MÉSZÁROS, 2005, p.15) 
 
 
 
 

Lutar contra o capitalismo é o ponto crucial da escola em que Hermenegildo se formou 
durante sua especialização. O materialismo histórico-dialético e a teoria histórico cultural, 
aportes teóricos de PHC, embasou seus trabalhos pedagógicos durante algum tempo, como 
veremos no capítulo seguinte. 
 

Passou a acreditar nas ideias de Newton Duarte (importante contribuidor teórico da 
PHC), corroborada pela de Marilena Chauí, que pós-modernidade é sinônimo de 
neoliberalismo, e já sabia por conta da fala de Saviani, que a pós-modernidade não é um 
movimento filosófico relevante por ser relativista e pragmática. 
 
 
 
 
Assim, há uma indissolúvel relação entre as mais diversas (e elas parecem ser infinitas) formas de 
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manifestação do pensamento pós-moderno e a realidade social do capitalismo contemporâneo, do 

qual o pensamento neoliberal apresenta-se como explícito defensor. Os pensamentos neoliberais não 

estão sozinhos nessa tarefa de reprodução, no plano ideológico, da ordem capitalista 

contemporânea. A eles juntam-se, mesmo sem saber, os pensadores pós-modernos. Quando 

afirmamos que os pós-modernos são aliados dos neoliberais mesmo sem disso terem conhecimento, 

estamos enfatizando que essa aliança existe mesmo que os pensadores pós-modernos acreditem 

estar fazendo análises críticas da sociedade contemporânea e estamos também enfatizando que 

alguns autores, mesmo que não se apresentando como pós-modernos e mesmo acreditando adotarem 

posições políticas de esquerda, podem estar endossando postulados centrais do pós-modernismo e, 

dessa forma, ainda que contrariamente às suas intenções, contribuindo para a reprodução da ordem 

capitalista neoliberal. (DUARTE, 2006, p. 76-77). 
 
 
 
 
 
 

Marilena Chauí, em artigo intitulado "Vocação Política e Vocação Científica da Universidade", 
também reforça a concepção de que neoliberalismo e pós-modernidade são partes de uma mesma 
realidade social, ao afirmar que o pós-modernismo é a ideologia do modelo neoliberal (CHAUÍ, 
1993, p. 23). 

 
 

Dermeval Saviani, numa palestra proferida em 1988, sobre o tema "Educação e Pós-modernidade", 
também estabelece uma intima ligação entre o pós-modernismo e o neoliberalismo, ao analisar as 
relações entre a economia neoliberal e a questão cultural, mostrando que a fase do capitalismo 
monopolista gera um crise cultural da sociedade burguesa [...] (DUARTE, 2006, p. 76-77). 

 
 
 
 

De acordo com Saviani e Newton Duarte, tudo que desvia o foco da escola de ensinar 
o conhecimento clássico (conteúdo escolar) são manobras do sistema capitalista para impedir 
que as massas adquiram força de luta, como por exemplo a pedagogia dos projetos, que para 

eles são manifestações neoliberais. 
 

Mas Hermenegildo não acredita mais na máxima Conhecimento implica em 
Emancipação, pelo menos na universalização dessa ideia, pois sua experiência o mostrou que, 
há pessoas que se apropriaram desses conhecimentos e que não apresentam condutas de 
pessoas emancipadas ou civilizadas. 
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Portanto, qual seria os conhecimentos que contribuiriam de fato para a emancipação 

ou a construção de civilidades no homem? É importante dizer que para nosso ator a resposta 

dessa pergunta, depende de uma pesquisa bastante criteriosa, no entanto o professor H afirma, 

com base em sua experiência, que os conhecimentos ensinados na escola atual, da maneira 

como são ensinados não funcionam para tal objetivo. 
 

Hermenegildo compartilhou dessas ideias por algum tempo, principalmente os 

conceitos marxistas e vigotskianos utilizados por Saviani, Newton Duarte e Gasparin na PHC, 

mas em sua prática pedagógica ele se incomodava em não ver sinal de transformação social 

apesar de seguir as premissas propostas por Saviani, e por conta disso nosso ator continuou 

sua viagem rumo a Educação Matemática com o objetivo de entender esse enorme lapso que 

permanecia obscuro. 
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CAPÍTULO 02 
 

SUA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA COMO DOCENTE 
 
 
 

As experiências de H como docente de matemática podem ser divididas em pelo 
menos duas partes, antes e depois de sua formação na especialização em educação e sua 
participação no grupo de estudos e pesquisas da mesma universidade em que a cursou. 
 

Durante o tempo em que Hermenegildo graduava-se, lecionava matemática nas séries 

finais do Ensino Fundamental e durante aproximadamente oito anos, reproduziu os conteúdos 

matemáticos com a máxima precisão que lhe cabia. Não entendia uma série de coisas dentro 

da imensidão de especificidades pertinentes a grande área da educação, acreditava que 

apensas ensinar o conteúdo matemático tal qual o mesmo era apresentado nos livros didáticos 

seria suficiente. O propósito de transformação da sociedade não era objeto de sua 

preocupação, aliás, nosso ator nunca havia relacionado a escola com essa transformação. 
 

Imbuído da intenção de ensinar com maestria o conteúdo matemática trazido pelos 

textos didáticos, finalizou a primeira parte de suas experiências profissionais em sala de aula. 

Essa fase configura-se como a primeira parte das experiências docentes na disciplina de 

matemática do professor H, ou seja, antes da especialização em educação e antes de se 

apropriar das teorias marxista e vigotskiana pelas lentes de Dermeval Saviani e seus 

colaboradores (PHC). 
 
 
 
 

Quanto às bases teóricas da pedagogia histórico-crítica, é óbvio que a contribuição de Marx é 

fundamental. Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está a 

questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e do outro, que não se trata 

de um dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, mas de uma dialética do movimento real. 

Portanto, trata-se de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico, que é justamente a 

concepção que procura compreender e explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma 

como são produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da educação 

nesse processo. (SAVIANI, 2005a, p. 141) 
 
 
 
 

Ao cursar a especialização supramencionada, nosso protagonista passou a acreditar 
rigorosamente na transformação da sociedade por meio da educação, como defende a PHC, e 
na máxima conhecimento implica em emancipação. 
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Passou a desenvolver suas aulas na perspectiva da teoria estudada propondo uma 

sequência didática específica para ensinar frações. Esse trabalho foi publicado posteriormente 

em forma de artigo científico intitulado O ENSINO DE FRAÇÕES NA PERSPECTIVA DA 

PEDAGOGIA HISTÓRICO- CRÍTICA: um exercício de epifania para Educação Matemática, 

e publicado nos anais do VII Sciencult (Simpósio Científico-cultural), promovido pela UEMS 

(Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), unidade de Paranaíba-MS. 
 

Em suma o trabalho propunha uma aula diferenciada, fundamentada na PHC, e 
chamava de epifania o movimento de revelação de uma nova maneira de ensinar frações, 
instaurado como uma pesquisa em Educação Matemática. Para isso o estudo apresentava 
sínteses da PHC, da Educação Matemática e do próprio conteúdo de frações. 
 

Para desenvolver sua aula de frações na perspectiva da PHC, Hermenegildo buscou, 

além dos textos do próprio Saviani, argumentos didáticos apresentados por João Luiz 

Gasparin no livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-crítica (2002), no qual o autor 

apresentava um quadro prático, contendo os passos fundamentais para o desdobramento da 

teoria em questão. 
 

A aula de frações na perspectiva da PHC, executada por Hermenegildo, tal como 

apresentada no esquema abaixo teve razoável sucesso. Talvez pelo simples fato de sair da aula 

tradicional envolvendo quadro, falas, giz e exercícios mecanizados, no entanto, o professor H 

percebeu que para trabalhar somente dessa forma teria que desdobrar-se para dar conta de 

planejar com outros conteúdos. No conteúdo seguinte ele retornou ao modo costumeiro, 

mudando apenas sua condutas nas aulas expositivas dialogadas, tentando aproximar os 

debates da teoria proposta por Saviani. 
 

Durante esse tempo e também pouco depois disso (de se apropriar da PHC), ainda na 

sala de aula, o professor H coordenou um grupo de estudo acerca dessa teoria. O grupo 

contava com aproximadamente oitenta professores da rede municipal de ensino de sua cidade, 

e o objetivo era especificamente que os docentes aprendessem a planejar de acordo com a 

teoria. De acordo com as instruções fornecidas por Gasparin, Hermenegildo preparou o 

seguinte esquema: 
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PRÁTICA 

Nível de 
desenvolvimento atual 

TEORIA 
Zona de desenvolvimento imediato 

PRÁTICA 
Nível de  

desenvolvimento atual 
Prática social inicial do 

conteúdo 
Problematização
  

Instrumentalização Catarse Prática social final do 
conteúdo 

1) Listagem do 
conteúdo: 
unidade e tópicos. 
 
-Frações da unidade 
-Frações de um 
conjunto 
-Fração de um número 
-Leitura das Frações 
-Tipos de Fração 
-Números mistos 
-Como transformar um 
número misto em fração 
imprópria  
-Número racional 
-Frações e medidas 
-Frações equivalentes 
-Simplificação de 
frações 
-Comparação de frações 
-Operações com frações 
-Redução de frações ao 
mesmo denominador  
 
2) Vivência cotidiana do 
conteúdo: 
a) O que o aluno já sabe: 
visão da totalidade 
empírica. Mobilização. 
 
- O que você entende por 
fração? 
- Você sabe identificar 
uma fração? 
- Onde e quando se usa 
as frações? 
- A fração é um 
número? 
- Você conhece a 
história das frações? 
 
b) Desafio: o que 
gostaria de saber a mais? 
- Verificação por meio 
de debates. 
 

1) Identificação e 
discussão sobre 
os principais 
problemas postos 
pela prática 
social e pelo 
conteúdo. 
 
- Em que 
momentos da 
sua vida se 
deparou com 
uma fração e 
qual foi sua 
reação? 
- Gostaria de 
dominar a ideia 
de fração no 
momento em 
que se deparou 
com ela? 
- Que diferença 
faria se 
dominasse a 
ideia de fração 
ao se deparar 
com ela? 
- Qual é sua 
dificuldade em 
não dominar o 
conceito de 
fração? 
 
 
2) Dimensões do 
conteúdo a serem 
trabalhadas. 
 
- Em quais 
disciplinas 
podemos usar a 
fração? 
- Em que 
momentos da 
vida se usa a 
fração? 
 

1) Ações docentes 
e discentes para 
construção do 
conhecimento. 
Relação aluno x 
objeto do 
conhecimento 
através da 
mediação docente. 
 
- Debates com a 
turma em 
formação de 
circulo. 
- Identificação de 
frações em textos 
(diversos tipos). 
- Resolução de 
exercícios nos 
livros didáticos. 
- Aulas dialogadas. 
- Uso de recursos 
tecnológicos com 
internet e vídeos. 
- Construção de 
materiais 
concretos com 
sucatas. 
- Jogos.  
 
2) Recursos 
humanos e 
materiais. 
 
- Livros didáticos e 
paradidáticos, 
revistas, 
computador com 
internet, jogos, 
sucatas, entre 
outros. 

1) Elaboração 
teórica da 
síntese, da 
nova postura 
mental. 
Construção da 
nova 
totalidade 
concreta. 
 
-Deve-se pedir 
para que os 
alunos 
expressem 
verbalmente o 
que foi 
aprendido 
com relação à 
dimensão dos 
conteúdos 
trabalhos, pois 
este momento 
é quando 
verifica-se o 
que foi 
aprendido, o 
que ficou na 
consciência de 
cada um.  
 
2) Expressões 
da síntese. 
Avaliação: 
deve atender 
às dimensões 
trabalhadas e 
aos objetivos. 
 
- Produção de 
textos, 
resolução de 
exercícios 
contextualiza-
dos, 
olimpíadas, 
competições, 
provas, entre 
outros. 

1) Intenções do aluno. 
Manifestação da nova 
postura prática, da nova 
atitude sobre o 
conteúdo e da nova 
forma de agir. 
 
-Deve-se pedir para 
que os alunos 
expressem verbalmente 
o que foi aprendido e 
qual será sua nova 
postura de acordo com 
a prática social inicial 
verificando suas novas 
intenções.  
 
 
 
2) Ações do aluno. 
Nova prática social do 
conteúdo ou das 
habilidades e 
competências. 
 
- Ler um novo texto 
sobre o assunto dessa 
vez explicando a ideia 
de fração. 
- Reformular as 
perguntas feitas ao 
longo do processo de 
aprendizagem das 
frações. 
- Elaborar exercícios 
que contemplem as 
dimensões estudadas. 
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O grupo de estudos corria bem, os professores não faltavam, até mesmo por que 

acontecia durante um tempo determinado pela Secretaria de Educação e destinado 

exclusivamente para estudos, e os professores eram remunerados para isso. Apesar da 

frequência dos docentes, H percebia que muitos apresentavam muitas dificuldades no 

entendimento da teoria e de seus pressupostos filosóficos e psicológicos, mas isso não 

desanimava o coordenador do grupo, pelo contrário, acreditava que quanto mais insistissem 

nos estudos, maiores seriam as chances da teoria ser aplicada em todos os níveis do Ensino 

Fundamental e com isso a garantia da transformação da sociedade. 
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CAPÍTULO 03 
 

HERMENEGILDO, O COORDENADOR DA ÁREA DE MATEMÁTICA DO 
 

SISTEMA DE ENSINO DE SEU MUNICÍPIO 
 
 
 

Depois do grupo de estudos em que H coordenou o processo de apropriação da PHC 
por seus colegas docentes, foi convidado a integrar a equipe pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação, se responsabilizando pela área de matemática. 
 

H decidiu enfrentar o desafio de organizar a formação contínua dos docentes de sua 

área. Logo de início viabilizou a vinda de um Professor Doutor em Educação Matemática para 

oferecer um curso sobre práticas de ensino, e a partir dai começou sua descrença no modelo 

educacional vigente, pois, como os profissionais não eram remunerados para participarem do 

referido curso, a evasão foi muito grande. 
 

Após isso, Hermenegildo passou a desenvolver outras estratégias para falar com seus 
ex-pares acerca do ensino de matemática. Começou a participar das reuniões pedagógicas das 
escolas propondo reflexões sobre a realidade educacional em sua universalidade. 
 

Muitas vezes foi bem recebido, outras não. Seus amigos não conseguiam acreditar em 
suas palavras, e a desculpa era sempre a de que fora da sala de aula as coisas são diferentes. 
 

