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RESUMO 

 

AMÂNCIO SILVA, V. O ensino de operações aritméticas elementares no ciclo 

básico no Estado de São Paulo: análise de propostas curriculares e documentação 

escolar (1985 – 1994). 2017. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – 

Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo. 

 

Esta investigação apresenta a estrutura para o desenvolvimento de um estudo 

histórico com o objetivo de analisar questões curriculares apresentadas nas 

propostas oficiais do Estado de São Paulo. Procura-se verificar a apresentação e a 

caracterização do conceito de aritmética no âmbito das operações elementares e 

suas transformações nos dois primeiros anos do 1.º grau, denominado Ciclo 

Básico, de 1985 até o esgotamento do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), passando pelo período da utilização das “Atividades Matemáticas” (AM) 

e a implementação da Proposta Curricular, edições de 1988 e 1992, para o Ensino 

de Matemática do 1.º Grau nessa rede pública de ensino, no âmbito de uma escola 

da periferia da cidade de São Paulo. Além desses materiais curriculares, os Planos 

Escolares e de ensino de 1985 até 1994 também se constituíram em fontes 

analisadas por meio de categorias que mostraram o que diziam os guias 

curriculares e o que se praticava em sala de aula. Como aportes teóricos 

utilizaram-se as ideias de Dominique Julia, André Chervel, Wagner Valente, 

Michel de Certeau, Roger Chartier, Gimeno Sacristán, Faria Filho, entre outros. 

Como a produção da Proposta foi posterior ao AM, foi possível constatar que os 

autores repensaram algumas sugestões presentes no material de apoio. Por meio 

da análise do AM do Ciclo Básico, verificou-se que as operações aritméticas se 

iniciaram pela construção dos fatos fundamentais. Os documentos serviram para 

introduzir as operações e a construção desses fatos foi realizada mediante o uso de 

materiais manipuláveis (ábaco, por exemplo). O mesmo também foi observado na 

Proposta. Já nas orientações contidas nos dois documentos há indicações para que 

o professor privilegie as ideias ligadas às operações (juntar e multiplicar como 

adição de parcelas iguais, tirar, comparar, completar, repartir e medir), mas na 

Proposta há recomendações, mais incisivas, para que essas ideias estejam 

vinculadas às situações-problema. No que tange ao trabalho com a técnica 

operatória, constata-se que as duas produções propõem o emprego de materiais 

manipuláveis (ábaco, material dourado, palitos de sorvete, entre outros) para a 

compreensão desse procedimento, incorporando experiências do cotidiano dos 

alunos antes da formalização. No que concerne à escrita dos objetivos pelos 

professores, nos Planos de Ensino, as concepções de operação, abordagem de 

resolução de problemas e dos fatos fundamentais estão implícitas nos textos, nos 

Planos de Ensino dos anos de 1993 e 1994, que apresentaram materiais 

manipuláveis para tratar dos conceitos matemáticos. Este estudo mostrou que o 

tempo pode ter sido fator fundamental no processo de apropriação das propostas 

curriculares pelos professores daquela unidade escolar que vivenciaram, por uma 

década praticamente, testando, refletindo, aceitando e negando concepções de 

ordem teórico-metodológicas que confrontavam com suas concepções subjetivas. 

 

Palavras-chave: Aritmética, Currículo, Materiais Curriculares, Planos Escolares, 

Planos de Ensino. 
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ABSTRACT 

AMÂNCIO SILVA, Valdir. The teaching of elementary arithmetic operations in 

the basic cicle in the State of São Paulo: analysis of curricular proposals and 

school documentation (1985 – 1994). 2017. Thesis (Doctorate in Mathematical 

Education) – Anhanguera University of São Paulo, São Paulo. 

 

This research presents the structure for the development of a historical study with 

the objective of analyzing curricular issues presented in the official proposals of 

the State of São Paulo. It is sought to verify the presentation and characterization 

of the concept of arithmetic in the scope of elementary operations and their 

transformations in the first two years of the first grade, called the Basic Cycle, 

from 1985 until the exhaustion of the Modern Mathematical Movement (MMM). 

The use of "Mathematical Activities" (AM) and the implementation of the 

Curricular Proposal, editions of 1988 and 1992, for the Teaching of Mathematics 

of the 1st Degree in this public network of education, within