Hermenegildo conseguiu êxito, sem restrições ao termo, quando passou a participar 
das reuniões pedagógicas levando exemplos práticos de aulas de matemática diferenciadas. 
 

Nesse momento H questionou seus antigos docentes da especialização, os mesmos que o 

ensinaram a PHC, solicitando respostas para essa situação, a de os docentes só aceitarem 

exemplos práticos de aulas e se negarem, eles mesmos, produzirem as tais aulas diferenciadas, ou 

seja, Hermenegildo questionou o porquê do não fluxo da PHC na escola básica. 
 

A pergunta foi feita com o objetivo de entender a relação entre a PHC e a resistência 
dos docentes, ou seja, o fato da teoria não ter levado em conta, em seu corpo teórico, a 
possível resistência dos professores, ignorando seu público alvo, os professores. 
 

H não obteve respostas, e algo começou a lhe soar estranho, logo menos suas crenças 

na efetividade da transformação da sociedade por meio da PHC começou a ruir. O que havia 

observado antes em sua prática ao ensinar frações de acordo com essa teoria, suas 

dificuldades relacionadas ao tempo necessário em elaborar o plano de aula para efetivar o 

trabalho também era compartilhada por seus colegas. 
 

A experiência de Hermenegildo como coordenador de área o proporcionou diferentes 
maneiras de ver os fatos, não só a impossibilidade dos docentes no que tange a escassez de 
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tempo para efetuar os planejamentos em uma dada perspectiva teórica, mas também a relação 
entre a universidade, suas produções científicas e o fazer pedagógico na/da escola. 
 

Ao enfrentar dificuldades em proporcionar modelos ideais de aulas em cada reunião 

pedagógica das diferentes escolas sob sua responsabilidade, o professor H tentou entender o 

porquê da dificuldade dos docentes em apresentar aulas motivadoras e diferenciadas. Esse 

processo não se deu por meio de pesquisas científicas, mas por suas observações diárias e 

pelos diálogos com os profissionais do chão da escola. 
 

Hermenegildo se convenceu de que algo estava errado, definitivamente os professores 
de sua rede não conseguiam (ou não queriam) desenvolver suas aulas na perspectiva da 
Pedagogia Histórico-crítica e cada vez mais esperavam respostas prontas para os problemas 

de indisciplina e acerca de métodos novos para ensinar objetos matemáticos. 
 

Hermenegildo, respaldado por sua formação na PHC, sempre respondia que não havia 

receitas prontas para nenhum problema, por conta deles serem de naturezas infinitamente 

diversas, e que as respostas deviam ser construídas pelos próprios docentes, por meio de 

estudos específicos da educação. Por conta da teoria, o professor H considerou que não era o 

caso de construir, junto com o professor, a solução de seus problemas, por exemplo a 

indisciplina. 
 

Pois bem, cansado de responder sempre a mesma coisa, decidiu ele próprio procurar 

respostas para o caso da desmotivação dos professores em preparar aulas dinâmicas. Nesse 
processo, se envolveu com as questões da educação, outras teorias, outras ideias, políticas 
educacionais oriundas do MEC (Ministério da Educação) e a Educação Matemática. 
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CAPÍTULO 04 
 

HERMENEGILDO CONHECENDO A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: O 
 

ROMPIMENTO 
 
 
 

Ainda trabalhando na Secretaria de Educação de seu município, ingressou em um 

programa de pós-graduação, stricto sensu, em nível de mestrado, de uma universidade 

pública. Naturalmente ele estava sob a ideologia da PHC, acreditava nas ideias de 

transformação da sociedade por meio da educação, tendo o conhecimento como instrumento 

de luta contra a seletividade (causadora das desigualdades sociais). Foi com a expectativa de 

encontrar respaldo teórico para as ocorrências vividas na escola e que ele não sabia resolver, 

no entanto não abria mão da hipótese de transformação da sociedade por meio da educação. 
 

Nosso protagonista enfrentou embates teóricos árduos entre a PHC e os clássicos da 

sociologia, filosofia da matemática, das teorias políticas e da Educação Matemática. Ao 

conhecer a existência do anti-humanismo suas verdades (as de H) foram destruídas, houve 

então o rompimento com a leitura humanista de Marx realizada por Saviani e seus 

colaboradores. 
 

O principal argumento para esse rompimento foi o de que, se há tanto tempo existe a 

fala, por lado dos autores humanistas, reforçando a necessidade de humanizar o homem, 

tornando-os do gênero humano e não simplesmente da espécie humana (DUARTE, 1993), 

para que as pessoas que vivem à margem da sociedade tenham acesso aos benefícios de outras 

classes sociais (transformação da sociedade), por que isso não funciona? Ou seja, existia uma 

distância muito grande entre o prometido pela teoria que estudava e o que acontecia na escola, 

associado a isso, o professor H leu clássicos que o fizeram ver contradições na própria PHC e 

que provocaram o início de seu rompimento com a referida teoria. 
 

Ao conhecer o anti-humanismo, H percebeu que a hipótese humanista da 

transformação da sociedade por meio do conhecimento (como prometido pela PHC) é falsa e 

portanto não possibilita a emancipação do homem. Se isso fosse verdade como se explicaria 

seis mil anos de história da civilização ocidental sem escola para todos e com várias 

mudanças, desde que ela se estabeleceu, como exemplos podemos citar a Revolução Francesa, 

a Reforma Protestante, a Revolução Comunista de 1917 e a Democracia Grega (antiguidade). 

Portanto, a Educação Matemática provocou em Hermenegildo um rompimento com a PHC. 
 

O desligamento de H com a PHC se deu por conta da falsa promessa de que o 
conhecimento implica em emancipação. 
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[...] procurei elaborar o significado de práxis a partir da contribuição de Sánchez Vásquez (1968), 

entendendo-a como um conceito sintético que articula a teoria e a prática. Em outros termos, vejo 

a práxis como uma prática fundamentada teoricamente. Se a teoria desvinculada da prática se 

configura como contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo. É o fazer 

pelo fazer. Se o idealismo é aquela concepção que estabelece o primado da teoria sobre a prática, 

de tal modo que ela se dissolve na teoria, o pragmatismo fará o contrário, estabelecendo o primado 

da prática. Já na filosofia da práxis, tal como Gramsci chamava o marxismo, é justamente a teoria 

que está empenhada em articular a teoria e a prática, unificando-as na práxis. (SAVIANI, 2005a, 

p. 141-142) 
 
 
 
 

Para H a PHC não era possível de ser praticada, com isso, o conceito da PHC quanto 

ao pragmatismo também lhe soou errado. H acredita que as coisas do chão da escola devem 

ser consideradas na constituição de uma teoria educacional e que os profissionais da escola 

devem conseguir desdobrá-la. Isso aconteceu talvez por que o público alvo da PHC, que a 

desenvolveria na escola, não foi considerado como deveria em sua formulação. 
 
 
 
 

Nas palavras de William James, "O método pragmatista é, antes de tudo, um método de terminar 

discussões metafísicas que, de outro modo, seriam intermináveis. O mundo é um ou muitos? Livre 

ou fadado? Material ou espiritual? Essas noções podem ou não trazer bem para o mundo; e as 

disputas sobre elas são intermináveis. O método pragmático nesse caso é tentar interpretar cada 

noção identificando as suas respectivas consequências práticas (...) Se nenhuma diferença prática 

puder ser identificada, então as alternativas significam praticamente a mesma coisa, e a disputa é 

inútil. 
 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo) 
 
 
 
 
 

De acordo com Paulo Freire (2007) "É fundamental diminuir a distância entre o que se 
diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática", caso 
contrário, nos temos o que Zizek (1996) chama de Consciência Cínica. 
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H cobrou da PHC uma explicação sobre o fato de a teoria não apresentar uma relação 
com a realidade da escola e a cínica resposta foi a seguinte: que o professor H era 
incompetente para exercer a teoria por ser pragmático. 
 

É plausível que uma teoria pedagógica seja construída para servir a escola e não 
declarar distância a ela, como mencionado acima, portanto o afastamento declarado da PHC à 
escola é simplesmente inadmissível. 
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CAPÍTULO 05 
 

O PROJETO DO PROFESSOR H COMO UMA PROPOSTA DE PESQUISA EM 
 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 
 
5.1 O caso do Parecer 
 
 
 

No início do ano de dois mil e doze, foi submetido ao parecer técnico da seleção de 
bolsas do curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado em Educação Matemática da Unesp 
- campus de Rio Claro-SP, o projeto de pesquisa/dissertação intitulado “O ENSINO DE 
 
FRAÇÕES NA PERSPECTIVA MARXIANA: possibilidades para Educação Matemática”, de 
autoria de H, cujo resumo era: 
 
 
 
 

A essência desta pesquisa é provocativa, a reflexão filosófica direcionada ao rompimento do 

modelo tradicional e técnico, consolidado pelo pensamento paradigmático de ensino de matemática 

técnico e tradicional prevalecente na atualidade, conduz todo o processo. A ideia é, depois de 

analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), o conteúdo matemático de frações e 

as considerações acerca da Educação Matemática, materializar o processo de ensino permeado por 

todo esse raciocínio, para isso, serão fundamentos teóricos do trabalho, os pensamentos de Karl 

Marx, Althusser, Max Weber, Émile Durkheim entre outros escritores da Educação Matemática. A 

pesquisa se configura como qualitativa e bibliográfica. Nos resultados pretende-se observar o 

diferencial em oferecer, no momento da aprendizagem, conhecimento acerca dos condicionantes 

sociais a fim de oferecer elementos do conteúdo condizentes com as possibilidades de 

aprendizagem, contribuindo assim para a legitimação da Educação Matemática enquanto 

movimento revolucionário do ensino de matemática. 
 
 
 
 
 

O projeto continha as primeiras ideias desta dissertação/relato, estava sob a orientação 
da Professora Doutora Adriana Cesar de Mattos, que também é a orientadora deste trabalho. 
 

O projeto obteve o seguinte resultado como resposta do parecer: 
 
 
 
 

O  Candidato  tem  bastante  experiência  profissional,  tanto  como  professor,  como  
coordenador. Entretanto, sua vivência prática (não apresenta relação com a pesquisa) não está 
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ajudando no amadurecimento da pesquisa. Assim, supõe-se que o candidato vá ter dificuldades no 
enfrentamento do problema. 

 
O resumo do candidato não está claro, nem apresenta as informações importantes sobre a 

questão e a condução da pesquisa, tais como os procedimentos metodológicos. No trecho abaixo, 
tem-se a idéia de que o candidato pretende apresentar uma proposta de ensino de frações. Porém na 
leitura do projeto, percebe-se que não haverá tal proposta. 

 
“A ideia é, depois de analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), o 

conteúdo matemático de frações e as considerações acerca da Educação Matemática, materializar o 
processo de ensino permeado por todo esse raciocínio,...” 

 
Pelo o que é possível entender, os objetivos são puramente teóricos, e fogem do que é apresentado 
como objeto de análise – o ensino de frações. Os objetivos não são coerentes com os referenciais 
teóricos. 

 
Apesar dos autores apontados na revisão de literatura serem relevantes para o estudo, não 

será possível, dentro do prazo, conhecer o pensamento de todos com profundidade suficiente para a 

realização da pesquisa. Além disso, outros autores mais acessíveis e pertinentes ao assunto não 

foram citados. Seria interessante dialogar com Skovsmose, por exemplo, ou outro autor do 

Movimento da Matemática Crítica. O candidato não apresentou um aporte metodológico condizente 

com seus objetivos, aliás, nem poderia, pois seus objetivos não estão claros. 
 

O tema da pesquisa proposta é relevante e a proposta de fazer uma revisão bibliográfica 
também. Porém não fica claro a relação entre o objeto “ensino de frações” e o estudo sobre a 

 
Educação Matemática numa perspectiva marxista. 

 
Recomenda-se uma revisão de metas e estabelecer um novo cronograma, pois dentro do 

apresentado, o projeto não é exequível. 
 
 
 
 

Por conta do erro cometido por parte dos pareceristas, surgiu a ideia, discutida entre 
orientadora e orientado, de reflexão acerca do ocorrido, estabelecendo um espaço de liberdade 
de expressão acerca da injustiça instaurada. Esse espaço materializou-se em forma de 

produção acadêmica, especificamente este texto2. 
 

As reflexões acerca do ocorrido serão pautadas nas questões teóricas explicitadas no 
parecer e no projeto, contribuindo assim, com as discussões em torno do marxismo, das 
especificidades da Pedagogia Histórico-crítica e da definição de tendências em Educação 
Matemática. 
 
2 Seu o objetivo é tentar esclarecer o ocorrido na má interpretação do projeto de pesquisa. É importante 
esclarecer que as especificidades políticas e burocráticas envolvidas no processo da análise do projeto, como a 
classificação para bolsa, não era objetivo, ou seja, não era esperado que nenhuma atitude de reavaliação do 
projeto ou de reclassificação do mesmo fossem consideradas. 
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A princípio é necessário que algumas considerações sejam feitas acerca da Pedagogia 
Histórico-crítica, que é explicada aqui com o objetivo de desvelar o porquê de seu enfoque no 
projeto, entendendo seus fundamentos filosóficos marxistas, contributivos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 
 

A ideia de Tendências em Educação Matemática, é realizada para esclarecer o porquê 

do projeto não ser desenvolvido na Tendência em Educação Matemática sugerida 

erroneamente pelos pareceristas e como consequência disso, um passeio acerca da Educação 

Matemática é realizado para elucidar algumas ideias relacionadas a Tendência em Educação 

Matemática Educação Matemática e Sociedade. 
 
 
5.2 Resposta ao Parecer 
 
 
 

Como dito aqui, o objetivo desta discussão não era, na ocasião, o de reivindicar nova 
análise do projeto ou reposicionamento da classificação do processo de bolsas, e sim o de 
refletir teoricamente acerca das afirmações incisivas expressas no parecer, com este intuito H 
elaborou a seguinte resposta que foi encaminhada aos pareceristas: 
 
 
 
 

O intuito desta resposta não é em definitivo questionar a idoneidade deste conselho, ainda 

menos colocar em dúvida a capacidade de discernimento e abstração dos pareceristas responsáveis 
pela análise do projeto, no entanto é importante para este pesquisador e candidato, que algumas 
questões, que tomaram caráter incisivo e irrevogável, sejam esclarecidas. 

 
“O Candidato tem bastante experiência profissional, tanto como professor, como 

coordenador. Entretanto, sua vivência prática (não apresenta relação com a pesquisa) não 
está ajudando no amadurecimento da pesquisa. Assim, supõe-se que o candidato vá ter 
dificuldades no enfrentamento do problema.” 

 
No parágrafo destacado, o parecer afirma que o candidato, em sua vivência prática, não 

apresenta relação com a pesquisa, o que denota uma afirmação incisiva acerca de um fato que, 

olhado com cautela, configura-se como precipitada, tendo em vista a proximidade do candidato 

com a área da Educação. Deve-se considerar que grande parte dos trabalhos desenvolvidos pelo 

candidato, como pesquisador, coordenador e professor, se fundamentam na Pedagogia Histórico-

crítica, idealizada por Dermeval Saviani e consubstanciada por autores de destaque no marxismo, 

como Newton Duarte, Guiomar Namo de Mello, Paolo Nosella, entre outros. A Pedagogia 
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histórico-crítica toma como contribuição fundamental o pensamento de Karl Marx (Saviani 2005, p. 
147)3. 
 

Com isso, entende-se que o candidato tem leitura e experiência, suficientes para propor 
análise do pensamento marxista nas perspectivas humanista (elencada por Dermeval Saviani na 
Pedagogia Histórico-crítica) e anti-humanista (a ser investigada), bem como refletir acerca de 
situações como a descrita pelo projeto. 
 

O resumo do candidato não está claro, nem apresenta as informações importantes 
sobre a questão e a condução da pesquisa, tais como os procedimentos metodológicos. No 
trecho abaixo, tem-se a idéia de que o candidato pretende apresentar uma proposta de ensino 
de frações. Porém na leitura do projeto, percebe-se que não haverá tal proposta. 
 
“A ideia é, depois de analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), o conteúdo 

matemático de frações e as considerações acerca da Educação Matemática, materializar o 
processo de ensino permeado por todo esse raciocínio,...” 
 
“Pelo o que é possível entender, os objetivos são puramente teóricos, e fogem do que é 
apresentado como objeto de análise – o ensino de frações. Os objetivos não são coerentes com 
os referenciais teóricos.” 
 

Nas ideias expostas acima e extraídas do Parecer, percebe-se que o âmago do projeto não 
foi captado, talvez pelo fato de as ideias tiverem sido expostas com clareza ou ainda não tenham 
correspondido às expectativas dos pareceristas. 
 

É importante destacar que o objeto de estudo do projeto em voga é ensino de frações em 

uma perspectiva marxiana e que Materializar o processo de ensino permeado por todo esse 

raciocínio significa refletir acerca do pensamento marxista ou marxiano e o ensino de frações, 

constituindo ou não um processo de emancipação, ou seja, a materialização é a própria reflexão 

proposta, o que nos obriga talvez a, filosoficamente, amadurecer o conceito de “material”. 
 

O candidato entende que esta pesquisa tem caráter investigatório, de esclarecer pensamentos 
e levantar questionamentos, em nenhum momento o projeto sugeriu propor Teoria e ou 
Metodologias. 
 

“Apesar dos autores apontados na revisão de literatura serem relevantes para o 

estudo, não será possível, dentro do prazo, conhecer o pensamento de todos com 

profundidade suficiente para a realização da pesquisa. Além disso, outros autores mais 

acessíveis e pertinentes ao assunto não foram citados. Seria interessante dialogar com 

Skovsmose, por exemplo, ou outro autor do Movimento da Matemática Crítica. O candidato 

não apresentou um aporte metodológico condizente com seus objetivos, aliás, nem poderia, 

pois seus objetivos não estão claros.” 
 

Os  prazos  estabelecidos  para  a  execução  da  pesquisa  foram  pensados  tomando  como 
 
 
 
3 Neste capítulo, esta citação deve ser lida como - Saviani 2005a, p. 147. 
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referência o fato de que grande parte dos autores mencionados faz parte do aporte teórico do 

candidato-pesquisador, com isso, cabe a ele, a leitura e análises dos autores componentes da 

vertente anti-humanista do pensamento marxista, o que também justifica o fato de não buscar em 

outros autores humanistas a revisão de literatura pretendida, como o caso do autor humanista 

sugerido Skovsmose. 
 

“O tema da pesquisa proposta é relevante e a proposta de fazer uma revisão 
bibliográfica também. Porém não fica claro a relação entre o objeto “ensino de frações” e o 
estudo sobre a Educação Matemática numa perspectiva marxista.” 

 
“Recomenda-se uma revisão de metas e estabelecer um novo cronograma, pois dentro do 
apresentado, o projeto não é exeqüível.” 

 
A relevância da pesquisa revigora-se na necessidade de legitimar e ampliar o movimento da 

Educação Matemática como campo de pesquisa num exercício de preenchimento das lacunas 
deixadas pelos campos de pesquisa da Educação e da Matemática ao analisar e refletir os problemas 
do ensino de matemática presentes na atualidade em nosso país. 

 
Este candidato agradece as críticas e as toma como apontamentos pertinentes para o 

melhoramento das ideias envolvidas e expressas no projeto de pesquisa. 
 
 
 
 

Com base nesta resposta, observa-se a discussão, refletindo acerca da teoria 
pedagógica “Pedagogia Histórico-crítica”, fundamento do projeto analisado pelo parecer, 
bem como algumas ideias sobre o marxismo e Educação Matemática. 
 
 
5.3 Pedagogia Histórico-Crítica 
 
 
 

O surgimento da Pedagogia Histórico-Crítica se deu por volta das décadas de 1970 e 
1980, por conta da emergência de um movimento pedagógico no qual era constante a crítica 
em torno das especificidades da educação. De acordo com seu idealizador, Dermeval Saviani: 
 
 
 
 
À educação, na medida em que é uma mediação no seio da prática social global, cabe possibilitar 
que as novas gerações incorporem os elementos herdados de modo que se tornem agentes ativos no 
processo de desenvolvimento e transformação das relações sociais. (2005b, p.143) 

 
 
 

Consonante ao cenário político em que se discutiam os limites da dominação burguesa 
 
e à responsabilidade da educação enquanto reprodutora ou não das diferenças de classes, 
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destacava-se  a  importância  de  uma  teoria  pedagógica  que  evidenciasse  e  defendesse  os 
 
interesses das classes menos favorecidas: 
 
 
 
 

Considerando-se que a classe dominante não tem interesse na transformação histórica da escola 
(ela está empenhada na preservação de seu domínio, portanto, apenas acionará mecanismo de 
adaptação que evitem a transformação) segue-se que uma teoria crítica (que não seja 
reprodutivista) só poderá ser formulada do ponto de vista dos interesses dos dominados. 
(SAVIANI, 2005a, p.30) 

 
 
 
 

A teorização da educação em torno da então luta contra a seletividade e a dominação 
por meio da escola toma forma e lança-se mão de uma ideologia a favor do proletariado, 
adequando os métodos de ensino à realidade desniveladora do capitalismo: 
 
 
 
 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade 

por meio da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da 

melhor qualidade nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar 

substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada 

com os interesses dominantes. (SAVIANI, 2005a, p.31) 
 
 
 
 

A Pedagogia Histórico-crítica emerge no seio do criticismo, no momento 

historicamente conturbado dos movimentos estudantis que ocasionaram a revolução política 

brasileira de 1968 e se consolida por estar em frequente sintonia com os problemas de 

aprendizagem e sócio-políticos. A partir desse momento, as referências teóricas da Pedagogia 

Histórico-crítica são observáveis e outros autores brasileiros como Guiomar Namo de Mello, 

João Luiz Gasparin, José Carlos Libâneo, Suze Scalcon entre outros, contribuem para o 

acervo de Saviani. Libâneo em seu livro “Democratização da Escola Pública” usa a 

terminologia “Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos” por enfatizar os conteúdos no 

confronto da prática social inicial e a apropriação de uma nova prática social, dessa vez final, 

ou seja, da síncrese à síntese: 
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Aprender, dentro da visão da pedagogia dos conteúdos é desenvolver a capacidade de processar 

informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da 

experiência. Em conseqüência, admiti-se o princípio da aprendizagem significativa que supõe, 

como passo inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe. O professor precisa saber (compreender) 

o que os alunos dizem ou fazem, o aluno precisa compreender o que o professor procura dizer-lhe. 

A transferência de aprendizagem se dá a partir do momento da síntese, isto é, quando o aluno 

supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. (LIBÂNEO, 

2003, p.42) 
 
 
 
 

Em suma, essa teoria pedagógica preconiza o desenvolvimento de um processo 

educativo como um equalizador social eficaz e nos direciona a uma concepção de educação 

que coloca em primeiro plano a igualdade de oportunidades e a constante reflexão de que em 

qualquer gesto na prática educativa se oculta uma ideologia muitas vezes formada pelos 

interesses dominantes. 
 

As concepções de indivíduo, coletividade, interação social e dialética são derivadas 

das obras de Marx e Vigotsky. A concepção de formação do indivíduo, sua capacidade de 

adquirir conhecimento por meio da interação com o mundo material e as relações de força do 

trabalho e de produção, contribuem no estudo de Dermeval Saviani para a concretização de 

uma teoria que fosse crítica por analisar de forma contraposta (dialética) o sistema capitalista 

vigente, questionando a funcionalidade da educação. 
 

Esta é uma grande conotação marxista da Pedagogia Histórico-crítica, o que derruba a 
tese exposta no parecer de que alguém que desenvolva trabalho nesta perspectiva não possui 
condições teóricas para estudar o marxismo. 
 

Ainda mais, entendida a ideia expressa na teoria de Saviani, corrobora-se o porquê de 

seu enfoque no projeto, uma vez que seus fundamentos filosóficos são marxistas e 
vigotiskianos, é conhecido o fato de que Vigotski desenvolveu sua teoria, a Psicologia 
Histórico-cultural, sob a égide do pensamento de Karl Marx (Moysés, 2007). 
 

No parecer, foi recomendado que o projeto fosse desenvolvido no âmbito da Educação 
Matemática Crítica, talvez por mera semelhança de nomenclaturas com a Pedagogia 
Histórico-crítica, o que nos leva a um erro hediondo, pois mesmo apresentando a palavra 
 
“crítica” em seu nome, a teoria pedagógica não apresenta em seu corpo nenhuma ligação com 
as teorias críticas, entre elas a Educação Matemática Crítica. 
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5.4 Considerações acerca do Marxismo 
 
 
 

No clássico “Manifesto do Partido Comunista”, Engels e Marx expõem os objetivos 
vislumbrados pelos comunistas e lançam mão de uma série de ideias que materializam o 
pensamento marxista como argumento para manter acesa a chama da luta revolucionária do 
proletariado contra a burguesia. 
 

Os autores fortalecem o pensamento de que a burguesia moderna é o resultado 

histórico das revoluções no processo de produção e como consequência a instauração de uma 

organização social do trabalho diferente fundamentada na nova ordem econômica, o 

capitalismo. À esta nova ordem social instituída pela burguesia é atribuída uma gama de 

inversão dos valores humanos, desde o conceito de família, ao de liberdade e trabalho, ou 

seja, nessa ordem das coisas a única lógica mediadora do pensamento e ação humana é a do 

capital. 
 

O movimento proletário é o movimento independente da imensa maioria em proveito 
da imensa maioria (Marx & Engels, 2006, p. 96). Nestas palavras os autores expressam toda 
sua indignação às mazelas acometidas pela classe dominante ratificando o fato de que a 
revolução promovida pelo comunismo beneficiará grande número de pessoas. 
 

Marx e Engels explicam que: “O que caracteriza o comunismo não é a abolição da 
propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. [...] Nesse sentido, os 
comunistas podem resumir sua teoria nesta fórmula única: abolição da propriedade privada 
 
(Marx & Engels, 2006, p. 99)”,[dos meios de produção], este pensamento aliado ao 
reconhecimento da classe operária/proletariado - como classe revolucionária capaz de 
subverter a ordem social econômica vigente - pela burguesia, ideias distorcidas do comunismo 
são disseminadas pela burguesia com o intuito de calar ou interromper a revolução. 
 

Segundo Marx e Engels a ideologia imposta pela burguesia ao proletariado vela os 

fatos de tal forma que submete os conceitos de liberdade, verdade e moral aos interesses 

capitalistas, tornando-os regras morais e parte da conduta humana orientada pela lógica 

desumana do lucro: “A falsa concepção interesseira que vos leva a erigir em leis eternas da 

natureza e da razão as relações sociais oriundas do vosso modo de produção e de 

prosperidade (Marx & Engels, 2006, p. 102)”. 
 

A revolução/transformação da sociedade, segundo o pensamento marxista é tratado 
com base na mobilização do proletariado, ou seja, é necessário que esta classe, única com 
potencial para tal feito, perceba e desbanque as armadilhas impostas por seus inimigos. A 
educação tem relevante contribuição para a instauração de um modelo socialista de sociedade, 
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é por meio dela que o desvelar pode ter início. Acerca da educação, Marx e Engels nos diz: 
 
“Os comunistas não inventaram essa intromissão da sociedade na escola, apenas mudam seu 
caráter e arrancam a educação à influência da classe dominante (Marx & Engels, 2006, p. 
 
102)”. 
 

Na leitura proposta pela PHC a necessidade de conscientização da parte do 
proletariado (emancipação) é essencial para a superação da dominação intelectual 
proporcionada pelo capitalismo e esse movimento é claro que se dará por meio do 
conhecimento. 
 

Contudo, Marx e Engels nos dizem: “Será preciso grande perspicácia para 

compreender que as idéias, as noções e as concepções, numa palavra, a consciência do 

homem se modifica com cada mudança em suas condições de vida, em suas relações sociais, 

em sua existência social? (Marx & Engels, 2006, p. 104)”, o que nos deixa claro a dificuldade 

de mudanças sociais ocorrerem. 
 

De acordo com Marx e Engels, “A revolução comunista é a ruptura mais radical com 
as relações tradicionais de propriedade; não é de se estranhar, portanto, que no curso de seu 
desenvolvimento rompa, de modo mais radical, com as ideias tradicionais (Marx & Engels, 
2006, p. 105-106)”, tornando material o movimento histórico de transformação da sociedade. 
 

A explicação realizada nos parágrafos acima torna evidente a enorme distância entre o 

que foi dito no parecer e o objeto de pesquisa proposto de H. Para ele o problema em relação 

ao PARECER do projeto de pesquisa não era uma questão importante, nem de grande valia, 

nem de nobreza, nem de bolsas, nem político, era apenas informar aos pareceristas de que 

ambos (H e os pareceristas) estavam falando de coisas distintas, ou seja, não havia nenhuma 

relação entre o PARECER e o conteúdo do projeto. 
 
 
5.5 Refletindo acerca da ideia de Tendências em Educação Matemática e seus objetivos 
 
 
 

Por conta de uma situação especifica vivenciada por H, e explicada a seguir, é 
interessante tecer algumas considerações acerca da ideia de Tendências em Educação 
Matemática e seus objetos de estudos. Este foi um tema polêmico no que condiz com este 
trabalho. Abaixo observa-se algumas delas: 
 

Do pensamento de Pais destaca-se: 
 
 
A Educação Matemática é uma grande área de pesquisa educacional, cujo objetivo de estudo é a 
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compreensão, interpretação e descrição dos fenômenos referentes ao ensino e à aprendizagem da 

Matemática, nos diversos níveis da escolaridade, quer seja em sua dimensão teórica ou prática. 

Além dessa definição ampla, a expressão educação Matemática pode ser ainda entendida no plano 

da prática pedagógica, conduzida pelos desafios do cotidiano escolar. Sua consolidação como área 

de pesquisa é relativamente recente, quando comparada com a histórica milenar da Matemática e o 

seu desenvolvimento recebeu um grande impulso, nas últimas décadas, dando origem a várias 

tendências teóricas (estamos utilizando a expressão tendência teórica para representar a existência 

de um certo coletivo de pesquisadores em Educação Matemática, que compartilha de um mesmo 

referencial teórico. Por exemplo: etnomatemática; psicologia cognitiva da Matemática; modelagem 

Matemática; história da Matemática, didática da Matemática, entre vários outros.) cada qual 

valorizando determinadas temáticas educacionais do ensino da Matemática, no Brasil destacamos 

neste trabalho, a didática da Matemática que se caracteriza pela influência de autores franceses. 

Esta diferenciação, entre educação Matemática e didática da Matemática é necessária, pois não se 

trata apenas de um problema de tradução, uma vez que na França, esta última expressão é usada 

para representar a própria área de pesquisa educacional da Matemática. Daí nossa preocupação em 

esclarecer o significado da nomenclatura em relação ao contexto educacional brasileiro, onde, além 

disso, a expressão didática da Matemática pode ser confundida com a disciplina pedagógica de 

didática aplicada ao ensino da Matemática. [...] A didática da Matemática é uma das tendências da 

grande área de educação Matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias 

que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber educacional matemático, 

procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível 

experimental da prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica. (PAIS, 

2002, p. 10-11). 
 
 

O fragmento destacado acima ilustra a imensa gama de possibilidades para a Educação 

Matemática, permitindo pesquisa formais e informais no exercício do ensino de matemática, 

no entanto, pelo que é conhecido da Educação Matemática, há também as pesquisas que não 

tem o propósito de investigar especificamente o processo de ensino e aprendizagem, a 

Didática da Matemática, como Pais nos disse de forma bastante clara, se preocupa com que os 

estudantes consigam lidar com os objetos matemáticos, isto também ocorre em outras áreas da 

Educação Matemática, como a História da Educação Matemática, por exemplo. 
 

Acompanhando a ideia de Lucia Moysés, parafraseando Ubiratan D’Ambrosio, 
observa-se: 
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Considerada como uma área autônoma de pesquisa em educação, pode-se afirmar que a educação 

Matemática é um campo em franca expansão em níveis internacionais. Congrega em torno de si um 

grupo de pesquisadores ativos e participantes, que fazem um intenso trabalho de produção e 

divulgação do conhecimento: promovem eventos, publicam periódicos, mantém cursos de pós-

graduação etc. No Brasil, há cerca de 20 anos, há um crescente movimento em seu redor. 
 

(D’AMBROSIO, 1990, 1993, APUD Moysés 2007, p. 62-63). 
 
 
 
 
 
 

Deste pensamento abstrai-se que a Educação Matemática está em expansão e que a 

ligação entre outras áreas de pesquisa contribuem para sua consolidação, é o caso específico 

da Psicologia, que vem ao longo dos anos possibilitando diversas pesquisas em diferentes 

conotações, inclusive formatando subárea dentro da Educação Matemática conhecida como 

Psicologia da Educação Matemática. 
 
 
 
 

E a psicologia é a principal área do conhecimento, além da própria Matemática, a contribuir para a 
sua evolução (Brito 1993). Estudos sobre cognição e organização intelectual e social do 
conhecimento estão no cerne das suas pesquisas. (MOYSÉS, 2007, p. 62-63). 

 
 
 

Acerca da Tendência em Educação Matemática “Educação Matemática Crítica”, do 

pensamento de Ole Skovsmose, pode-se dizer que existe sua aproximação aos teóricos da 

Escola de Frankfurt, que a grosso modo podemos classificá-los como teóricos das teorias 

críticas. Este pensamento pode ser conferido no artigo “Critical Mathematics Education for 

the Future”, publicado nos anais do ICME no ano de 2004 (o link para consulta do mesmo 

encontra-se nas referências). 
 

O fato é que, sendo a Escola de Frankfurt4, o produto de estudos que levaram em conta 

a superação dos pressupostos da modernidade entre eles o questionamento da razão como 
possibilitadora de emancipação, muitas vezes questionando os pensamentos de Marx, Engels 
e Max Weber, pergunta-se: Por que não beber nas fontes originais? Por que não estudar as 
 
 
4 A Escola de Frankfurt é o nome dado ao grupo de pensadores alemães do Instituto de Pesquisa Social de 
Frankfurt, fundado na década de 1920 (Cotrim e Fernandes, 2010), tem como herança a ideia de que em seu 
bojo foram criadas as teorias criticas, que tem por intenção criar mecanismos de mapeamento e superação das 
diferenças sociais. São pontos de partida para os frankfurtianos a teoria marxista, a psicanálise e também os 
pensamentos de Hegel, Kant e Max Weber. 
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teorias primeiras? Por que não buscar substâncias nos clássicos, como sugere a Tendência em 
Educação Matemática Educação Matemática e Sociedade? 
 

Para Newton Duarte, engendrado pela filosofia de Marilena Chauí, o período histórico 
da pós-modernidade é tão nebuloso quanto detentor dos ideais neoliberalistas. “O termo pós-
moderno é, sem dúvida, difícil de ser definido, assim como é difícil delimitar de forma precisa 
o campo teórico abarcado por esse termo (Duarte, 2006, p. 76)”. A esse respeito diz mais: 
 
 
 
 

Marilena Chaui, em artigo intitulado “Vocação Científica da Universidade”, também reforça a 
concepção de que neoliberalismo e pós-modernismo são partes de uma mesma realidade social ao 

afirmar que o pós-modernismo é a ideologia do modelo neoliberal. (CHAUÍ, 1993, p. 23, APUD 
Duarte, 2006, p. 76). 

 
 
 
 
 

No artigo “Mathematics education and democracy”, publicado pela ZDM no ano de 

2010, Adriana Cesar de Mattos e Marcelo Salles Batarce promovem pertinente discussão 

acerca da Tendência em Educação Matemática Educação Matemática e Sociedade, 

principalmente no que tange a ingenuidade com que a Educação Matemática pode dispensar 

ao processo educativo desconsiderando a dominação imposta pelo capitalismo. 
 
 
 
 

[...] devemos dizer que nos parece que tenha sido pouco notado pelos educadores matemáticos e 

pesquisadores em história da educação Matemática a filiação (pertencimento) político-ideológica da 

educação Matemática. No entanto, se por um lado educação Matemática e sociedade pode ser 

pensada como sendo a mais apta para fazer uma crítica sobre esta questão, também é verdade que 

por meio de conceitos como inclusão e multiculturalismo a crítica se sustenta em um sentimento 

idealista de democracia e de "educação para todos". (BATARCE e MATTOS, 2010, p. 8). 
 
 
 
 
 

Assim, H entendeu que e a matemática pode não ser elemento de garantias para 
emancipação, o que coloca em destaque a possibilidade de se desenvolver, em Educação 
Matemática e Sociedade (como Tendência em Educação Matemática), pesquisas da natureza 
do projeto em questão. 
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5.6 Do Parecer 
 
 
 

Na PHC, seus idealizadores fazem um leitura da obra marxista que correspondia, na 
ocasião, aos anseios de H. O corpo teórico da referida Tendência Pedagógica respondia 
grande parte de suas dúvidas, incluindo os ideias de transformação da sociedade prometidos 
por Saviani (2005a) na PHC. 
 

O professor H discordou do PARECER pois houve uma interpretação equivocada do 
objeto de pesquisa, contradições e recomendaram que o projeto fosse desenvolvido na 
Tendência em Educação Matemática Educação Matemática Crítica. 
 

O professor H estudou o marxismo e ideias vigotskianas no período compreendido 

entre os anos de 2007 a 2010, no Grupo de Pesquisas e Práticas Educacionais (GEEPE)5. 
Apesar disso, consta no PARECER: 
 
 

Apesar dos autores apontados na revisão de literatura serem relevantes para o estudo, não será 

possível, dentro do prazo, conhecer o pensamento de todos com profundidade suficiente para a 

realização da pesquisa. Além disso, outros autores mais acessíveis e pertinentes ao assunto não 

foram citados. Seria interessante dialogar com Skovsmose, por exemplo, ou outro autor do 

Movimento da Matemática Crítica. (PARECER, Anexo 2) 
 
 
 
 

Naturalmente, o propósito do professor H, desde que influenciado por este Grupo, era 
o estudo sobre a atuação de um professor marxista. 
 

No entanto, os pareceristas assumiram o assunto “frações” como propósito deste 
Projeto, mas para o professor H o ensino de “frações” foi escolhido arbitrariamente, qualquer 
assunto relativo à Matemática serviria para o estudo. 
 

Apesar dos pareceristas focarem em "frações", consta no PROJETO de pesquisa de H, 
apresentado ao PPGEM, a seguinte afirmação: 
 
 
 
 

Importante destacar que, a seleção do conteúdo fração, se deu aleatoriamente, podendo ter sido 
elencado qualquer outro, pois uma das perguntas da pesquisa é, exatamente, se o conhecimento 
matemático é necessário para a transformação da sociedade? (PROJETO DE PESQUISA, Anexo 1) 

 
 
 
 
5 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, unidade universitária de Paranaíba/MS. 
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Conforme  pode  ser  constatado  abaixo,  o  objeto  de  estudo  pertence  à  esfera  da 
 
Sociologia: 
 
 
 
 

A ideia é, depois de analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), o conteúdo 

matemático de frações e as considerações acerca da Educação Matemática, materializar o processo 

de ensino permeado por todo esse raciocínio, para isso, serão fundamentos teóricos do trabalho, os 

pensamentos de Karl Marx, Althusser, Max Weber, Émile Durkheim entre outros escritores da 

Educação Matemática. (PROJETO DE PESQUISA, Anexo 1) 
 
 
 
 
 

Consta no PARECER: “... tem-se a ideia de que o candidato pretende apresentar uma 
proposta de ensino de frações (...) Porém na leitura do projeto, percebe-se que não haverá tal 
proposta” (PARECER, Anexo 2). 
 

O professor H não consegue atinar como os pareceristas adotaram o foco errado do 
Projeto em questão. Nele são mencionados os autores: Max Weber, Karl Marx, Émile 
Durkheim como a base teórica a ser usada. 
 

As indicações dos pareceristas ficam ainda mais confusas: “O candidato não 

apresentou um aporte metodológico condizente com seus objetivos” (PARECER, Anexo 2). 

Quais seriam os objetivos que os pareceristas se referiram? Outra estranha afirmação é a de 

que o candidato em “... sua vivência prática (...) não está ajudando no amadurecimento da 

pesquisa" (PARECER, Anexo 2). Assim, supõe-se que H, na condição de candidato, vá ter 

dificuldades no enfrentamento do problema. 
 

Foi recomendado que o projeto fosse desenvolvido na Tendência em Educação 

Matemática Educação Matemática Crítica. Contudo, não é justificado ou explicado a relação 

entre a referência sugerida e uma “proposta para o ensino de frações” conforme consta no 

PARECER. Além disso, os pareceristas consideraram o trabalho de Skovsmose como mais 

acessível, H discorda, desde que se os autores “de difícil acesso” considerados pelos 

pareceristas, na verdade, são clássicos da Sociologia, uma vez que tais autores estão 

disponíveis nas bibliotecas das universidades em geral. 
 

Os equívocos encontrados no PARECER provocaram no professor H uma reanálise da 
Teoria da PHC, o estudo da Educação Matemática e Sociedade e dos conceitos de 
modernidade e pós-modernidade. 
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Como já foi contado neste trabalho, H se sentiu ludibriado com pensamento da PHC, e 

conhecer teóricos da pós-modernidade foi importante para esse movimento. nas palavras de 

Saviani (DUARTE, 2006) e Marilena Chauí (CHAUÍ, 1993), a pós-modernidade é sinônimo de 

neoliberalismo, sendo assim para esses autores a pós-modernidade não contribui para a 

emancipação do homem. 
 

O problema em relação a está tese teve início para o professor H quando ele foi para a 
sala de aula e constatou a impossibilidade de aplicação da PHC. Ele buscou uma resposta no 

GEPPE6. Contudo a explicação foi a seguinte: a teoria PHC não se efetiva pois os 

professores não a estudam de fato. No entanto este argumento não serviu de resposta, ao 
contrário, fez o professor H ver que esta Teoria é impraticável, talvez por seus membros 

estarem longe da escola e confinados na Torre de Marfim7. 
 

Para a PHC aqueles que atuam de acordo com a Modernidade, assumem posições 

políticas de esquerda, dedicam-se ao trabalho para a emancipação do homem, resistem 

participar da reprodução da ordem capitalista neoliberal (DUARTE, 2006, p. 76-77). Autores 

que não concebem a razão como única possibilitadora de tal feito são considerados nocivos 

pelos idealizadores da PHC. 
 

Os membros da PHC consideram que os ideais da Modernidade são suficientes para 
resolver os problemas sociais instaurados em nossa realidade atual e somente esses ideias 
podem proporcionar uma educação de qualidade, que de fato contribua para a diminuição das 
desigualdades sociais. 
 

H conheceu teorias distintas do que preconiza a PHC no Programa de Pós-graduação 
em Educação Matemática (PPGEM, UNESP). 
 

Tais acontecimentos fizeram nosso viajante analisar as suas crenças construídas na 

PHC, o estudo de teorias como a Filosofia da Diferença de Deleuze e Gatarri, Cartografias de 

Michel Focault, do Discurso Líquido de Zygmunt Bauman, entre outras, provocou uma 

mudança na visão política e social em H e foi inevitável ignorar que as premissas (promessas) 

da PHC eram ingênuas. Ele se sentiu liberto da concepção de que a razão é a única 

possibilitadora da transformação social. 
 

A experiência de H na condição de professor, a resposta de estudiosos da PHC sobre a 
impossibilidade esta teoria na escola e o conhecimento de novas teorias no âmbito da 
 
6 GEPPE (Grupo de Pesquisas e Práticas Educacionais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - 
UEMS, unidade universitária de Paranaíba/MS) no ano de 2011.  
 
7 A metáfora da Torre de Marfim foi retirada da fala de Marilena Chauí, em uma entrevista no programa Roda 
Viva, veiculada pelo site Youtube, cujo endereço se encontra nas referências bibliográficas deste trabalho.  
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Educação provocaram dúvidas e um incômodo (falta de consistência) com os argumentos da 
Saviani e seu grupo. 
 
 
5.7 Da Pós-modernidade 
 
 
 

O professor H acreditou que a sociedade poderia ser transformada se os ideais da 
modernidade fossem adotados no processo educativo, como defendia a PHC (Duarte, 2006). 
Por esse motivo, nosso ator entende ser importante o esclarecimento dos conceitos de 
 
modernidade e pós-modernidade. 
 

Segundo  Cotrim  e  Fernandes  (2010)  o período  histórico  conhecido  como 
 
Modernidade, foi berço de mudanças significativas para todo pensamento científico das 
ciências exatas, matemática e física, e das humanas, a filosofia e da sociologia. 
 

A partir do século XVI, segundo Cotrim e Fernandes (2010), ideias como a 
valorização do ser humano e da natureza, questionamentos sobre os critérios e métodos para a 
elaboração de um conhecimento verdadeiro, a Reforma Protestantes o Movimento da 
Reforma, a invenção da imprensa e o Racionalismo foram pontos marcantes deste período. O 

Empirismo8 e o Iluminismo9 foram movimentos filosófico-científicos contribuintes para o 

enfrentamento à Teocracia Católica. 

 
8 Corrente Filosófica ocorrente entre os séculos XVII ao XVIII onde havia a defesa de que o conhecimento parte 
da experiência; Incidência da continuidade dos debates levantados nos séculos anteriores acerca da elaboração de 
um conhecimento verdadeiro (racionalismo, empirismo, ideias inatas- defendidas por Platão na Filosofia Antiga, 
Santo Agostinho na Medieval e Descartes na Filosofia Moderna); Os Pensadores de maior destaque deste 
período são: Descartes (penso logo existo – racionalismo – teoria do conhecimento – ideias inatas), Francis 
Bacon (racionalismo, base da ciência moderna), Thomas Hobbes (influências de Bacon e Galileu – ciência dos 
corpos), John Locke (tabula rasa, crítica ao inatismo de Descartes), George Berkeley (idealismo imaterialista – 
empirista radical – experiências e percepções) e David Hume (crítico do método indutivo) (Cotrim e Fernandes, 
2010).  
 

9 Corrente Filosófica também ocorrente entre os séculos XVII ao XVIII na qual surgiu a Revolução Industrial e 
com ela a ideia de progresso; Para alguns (Lucien Godmann – 1913;1979) as ideias iluministas (igualdade, 
tolerância, liberdade e propriedade privada) defendiam os interesse burgueses de atividade comercial e 
influenciaram os ideais fundamentos da Revolução Francesa; Entre os principais pensadores iluministas, destaca-
se: Montesquieu (jurista francês, pensador da leis, defendia a liberdade individual), Voltaire (acreditava na 
necessidade social da existência de DEUS, defendia a liberdade de pensamento); Diderot e D’Alembert   

(defendiam o racionalismo, a independência do Estado em relação a igreja e a confiança no progresso humano), 
Rousseau (crítico do excessos racionalistas, precursor do Romantismo, defensor da liberdade do estado natural, 
defensor da ideias bases da revolução francesa, defensor do bem comum e da vontade geral do povo – escritor do 
clássico Contrato Social), Adam Smith (teórico do liberalismo econômico, idealizador do jogo livre da oferta e 
da procura de mercado), Immauel Kant (iluminismo alemão, o ser humano deve guiar-se pela sua própria razão - 
sem se deixar enganar-se pelas crenças, tradições e opiniões alheias, defendeu o problema do conhecimento e do 
ato de conhecer) (Cotrim e Fernandes, 2010).  
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Os séculos XVIII e XIX foram marcados pela passagem da organização econômica da 
sociedade baseada no Feudalismo para o Capitalismo e a criação dos Estados Nacionais. 
 

Considerando Cotrim e Fernandes (2010) somos levados a concluir que Duarte (2006) 
está equivocado sobre o conceito de Modernidade, dado que vários personagens da História 
Ocidental representantes de movimento são defensores da propriedade privada, da liberdade, 
enfim conceitos que serviram para fundamentar o Capitalismo. 
 

O Professor H não consegue se conformar em viver em um mundo em que injustiças 
sociais são praticadas cotidianamente. Quando ele conheceu a PHC pensou ter encontrado o 
modo de lutar contra as atrocidades praticadas entre humanos. 
 

Nosso ator estudou a PHC com entusiasmo, imaginando ter encontrado um caminho 

para lutar por um mundo mais justo. Quando ele foi para o enfrentamento das questões que 

propiciam o sofrimento de alguns, na escola e na Secretaria de Educação, seja como 

professor, coordenador ou presidente do Conselho Municipal de Educação de seu município, 

se frustrou intensamente, pois verificou por meios práticos, em sua experiência profissional, a 

inviabilidade da teoria que estudava e defendia. 
 

A frustração fez com que H estudasse outras teorias, como foi citado anteriormente, e 

os fundamentos da PHC mostraram-se contraditórios e alheios ao mundo. Na medida com que 

H compreendia outros pensamentos, classificados pela PHC como pós-modernos, 

vislumbrava outros horizontes, outras possibilidades de tratamento dos problemas crônicos 

concernentes a escola. 
 

Da definição de modernidade apresentada pela PHC: "Para a PHC aqueles que atuam 

de acordo com a Modernidade assumem posições políticas de esquerda, dedicam-se ao 

trabalho para a emancipação do homem, resistem participar da reprodução da ordem 

capitalista neoliberal. (DUARTE, 2006, p. 76-77)", H carrega consigo outro olhar acerca da 

mesma, pois ainda luta contra as mazelas produzidas pela sociedade atual e acredita na 

emancipação do homem tal qual a PHC defende: 
 
 

O objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a alienação e a intolerância é a 

emancipação humana. A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-

se instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: "fornecer os conhecimentos e o pessoal 

necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, mas também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes. [...] Em lugar de 

instrumento da emancipação humana, agora é mecanismo de perpetuação e reprodução desse 

sistema. (MÉSZÁROS, 2005, p.15) 
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No entanto, nosso ator não traz em seu pensamento ideias amalgamadas de que para 

atingir tais objetivos exista apenas um caminho, o marxismo na leitura de PHC, em outras 

palavras, H deixou de acreditar na certeza absoluta de que a razão, proveniente da 

modernidade, representasse única e exclusivamente, a possibilidade de superação das 

desigualdades sociais. Se a única forma de amenizar o sofrimento de algumas pessoas é o 

caminho apontado pela PHC, Hermenegildo prefere considerar as defesas da pós-

modernidade, onde a única garantia é que não há, necessariamente, certezas sobre garantias, 

contudo isso não significa ficar inerte aos problemas que enfrentamos diariamente, mas tratá-

los localmente, tendo em vista a cultura e a vontade dos membros locais. 
 

Nosso viajante encontrou na obra de Deleuze e Gatarri10, o que considera de suma 

importância para a pesquisa em educação (seu foco), a necessidade de se lutar por práticas 
transformadoras que combatam diferentes manifestações de exploração e dominação do 
homem por seus pares, além disso, H enxerga potencial crítico na Filosofia da Diferença, 
porque propõe lutar contra formas de hegemonia, como o estruturalismo e marxismo 
dogmático, atribuindo força às políticas dos movimentos menores e singulares, travando a luta 
pela verdade em favor dos injustiçados. (DELEUZE e GATARRI, 1995) 
 

Os pensamentos expressos por esses autores organizam-se como um rizoma, ideia que 

eles aproveitam da botânica. Um rizoma não é uma raiz estratificada ou arborescente, se 

caracteriza por ser uma rede móvel com diferentes possibilidades de visualização, não tendo 

ordem única, começo, meio e fim, isso implica em que as conexões entre os elementos de suas 

obras podem ser estabelecidos de maneiras diferentes, não há estrutura fixa. Essa 

característica rizomática representa a ideia de combater formas de estratificação, exploração e 

hierarquias pelo qual o movimento da vida é explicado em outras correntes filosóficas, o que 

deve ser combatido, marcando a ideia de que não há verdade fixas, a vida e as relações são 

mutáveis. (DELEUZE e GATARRI, 1995). 
 

Esta forma de ver o mundo permitiu H uma espécie de alívio e uma sensação de 
liberdade, pois o fenômeno escola tratado de forma totalizante pela PHC perdeu o sentido, 
enfim ele percebeu que poderia atuar localmente e sem a culpa (o fato de a PHC não 
funcionar na ESCOLA ser sua responsabilidade) e tratar os processos de controle instalados 
 
 
 
10 Durante disciplina cursada no mestrado em Educação Matemática (Cartografando em Educação Matemática), 
conheceu a Filosofia da Diferença, composta por obras dos autores em questão além de colaboradores 
importantes como Michel Focault. As ideias apresentadas no relato de H acerca da Filosofia da Diferença podem 
ser encontradas nas obras desses autores elencadas na referências desse trabalho. 
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pelas hegemonias, entre elas o capitalismo, como a realidade contemporânea em que podemos 
atuar localmente. (DELEUZE e GATARRI, 1995) 
 

Para H a sugestão da Filosofia da Diferença, de Deleuze e Gatarri, faz sentido no 

instante em que desloca o foco de uma discussão para os processos em curso e não para os 

resultados propriamente ditos. Este trabalho em que H relata os acontecimentos é a prova 

maior disso, onde suas experiências são contadas e a partir delas, de suas marcas, outros 

pensamentos possam nascer. A Filosofia da Diferença permitiu com que H visualizasse outras 

possibilidades para resolução de seus problemas. 
 

Por fim, o episódio relatado aqui fez com que H percebesse elementos contraditórios 
no sistema educacional vigente, quando o Conselho do programa pelo qual o projeto foi mal 
interpretado, negou-se a considerar sua resposta ao PARECER, e de que o erro fosse 
corrigido. H considerou o ocorrido como uma marca forte da Teoria da Farsa. 
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CAPÍTULO 06 
 

O PROFESSOR HERMENEGILDO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 
 

DE EDUCAÇÃO 
 
 
 

É importante dizer que H conheceu a pós-modernidade na Educação Matemática e se 

identificou com seus ideais. Nosso ator se sentiu à vontade em aceitar que a resolução de um 

problema social não é um atributo do marxismo ortodoxo e humanista apresentado pela PHC. 

Entendeu que as amarras e amalgamas proporcionadas por uma teoria pode impedir o desvelar 

de uma série de mistérios ou o tratamento de modos diferentes dos problemas. 
 

Em 2013 o professor H passou a ser conselheiro presidente do Conselho Municipal de 

Educação - CME de seu município, e continuou a trabalhar como técnico pedagógico na 

Secretaria Municipal de Educação também de seu município, porém, como dito acima, já 

afastado das questões específicas do ensino dos conteúdos matemáticos, passou a se dedicar a 

entender os entraves que impedem a escola que impedem a escola de cumprir o nobre 

propósito de educar para a civilidade. 
 

Como Conselheiro Presidente do CME, e com o respaldo legal11 deste colegiado H 

propôs que as instituições de ensino revisassem seus Projetos Político-pedagógicos (PPP's), 
pois conhecia as condições equivocadas (centralizadas em uma pessoa e sem a participação da 

comunidade escolar) na produção desses documentos. Assim, pensou em um plano de 
trabalho que resumia-se em um grupo de estudos com as equipes de gestão de cada instituição 
de ensino para posterior reformulação desses documentos. As equipes comandaram os 

trabalhos nas unidades de ensino, primeiro foram realizados os estudos das especificidades do 
PPP, e segundo, os documentos foram reescrito com base nos estudos. 
 

Desde que as universidades públicas criticavam, as vezes depreciativamente, os PPP’s, 

então H as convidou para participar de todo processo. Duas universidades públicas (cursos de 

pedagogia e psicologia) participaram deste processo. Nosso ator entendia que as universidades 

tinham todo direito de criticarem o trabalho das escolas públicas e da Secretaria de Educação, 

no entanto, acreditava que as interferências deveriam convergir para o bem comum, a 

qualidade na educação. 
 

Pois bem, em um dos encontros do grupo de estudo, H sugeriu a leitura do texto 
 
Urubus e Sabiás (Rubem Alves, 1995), como leitura deleite, ou dinâmica de interação entre 
os participantes, ou ainda, quebra-gelo. Talvez o professor Hermenegildo estivesse realmente 

 
11 Deliberação Normativa e Parecer Orientativo das regras para a produção do documento Projeto Político-
pedagógico - PPP. 
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magoado com toda situação de crítica sempre depreciativa aos trabalhos da Secretaria de 

Educação, inclusive trabalhos do próprio professor H, sendo assim nosso ator desafiou a 

Universidade (cursos de pedagogia e psicologia) pois alguns acadêmicos diziam conhecer a 

atuação correta para mudar a rede pública municipal de ensino, e se eles conheciam, então o 

problema da educação estaria resolvido. 
 

As críticas levavam ao seguinte raciocínio: alguns acadêmicos consideravam que a 
Secretaria de Educação e a escola atuavam de modo errado, portanto não havia qualidade no 
ensino ofertado por elas, a conclusão de tal premissa é a de que eles conheciam o modo 
 
“correto” para alcançar a qualidade de ensino. Sendo assim o professor H decidiu convidá-los. 
 
 
 
 

URUBUS E SABIÁS 
 
 

"Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam... Os urubus, aves por 

natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza eles 

haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto fundaram escolas e importaram professores, 

gargarejaram dó-ré-mi-fá, mandaram imprimir diplomas, e fizeram competições entre si, para ver 

quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que 

eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor 

em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam de Vossa 

Excelência. Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi 

estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintassilgos tagarelas, que brincavam com os 

canários e faziam serenatas para os sabiás... Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou 

a testa, e eles convocaram pintassilgos, sabiás e canários para um inquérito. 
 

— Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque 
nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, 
porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, 
mas cantavam simplesmente...  

 
— Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem.   
E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás...  
MORAL: Em terra de urubus diplomados não se houve canto de sabiá." 
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Em resposta ao texto levado por Hermenegildo um dos representantes das 
universidades e estudioso da PHC, enviou o texto Se os tubarões fossem homens (Bertolt 
Brecht). 
 
 
 
 

SE OS TUBARÕES FOSSEM HOMENS 
 
 

Se os tubarões fossem homens, perguntou a filha de sua senhoria ao senhor K., seriam eles mais 
amáveis para com os peixinhos? 

 
 

Certamente, respondeu o Sr. K. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas 

para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal quanto vegetal. Cuidariam para 

que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adoptariam todas as medidas sanitárias adequadas. Se, 

por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, ser-lhe-ia imediatamente aplicado um curativo para 

que não morresse antes do tempo. 
 
 

Para que os peixinhos não ficassem melancólicos haveria grandes festas aquáticas de vez em 

quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente haveria também 

escolas nas gaiolas. Nessas escolas os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direcção 

à goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões 

que vagueiam descansadamente pelo mar. 
 
 

O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de 

que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente, e que 

todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissessem que cuidam de sua felicidade futura. 

Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Acima de 

tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda tendência baixa, materialista, egoísta e marxista, e 

denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. 
 
 

Se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerras entre si, para conquistar gaiolas e 

peixinhos estrangeiros. Nessas guerras eles fariam lutar os seus peixinhos, e lhes ensinariam que há 

uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos, proclamariam, 

são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes, e por isso não se podem entender 

entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra 

língua, seria condecorado com uma pequena medalha de sargaço e receberia uma comenda de herói. 
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Se os tubarões fossem homens também haveria arte entre eles, naturalmente. Haveria belos quadros, 

representando os dentes dos tubarões em cores magníficas, e as suas goelas como jardins onde se 

brinca deliciosamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam valorosos peixinhos a nadarem com 

entusiasmo rumo às gargantas dos tubarões. E a música seria tão bela que, sob os seus acordes, 

todos os peixinhos, como orquestra afinada, a sonhar, embalados nos pensamentos mais sublimes, 

precipitar-se-iam nas goelas dos tubarões. 
 
 

Também não faltaria uma religião, se os tubarões fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira 
vida dos peixinhos começa no paraíso, ou seja, na barriga dos tubarões. 

 
 

Se os tubarões fossem homens também acabaria a ideia de que todos os peixinhos são iguais entre 

si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam colocados acima dos outros. Aqueles 

ligeiramente maiores até poderiam comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois 

eles, mais frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores detentores 

de cargos, cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, polícias, 

construtores de gaiolas, etc. 

 
Em suma, se os tubarões fossem homens haveria uma civilização no mar. 

 
 
 

Cabe informar que o representante da universidade deixou de participor do processo de 
reformulação dos PPP's. Levando em conta os fatos, aliado ao contexto, o professor H intuiu 
que o representante da universidade não estava aberto para outras teorias além do marxismo 
defendido pela grupo da PHC. 
 

É relevante relatar uma experiência curiosa com mais um integrante da Torre de 

Marfim e membro do CME. Esse conselheiro não conseguiu se integrar na dinâmica do órgão 

colegiado, pois apesar de seu bom intuito em colaborar com a qualidade do ensino ofertado 

pela rede municipal, apresentava características marcantes da Torre de Marfim em sua 

conduta. Isso ficou forte para H quando o referido conselheiro queria desenvolver cursos de 

formação continuada para os docentes da rede mas não se dispunha a concretizar a relação 

teoria e prática, ou seja, o professor da Torre de Marfim queria que seus pares no conselho 

executassem o que ele estava planejando. 
 

H disse a ele que suas ideias eram respeitadas por todos e que o mesmo possuía 
autonomia, dada pelo Regimento Interno do órgão, para pensar e executar seus pensamentos. 
A única condição era a de que o professor deveria pensar e executar seus planos, produzindo 



50 
 
 
 
 
inclusive os projetos que nortearia sua prática, porque os conselheiros não eram seus 
subordinados, ao contrário da universidade em que atuava como professor.. 
 

Ao ouvir isso o professor da Torre de Marfim e integrante do CME abriu mão de sua 

representação, assegurada por lei, entre os demais conselheiros. Mas uma vez na intuição de 

H, o abandono se deu por conta de que o professor não quis se integrar na dinâmica do 

conselho. Ele se exaltou e saiu proferindo palavras agressivas contra todos os conselheiros 

quando H sugeriu ao mesmo que pensasse e executasse suas ideias inerentes ao que seria 

educação de qualidade. 
 

Das duas situações expostas, H acredita na hipótese de que muitas vezes alguns 

docentes das universidades não conseguem vincular suas teorias de tal forma que contemplem 

as necessidades reais da prática, ou seja, no caso específico da educação, H presenciou 

histórias que deixam claro a falta de vínculo entre universidade e escola, reforçando a ideia de 

há universidades e ou pesquisadores vinculados a academia que se comportam como 

moradores da Torre de Marfim. 
 

Desconsiderar o senso comum, marcá-lo como sem importância, descartável, e tudo 

dele derivado como banal, ora, de onde viria a substância para as abstrações tão bem 

elaboradas pelos moradores da Torre de Marfim caso não existissem os camponeses, ou 

proletários, ou peões, ou alienados, os moradores da caverna (usando a metáfora do mito da 

caverna de Platão), sem mencionar a injustiça e farsa existentes no uso das classes 

desfavorecidas para abstrações desconexas de suas realidades, uma falsa ilusão! 
 
Estas são estratégias comuns na prática enfadonha dos moradores da Torre de Marfim. Se não 
é do senso comum que deve nascer as provocações para os pensamentos e teses o professor H 

não entende de onde seria?  Se não é para tentar resolver problemas que 
 
comprometem a tranquilidade do trabalho docente que as teorias12 devem contribuir, H não 
vê o porquê de suas existências? 
 

Não se trata de uma defesa do senso comum em detrimento ao conhecimento 

científico, ao fazer isso desmereceria esse próprio exercício de escrita e pesquisa, no entanto, 

critica-se veementemente a forma (o fato de não se ter compromisso nenhum com o retorno) 

como as produções acadêmicas e teses ou teorias estão sendo produzidas, e ainda mais, sua 

representatividade na prática, no dia a dia da sala de aula. 
 

Da experiência como presidente do CME, Hermenegildo obteve a certeza de que para 
alguns, o caminho ou as respostas para os problemas educacionais vigentes estão somente na 

 
12 Teorias que as Faculdades ou Departamentos de Educação tratam com o propósito de melhorar as condições 
de vida do cidadão. 
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teoria marxista (na leitura da PHC) e que qualquer outro vislumbre de possibilidades que se 
enquadre na pós-modernidade ou em outra teoria, não tem valor algum. 
 

Descontaminado das ideias defendidas pela PHC, H entendia que as respostas não 

residiam necessariamente na modernidade, ou na leitura Marx feita pela PHC, e foi dessa 

forma, leve e desamalgamado que H concluiu a primeira etapa: os estudos sobre a 

fundamentação dos PPP's. A segunda etapa foi a elaboração do PPP, cabe mencionar que cada 

instituição possuía autonomia para escrita deste documento, baseado nos estudos e nas 

discussões da primeira etapa. 
 

É importante dizer que H não ficou satisfeito com o resultado obtido, tanto no grupo 

de estudos quanto nas intervenções de revisão dos documentos, pois, mais uma vez, os 

docentes das instituições e também as equipes de gestão não apresentaram o envolvimento 

necessário para que os Projetos Político-pedagógicos fossem, de fato, produzidos ou revistos, 

com a participação efetiva de toda comunidade escolar. 
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CAPÍTULO 07 
 

REFLEXÕES: A ESCOLA IDEAL PARA O PROFESSOR HERMENEGILDO 
 
 
 

Hoje nosso ator acredita que uma escola diferente é necessária porque a atual não 

contribui para a formação de cidadãos e sim para a reprodução das desigualdades. Contudo, 

entende que não há garantias e nem evidências de que a escola necessariamente, mesmo que 

radicalmente modificada, transforme a sociedade, no entanto, compreende também que a 

escola é um espaço de potencialidades e de empoderamento, que não será extinta da sociedade 

contemporânea por sua abrangência social, por isso prefere acreditar na possibilidade de fazer 

desse espaço um locus de experiências úteis. 
 

A mudança em seu pensamento se deu por embates práticos (enquanto professor, 
coordenador de área, técnico pedagógico ou presidente do CME) por ver que o sistema 
educacional que vigora não proporciona as mudanças que H entende como fundamentais. 
 

Acredita que as práticas docentes atuais podem ser alteradas localmente por meio do 
apoio aos conselhos de escola, para que eles sejam de fato atuantes. 
 

Esta é uma narrativa que se instaura no cerne da Educação Matemática pelo fato do 

professor Hermenegildo ser professor de matemática e ter exercido atuações no âmbito 

administrativo e epistemológico da Educação Básica, e hoje esse professor procura provocar 

ou viabilizar condutas pedagógicas para além do que está posto nas aulas de matemática dos 

dias atuais. 
 

O professor H é consciente de que a formação dos professores de matemática é 
deficiente. Segundo D'Ambrosio: 
 
 
 
 

A educação enfrenta em geral grandes problemas. O que considero mais grave, e que afeta 

particularmente a educação Matemática de hoje, é a maneira deficiente como se forma o professor. 

Há inúmeros pontos críticos na atuação do professor, que se prendem a deficiências na sua 

formação. Esses pontos são essencialmente concentrados em dois setores: falta de capacitação para 

conhecer o aluno e obsolescência dos conteúdos adquiridos nas licenciaturas. (D’AMBRÓSIO, 
 

2001, p. 83). 
 
 
 
 

Cabe considerar a relevância de uma formação docente capaz de atuar coletivamente e 
localmente nas escolas, ou seja, fazendo o uso stricto sensu do conselho de escola, inclusive 
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para que tal conselho possa exercer seus fundamentos legais (LDB) para elaborar seus 
currículos eliminando assuntos obsoletos, incluindo o trabalho com projetos, úteis ao coletivo 
local. 
 

H entende ser relevante marcar o conceito de Educação Matemática, que de acordo 
com Ubiratan D’Ambrosio (2001) é uma área recente em pesquisas científicas no ensino de 
 
Matemática, e ainda concernente a Luiz Carlos Pais (2001) que considera como Educação 
Matemática o exercício prático de reflexão acerca do ensino de Matemática sem que 
necessariamente haja vínculo com a pesquisa. 
 

Ubiratan D’Ambrosio, em seu livro Educação Matemática: Da Teoria à Prática, faz 
uma minuciosa explanação acerca da evolução histórica do ensino da matemática e a 
relevância do conhecimento da história dessa disciplina. Segundo o autor, precursor da 
 
Etnomatemática13, incentivar o apreço por um ensino de matemática "vivo", é plausível desde 
que sua história seja considerada nesse processo. 
 

Ao considerar a história da Matemática, o professor apresenta argumentos relativos ao 

tratamento do conteúdo matemático, ou seja, a explicação lógico-matemática nem sempre é 

eficaz para a aprendizagem do matemática. Se o professor dispensar ao conceito matemático o 

contexto histórico em que este foi desenvolvido e sob quais expectativas, o aprendiz se fará 

mais consciente e motivado. "Interessa à criança, ao jovem e ao aprendiz em geral, aquilo 

que tem apelo às suas percepções materiais e intelectuais mais imediatas. Por isso é que 

D'Ambrosio propõe um enfoque a situações mais imediatas". (2001, p.31) 
 

Ainda segundo este autor são diferentes as matemáticas do passado e do presente. A 

fonte propulsora do desenvolvimento do pensamento Matemático do passado não é a mesma 

do desenvolvimento da matemática de hoje, com isso, engana-se o professor que imagina 

motivar o aluno ao aprendizado de matemática limitando-se aos seus conceitos obsoletos. 

Com isso, o autor enfatiza a relevância de atrelar o conhecimento clássico com as 

necessidades atuais e próximas do aprendiz, sem que o processo limite-se ao reducionismo e a 

banalização dos conceitos Matemáticos, procurando elaborar relações com sentido entre a 

matemática clássica e a atual. 
 

As teorias e os conceitos educacionais necessários para a prática docente não são 
entendidos como fundamentais na formação dos docentes. A aprendizagem que deveria ser o 
foco de todo o processo torna-se irrelevante e essa realidade incide tanto na prática dos 
 
 
 
13 Movimento  da  Educação  Matemática  que  promove  o  reconhecimento  e  a  valorização  das  diferentes  
Matemáticas existentes nas distintas culturas do Brasil (D’AMBROSIO, 2001). 
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professores  no  nível  superior  quanto  na  prática  dos  professores  da  educação  básica,  e 
 
consequentemente na composição dos sistemas de ensino. 
 

Segundo Ubiratan D’Ambrosio: 
 
 
 
 

A educação para a cidadania, que é um dos grandes objetivos da educação de hoje, exige uma 
 

“apreciação” do conhecimento moderno, impregnado de ciência e tecnologia. Assim, o papel do 
professor de Matemática é particularmente importante para ajudar o aluno nessa apreciação, assim 
como para destacar alguns dos importantes princípios éticos a ela associados. (D’AMBRÓSIO, 

 
2001, p. 87) 

 
 
 
 

Para H, ser professor de matemática ou de qualquer outra disciplina, no contexto atual, 

incide em mediar e facilitar um aprendizado com funcionalidade, pensando o currículo como 

uma fonte infindável de subsídios para promover a dialética entre saber espontâneo e o saber 

sistematizado. O ato da constituição do currículo é, portanto, o momento no qual o professor 

explora o contexto social do aprendiz e veicula o conhecimento clássico acumulado pela 

cultura aos caminhos para a efetivação de uma aprendizagem significativa. 
 
 
 
 
Um bom exercício para o docente é preparar uma justificativa para cada um dos tópicos do programa 
- mas não vale dar justificativas internalistas, isto é, do tipo “progressões são importantes para 
entender logaritmos”. Pede-se justificativas contextualizadas no mundo de hoje e do futuro. 
 
(D’AMBROSIO, 2001 p.32). 
 
 
 
 

Não há garantias de que possibilitando a apropriação de conhecimentos pedagógicos o 
professor possa desenvolver um trabalho melhor, no entanto, o que H percebe, por meio de 
suas experiências, é que quando encontra docentes da área de matemática que tiveram contato 

com tais teorias14, eles possuem, pelo menos, argumentos oportunos no trato com as questões 

peculiares do ensino. 
 

O nome do professor Hermenegildo foi emprestado de um conto da escritora Ruth 
Rocha, que segue abaixo no recorte Inspiração Pedagógica, no entanto, apenas o nome do 
 
 
 
14 Teorias da Educação que sejam compreendidas e aplicáveis no chão da escola pelos docentes. 
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personagem é fictício, pois as experiências relatadas neste texto como sendo suas, na verdade 
 
são minhas, Douglas Gonçalves da Silva. 
 
 
 
 

QUANDO A ESCOLA É DE VIDRO - Ruth Rocha 
 
 

Naquele tempo eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito.  
Eu nem desconfiava que existissem lugares muito diferentes... 

 
Eu ia pra escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, logo, eu tinha que me meter no 
vidro. 

 
É, no vidro! 

 
Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada um, 
não! O vidro dependia da classe em que a gente estudava. 

 
 

Se você estava no primeiro ano ganhava um vidro de um tamanho. 
 

Se você fosse do segundo ano seu vidro era um pouquinho maior.  
E assim, os vidros iam crescendo á medida em que você ia passando de ano.  
Se não passasse de ano era um horror. 

 
 

Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado.  
Coubesse ou não coubesse.  
Aliás nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros.  
E pra falar a verdade, ninguém cabia direito. 

 
 

Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, uns eram pequenos e ficavam afundados no 
vidro, nem assim era confortável. 

 
Os muitos altos de repente se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe, às vezes até batiam 
no professor. 

 
Ele ficava louco da vida e atarraxava a tampa com força, que era pra não sair mais.  
A gente não escutava direito o que os professores diziam, os professores não entendiam o que a  
gente falava...  
As meninas ganhavam uns vidros menores que os meninos.  
Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabia nos vidros, se respiravam 

 
direito... 
 
 
A gente só podia respirar direito na hora do recreio ou na aula de educação física. 
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Mas aí a gente já estava desesperado, de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a bater uns 
nos outros. 
 
As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio, e na aula de educação física elas ficavam 
atrapalhadas, não estavam acostumadas a ficarem livres, não tinha jeito nenhum para Educação 
Física. 
 
Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidros até em 
casa. E alguns meninos também. 
 
Estes eram os mais tristes de todos.  
Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada á toa, uma tristeza! 
 
 
Se agente reclamava? 
Alguns reclamavam. 
 
E então os grandes diziam que sempre tinha sido assim; ia ser assim o resto da vida. 
 
Uma professora, que eu tinha, dizia que ela sempre tinha usado vidro, até pra dormir, por isso que 
ela tinha boa postura. 
 
Uma vez um colega meu disse pra professora que existem lugares onde as escolas não usam vidro 
nenhum, e as crianças podem crescer a vontade. 
 
Então a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de comunistas.  
Ou até coisa pior... 
 
 
Tinha menino que tinha até de sair da escola porque não havia jeito de se acomodar nos vidros. 
 
E tinha uns que mesmo quando saíam dos vidros ficavam do mesmo jeitinho, meio encolhidos, 
como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos vidros. 
 
 
Mas uma vez, veio para minha escola um menino, que parece que era favelado, carente, essas coisas 
que as pessoas dizem pra não dizer que é pobre. 
 
Aí não tinha vidro pra botar esse menino.  
Então os professores acharam que não fazia mal não, já que ele não pagava a escola mesmo... 
 
 
Então o Firuli, ele se chamava Firuli, começou a assistir as aulas sem estar dentro do vidro.  
O engraçado é que o Firuli desenhava melhor que qualquer um, o Firuli respondia perguntas mais 
 
depressa que os outros, o Firuli era muito mais engraçado...  
E os professores não gostavam nada disso...  
Afinal, o Firuli podia ser um mal exemplo pra nós...  
E nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem-bom, de perna esticada, quando queria ele  
espreguiçava, e até mesmo que gozava a cara da gente que vivia preso. 
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Então um dia um menino da minha classe falou que também não ia entrar no vidro. 
 
 
Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter no vidro, como 
qualquer um. 
 
Mas no dia seguinte duas meninas resolveram que não iam entrar no vidro 
também: - Se o Firuli pode por que é que nós não podemos? 
 
Mas Dona Demência não era sopa.  
Deu um coque em cada uma, e lá se foram elas, cada uma pro seu vidro...  
Já no outro dia a coisa tinha engrossado.  
Já tinha oito meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. 
 
 
Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar seu Hermenegildo que era o diretor lá da 
escola. 
 
Seu Hermenegildo chegou muito desconfiado:  
- Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo Firuli.  
 
- É um perigo esse tipo de gente aqui na escola.  
 
- Um perigo!  
 
A gente não sabia o que é que queria dizer fomentada, mas entendeu muito bem que ele estava 
falando mal do Firuli. 
 
E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar os meninos um por um e enfiar á força 
dentro dos vidros. 
 
 
Mas nós estávamos loucos para sair também, e pra cada um que ele conseguia enfiar dentro do 
vidro - já tinha dois fora. 
 
E todo mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era pra ele não pegar a gente, e na 
correria começamos a derrubar os vidros. 
 
E quebramos um vidro, depois quebramos outro e outro, mais Dona Demência já estava na janela 
gritando: 
 
 
- SOCORRO! VÂNDALOS! BÀRBAROS! (pra ela bárbaro era xingação).  
 
- Chamem o Bombeiro, o Exército da Salvação, a Polícia Feminina...  
 
 
Os professores das outras classes mandaram cada um, um aluno para ver o que estava acontecendo. 
E quando os alunos voltaram e contaram a farra que estava na 6° série todo mundo ficou assanhado 
e começou a sair dos vidros. 
 
Na pressa de sair começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a cair e a quebrar. 
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Foi um custo botar ordem na escola e o diretor achou melhor mandar todo mundo pra casa, que era 
pra pensar num castigo bem grande, pro dia seguinte. 

 
Então eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro 
comprar aquela vidraria tudo de novo. 

 
 

Então diante disso seu Hermenegildo pensou um bocadinho, e começou a contar pra todo mundo 
que em outros lugares tinha umas escolas que não usavam vidro nem nada, e que dava bem certo, as 
crianças gostavam muito mais. 

 
E que de agora em diante ia ser assim: nada de vidro, cada um podia se esticar um bocadinho, não 
precisava ficar duro nem nada, e que a escola agora ia se chamar Escola Experimental. 

 
Dona Demência, que apesar do nome não era louca nem nada, ainda disse timidamente:  
- Mas seu Hermenegildo, Escola Experimental não é bem isso... 

 
 

Seu Hermenegildo não se perturbou:  
- Não tem importância. Agente começa experimentando isso.  
Depois a gente experimenta outras coisas...  
E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as Escolas Experimentais.  
Depois aconteceram muitas coisas, que um dia eu ainda vou contar... 

 
 
 

Contudo, é importante que a escola continue existindo, e que a distribuição de renda 
seja igual para todos (a diminuição ou extinção das desigualdades sociais), também é 
importante que os pais tenham um lugar para deixar seus filhos enquanto trabalham, mas não 
sabemos como isso acontecerá de forma diferente do que acontece hoje. 
 

Não podemos usar a escola como álibi para as mazelas sociais, ou seja, não podemos 
permitir que a culpa de todo sofrimento das pessoas em referência as desigualdades sociais 
propiciadas pelo regime capitalista tenha como bode expiatório a escola. 
 

Quanto a PHC, seu fracasso está em assegurar que se o conhecimento clássico 

acumulado pela cultura for apropriado pelo homem, com certeza ele se emancipará, no 

entanto, é importante observar que não existe no mundo um lugar onde o conhecimento tido 

como berloque (matemática rococó, por exemplo) tenha sido abandonado e que a escola tenha 

sido reformada a ponto de que as pessoas tivessem uma vida melhor. 
 

Hermenegildo (ou eu), acredita que a mudança é o caminho, e que se não der certo de 
um jeito, devemos tentar de outro, até que algum dia tenhamos a certeza de que não estamos 
dentro do vidro. 
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RESUMO 
 
 
 
 
Resumo: A essência desta pesquisa é provocativa, a reflexão filosófica direcionada ao 
rompimento do modelo tradicional e técnico, consolidado pelo pensamento paradigmático de 
ensino de matemática técnico e tradicional prevalecente na atualidade, conduz todo o 
processo. A ideia é, depois de analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), 
o conteúdo matemático de frações e as considerações acerca da Educação Matemática, 
materializar o processo de ensino permeado por todo esse raciocínio, para isso, serão 
fundamentos teóricos do trabalho, os pensamentos de Karl Marx, Althusser, Max Weber, 
Émile Durkheim entre outros escritores da Educação Matemática. A pesquisa se configura 
como qualitativa e bibliográfica. Nos resultados pretende-se observar o diferencial em 
oferecer, no momento da aprendizagem, conhecimento acerca dos condicionantes sociais a 
fim de oferecer elementos do conteúdo condizentes com as possibilidades de aprendizagem, 
contribuindo assim para a legitimação da Educação Matemática enquanto movimento 
revolucionário do ensino de matemática. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Pensamento Marxiano, Educação Matemática, Ensino de Frações. 
 
 
 
 
Abstract: The essence of this research is provocative, philosophical reflection targeted 
disruption of the traditional model of technical and consolidated by the thinking paradigm of 
teaching mathematics, traditional technical prevailing today, leads the whole process. The 
idea is, after analyzing the Marxian thinking (in its various versions), the mathematical 
content of fractions and considerations of Mathematics Education, materializing the teaching 
permeated throughout this reasoning, for it will be the theoretical work, the thoughts of Karl 
Marx, Althusser, Max Weber, Emile Durkheim and other writers of mathematics education. 
The survey is configured as qualitative and literature. In the results we intend to observe the 
difference in offer at the time of learning, knowledge about the social conditions in order to 
provide content elements conducive to learning opportunities, thus contributing to the 
legitimization of mathematics education as a revolutionary movement of the teaching of 
mathematics. 
 
 
 
Key words: Marxian thought, Mathematics Education, Teaching of Fractions. 



64 
 
 
 
Introdução 
 
 
 

Como uma, entre infinitas possibilidades para Educação Matemática, propõe-se que a 
aula de Matemática [neste caso o ensino de frações] seja transformada, parta do pressuposto 
de que o conhecimento é relevante para um processo educativo emancipador. 
 

Neste raciocínio, pretende-se conhecer a história da Educação Matemática no Brasil e 

discutir sua relevância para o ensino de matemática, além de buscar entender as ideologias 

implícitas nos termos “Educação Matemática” e “Ensino de Matemática”. Feito isto, buscar-

se-á compreender o pensamento marxiano (entendido como resultado da análise criteriosa do 

pensamento de Karl Marx) em suas vertentes humanista (Pedagogia Histórico-crítica e a 

Psicologia Histórico-cultural) e anti-humanista (ideias defendidas por Althusser, Derrida, 

Bordieu, Foucault, Zizek, etc). 
 

Este exercício justifica-se pela pretensão de aproximar o pensamento  marxiano à 
 
Educação Matemática ao analisar o conteúdo de frações e sua oferta na atualidade. Ao fim da 
pesquisa, intenciona-se propor ideias a fim de que o ensino de frações na perspectiva 
marxiana possa contribuir para emancipação. 
 

O estudo qualitativo e bibliográfico, situa-se no bojo da Educação Matemática, que 
segundo Ubiratan D’Ambrosio e Luiz Carlos Paes não enxergam limites para o 
desenvolvimento da pesquisa nesta área, não limitando-a a trabalhos de caráter 
exclusivamente acadêmico. 
 

O trabalho proposto não tem a intenção de analisar a matemática como Karl Marx 
(conhecendo o fato de que o autor produziu textos acerca de conteúdos matemáticos), e sim o 
de propor discussões permeadas pelo pensamento filosófico estabelecido por suas ideias. 
 

Como resultado final, intenciona-se desenvolver raciocínio que prime pelo 

desenvolvimento do ensino que possibilite apropriações de informações úteis e convidativas a 
uma vida repleta de representações sociais impregnadas de consciência filosófica crítica e 
atual. 
 
 
Objetivos Gerais 
 
 
 

Legitimar, por meio da análise do ensino de frações orientado pelo pensamento 
marxiano, o movimento da Educação Matemática como campo de pesquisa que preenche as 
fendas deixadas pelos campos de pesquisa da Educação e da Matemática. É importante 
destacar a não possibilidade de reduzir a Educação Matemática a este único pensamento, 
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tendo  em  vista  as  infinitas  possibilidades  de  pesquisa  expressas  na  vasta  produção 
 
bibliográfica construída por ela ao longo de sua história. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
- Conhecer a história da Educação Matemática no Brasil;  
 
- Discutir a relevância da Educação Matemática para o ensino de matemática;  
 
- Debater o conceito de ideologia;  
 
- Entender as ideologias implícitas nos termos “Educação Matemática” e “Ensino de 
Matemática”;  
 
- Analisar os termos marxista e marxiano;  
 
- Compreender o pensamento marxiano em suas vertentes humanista e anti-humanista;  
 
- Conhecer a Pedagogia Histórico-crítica e a Psicologia Histórico-cultural como 
desdobramentos do pensamento de Karl Marx;  
 
- Aproximar o pensamento marxiano à Educação Matemática;  
 
- Analisar o conteúdo de frações e sua oferta na atualidade;  
 
- Propor ideias a fim de que o ensino de frações na perspectiva marxiana possa contribuir para 
emancipação.  
 
 
Revisão de Literatura 
 
 
 

Serão fundamentos teóricos do estudo, o pensamento marxiano, em sua origem/fonte 
primária, assim como suas releituras realizadas por Althusser, Foucault, Bourdieu, Derrida, 
Dermeval Saviani, Vygotsky, Baldino, Zizek, entre outros. 
 

O termo marxiano foi utilizado por Mario Alighiero Manacorda (1991) para 

diferenciar o pensamento de Karl Marx das distorções proporcionadas pelo marxismo, 

justificando que em muitas tentativas de colocar em prática o pensamento de Marx houve 

distorções de seu pensamente original, ou seja, marxiano é o que se refere exatamente e 

exclusivamente ao pensamento original de Karl Marx. 
 

Neste sentido, entende-se a necessidade de esclarecimentos acerca das diferentes 

leituras da obra de Marx (humanista e anti-humanista). Do marxismo humanista destaca-se as 
leituras de Dermeval Saviani, Vygotsky, Newton Duarte e Gramsci, do anti-humanismo, nos 
apropriamos das ideias de Althusser, Foucault, Bourdieu, Derrida, Baldino e Zizek. 
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A discussão sobre o conceito de ideologia será permeada pelas ideias defendidas por 
Baudrillard, Althusser, Marx, Émile Durkheim, Marilena Chaui, entre outros. 
 

Luiz Roberto Dante, Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e Antonio Machado, Luiz Márcio 

Imenes e Marcelo Lellis (autores de coleções didáticas indicadas pelo Ministério da 

Educação) contribuem para o estudo com o conceito de fração. Importante destacar que, a 

seleção do conteúdo fração, se deu aleatoriamente, podendo ter sido elencado qualquer outro, 

pois uma das perguntas da pesquisa é, exatamente, se o conhecimento matemático é 

necessário para a transformação da sociedade? 
 

Ubiratan D’Ambrosio, Maria Aparecida Vigiani Bicudo, Carrera, Garnica, Baldino, 
entre outros, contribuirão para as discussões acerca da Educação Matemática, em sentido 
amplo, sobre seu objeto de pesquisa, suas finalidades e sua história. 
 
 
Relevância da investigação proposta 
 
 
 

O processo de quebra de paradigmas e mudança de prática aliado ao desejo de que o 
ensino de matemática atual, mecânico e técnico, seja transformado num modelo politizante e 
propiciador de criticismo, condizente com o estado atual das coisas, justifica e objetiva o 
exercício de pesquisa proposto. 
 

Como fator relevante para o problema de pesquisa exposto, destaca-se o 

questionamento da garantia de que o conhecimento, em sua forma acadêmica, desencadeie as 

mudanças intelectuais necessárias para a melhoria da qualidade de vida, em outras palavras, 

até que ponto o conhecimento de frações propicia transformação social. Este questionamento 

se configura como álibi para a reflexão/discussão, no âmbito da Educação Matemática, de 

todo pensamento desenvolvido por Karl Marx de forma análoga ao ensino. 
 

Como idéia subseqüente ao raciocínio exposto nos parágrafos anteriores, intenciona-se 
fomentar o acervo bibliográfico da Educação Matemática referente a toda temática envolvida. 
 
 
Fundamentação teórica e procedimentos de investigação e de análise 
 
 
 

O estudo tem uma abordagem qualitativa, do tipo pesquisa bibliográfica, dando 

enfoque ao modelo histórico-crítico dialético por levar em consideração o sujeito e acreditar 

que a neutralidade na pesquisa é um mito, também pela preocupação com sujeito e, por 

conseguinte, considerar o fato de oposição, com uma visão crítica a idéia de compreender a 

realidade, a partir de seus componentes históricos, como um todo. 
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Os objetos de estudo são o pensamento marxiano, frações e a Educação Matemática 
bem como os pressupostos filosóficos, psicológicos e sociológicos que as embasam. 
 

A dinâmica da pesquisa se dá inicialmente por meio de levantamento bibliográfico 
acerca dos itens: 
 
- História da Educação Matemática no Brasil;  
 
- Educação Matemática e o Ensino de Matemática;  
 
- Ideologias implícitas nos termos “Educação Matemática” e “Ensino de Matemática”;  
 
- Pensamento marxiano em suas vertentes humanista e anti-humanista;  
 
- Pedagogia Histórico-crítica e a Psicologia Histórico-cultural como desdobramentos do 
pensamento de Karl Marx;  
 
- Conteúdo de frações e sua oferta na atualidade.  
 

Posterior a isto, as ideias serão analisadas e o texto com as impressões, bem como as 
possíveis sugestões para o ensino em uma expressão marxiana, será formalizado cumprindo 
os prazos estabelecidos no cronograma abaixo. 
 
 
Cronograma 
 
 
 

Com o objetivo de desenvolver esta pesquisa no prazo previsto pelas normas do 
Programa de Pós - graduação em Educação Matemática da UNESP de Rio Claro segue 
abaixo o cronograma proposto para organizar e desenvolver as atividades descritas. 
 

ATIVIDADES 
  

2012 
   

2013 
   

        
 

   (Trimestre)   (Trimestre)  
 

             
 

 1º  2º 3º  4º 1º 2º 3º 4º 
 

            
 

1. Conclusão das disciplinas obrigatórias  x  X         
 

             
 

2. Revisão de literatura.  x  x x  x  x x   
 

            
 

5. Análise inicial dos dados       x  x x   
 

             
 

6. Apresentação do seminário obrigatório           x  
 

             
 

7. Análise dos dados       x  x x x x 
 

             
 

8. Elaboração da dissertação para qualificação         x x   
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9. Exame de qualificação      x   
        

10. Redação final da dissertação       x x 
         

11. Defesa        x 
        

 
 
 
Exequibilidade 
 
 

A ideia exposta por este projeto denota-se exeqüível no instante em que questiona a 
 
condição do conhecimento enquanto possibilitador ou não da superação das desigualdades 
 
sociais. As discussões propostas pelos autores marxistas ou marxianos (citados no corpus 
 
deste projeto) outorgam extremo apoio teórico para a reflexão proposta. 
 

É importante ressaltar a disponibilidade dos recursos humanos (do pesquisador) e 
 
materiais (do acervo bibliográfico) para o desenvolvimento do referido estudo. 
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ANEXO 2 
 

PARECER ACERCA DO PRÉ-PROJETO DO PROFESSOR H EMITIDO PELA 
PPGEM/UNESP RIO CLARO-SP 

 
 
 
CANDIDATO: Douglas Gonçalves da Silva 
 
TÍTULO DO TRABALHO: O ENSINO DE FRAÇÕES NA PERSPECTIVA MARXIANA: 
possibilidades para Educação Matemática 
 
ORIENTADOR: Adriana César Mattos 
 
 
 

 Sobre o Projeto Média Parcial Média Final 
 candidato    

    

Parecerista 1 30 41 71 64 

    

Parecerista 2 28 29 57  

    
 
O Candidato tem bastante experiência profissional, tanto como professor, como coordenador. 
Entretanto, sua vivência prática ( não apresenta relação com a pesquisa) não está ajudando no 
amadurecimento da pesquisa. Assim, supõe-se que o candidato vá ter dificuldades no 
enfrentamento do problema. 
 
O resumo do candidato não está claro, nem apresenta as informações importantes sobre a 
questão e a condução da pesquisa, tais como os procedimentos metodológicos. No trecho 
abaixo, tem-se a idéia de que o candidato pretende apresentar uma proposta de ensino de 
frações. Porém na leitura do projeto, percebe- se que não haverá tal proposta. 
 
“A ideia é, depois de analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), o 
conteúdo matemático de frações e as considerações acerca da Educação Matemática, 
materializar o processo de ensino permeado por todo esse raciocínio,...” 
 
Pelo o que é possível entender, os objetivos são puramente teóricos, e fogem do que é 
apresentado como objeto de análise – o ensino de frações. Os objetivos não são coerentes com 
os referenciais teóricos. 
 
Apesar dos autores apontados na revisão de literatura serem relevantes para o estudo, não será 
possível, dentro do prazo, conhecer o pensamento de todos com profundidade suficiente para 
a realização da pesquisa. Além disso, outros autores mais acessíveis e pertinentes ao assunto 
não foram citados. Seria interessante dialogar com Skovsmose, por exemplo, ou outro autor 
do Movimento da Matemática Crítica. O candidato não apresentou um aporte metodológico 
condizente com seus objetivos, aliás, nem poderia, pois seus objetivos não estão claros. 
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O tema da pesquisa proposta é relevante e a proposta de fazer uma revisão bibliográfica 
também. Porém não fica claro a relação entre o objeto “ensino de frações” e o estudo sobre a  
Educação Matemática numa perspectiva marxista. 
 
Recomenda-se uma revisão de metas e estabelecer um novo cronograma, pois dentro do 
apresentado, o projeto não é exeqüível. 
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ANEXO 3 
 

RESPOSTA AO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DA PPGEM/UNESP RIO 
 

CLARO-SP  SOBRE BOLSA DE MESTRADO 
 
 
CANDIDATO: Douglas Gonçalves da Silva 
 
TÍTULO DO TRABALHO: O ENSINO DE FRAÇÕES NA PERSPECTIVA 
MARXIANA: possibilidades para Educação Matemática 
 
ORIENTADOR: Adriana César Mattos 
 
 
 

O intuito desta resposta não é em definitivo questionar a idoneidade deste conselho, 

ainda menos colocar em dúvida a capacidade de discernimento e abstração dos pareceristas 

responsáveis pela análise do projeto, no entanto é importante para este pesquisador e 

candidato, que algumas questões, que tomaram caráter incisivo e irrevogável, sejam 

esclarecidas. 
 

“O Candidato tem bastante experiência profissional, tanto como professor, como 
coordenador. Entretanto, sua vivência prática (não apresenta relação com a pesquisa) 
não está ajudando no amadurecimento da pesquisa. Assim, supõe-se que o candidato vá 
ter dificuldades no enfrentamento do problema.” 
 

No parágrafo destacado, o parecer afirma que o candidato, em sua vivência prática, 

não apresenta relação com a pesquisa, o que denota uma afirmação incisiva acerca de um 

fato que, olhado com cautela, configura-se como precipitada, tendo em vista a proximidade do 

candidato com a área da Educação. Deve-se considerar que grande parte dos trabalhos 

desenvolvidos pelo candidato, como pesquisador, coordenador e professor, se fundamentam 

na Pedagogia Histórico-crítica, idealizada por Dermeval Saviani e consubstanciada por 

autores de destaque no marxismo, como Newton Duarte, Guiomar Namo de Mello, Paolo 

Nosella, entre outros. A Pedagogia histórico-crítica toma como contribuição fundamental o 

pensamento de Karl Marx (Saviani 2005, p. 147). 
 

Com isso, entende-se que o candidato tem leitura e experiência, suficientes para propor 
análise do pensamento marxista nas perspectivas humanista (elencada por Dermeval Saviani 
na Pedagogia Histórico-crítica) e anti-humanista (a ser investigada), bem como refletir acerca 
de situações como a descrita pelo projeto. 
 

O  resumo  do  candidato  não  está  claro,  nem  apresenta  as  informações 
 
importantes sobre a questão e a condução da pesquisa, tais como os procedimentos 
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metodológicos. No trecho abaixo, tem-se a idéia de que o candidato pretende apresentar 
uma proposta de ensino de frações. Porém na leitura do projeto, percebe-se que não 
haverá tal proposta. 
 
“A ideia é, depois de analisar o pensamento marxiano (em suas diferentes vertentes), o 
conteúdo matemático de frações e as considerações acerca da Educação Matemática, 
materializar o processo de ensino permeado por todo esse raciocínio,...” 
 
“Pelo o que é possível entender, os objetivos são puramente teóricos, e fogem do que é 
apresentado como objeto de análise – o ensino de frações. Os objetivos não são coerentes 
com os referenciais teóricos.” 
 

Nas ideias expostas acima e extraídas do Parecer, percebe-se que o âmago do projeto 
não foi captado, talvez pelo fato de as ideias tiverem sido expostas com clareza ou ainda não 
tenham correspondido às expectativas dos pareceristas. 
 

É importante destacar que o objeto de estudo do projeto em voga é ensino de frações 

em uma perspectiva marxiana e que Materializar o processo de ensino permeado por todo 

esse raciocínio significa refletir acerca do pensamento marxista ou marxiano e o ensino de 

frações, constituindo ou não um processo de emancipação, ou seja, a materialização é a 

própria reflexão proposta, o que nos obriga talvez a, filosoficamente, amadurecer o conceito 

de “material”. 
 

O candidato entende que esta pesquisa tem caráter investigatório, de esclarecer 
pensamentos e levantar questionamentos, em nenhum momento o projeto sugeriu propor 
Teoria e ou Metodologias. 
 

“Apesar dos autores apontados na revisão de literatura serem relevantes para o 

estudo, não será possível, dentro do prazo, conhecer o pensamento de todos com 

profundidade suficiente para a realização da pesquisa. Além disso, outros autores mais 

acessíveis e pertinentes ao assunto não foram citados. Seria interessante dialogar com 

Skovsmose, por exemplo, ou outro autor do Movimento da Matemática Crítica. O 

candidato não apresentou um aporte metodológico condizente com seus objetivos, aliás, 

nem poderia, pois seus objetivos não estão claros.” 
 

Os prazos estabelecidos para a execução da pesquisa foram pensados tomando como 

referência o fato de que grande parte dos autores mencionados faz parte do aporte teórico do 

candidato-pesquisador, com isso, cabe a ele, a leitura e análises dos autores componentes da 

vertente anti-humanista do pensamento marxista, o que também justifica o fato de não buscar 

em outros autores humanistas a revisão de literatura pretendida, como o caso do autor 

humanista sugerido Skovsmose. 
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“O tema da pesquisa proposta é relevante e a proposta de fazer uma revisão 

bibliográfica também. Porém não fica claro a relação entre o objeto “ensino de frações” 
e o estudo sobre a Educação Matemática numa perspectiva marxista.” 
 
“Recomenda-se uma revisão de metas e estabelecer um novo cronograma, pois dentro 
do apresentado, o projeto não é exeqüível.” 
 

A relevância da pesquisa revigora-se na necessidade de legitimar e ampliar o 

movimento da Educação Matemática como campo de pesquisa num exercício de 

preenchimento das lacunas deixadas pelos campos de pesquisa da Educação e da Matemática 

ao analisar e refletir os problemas do ensino de matemática presentes na atualidade em nosso 

país. 
 

Este candidato agradece as críticas e as toma como apontamentos pertinentes para o 
melhoramento das ideias envolvidas e expressas no projeto de pesquisa. 
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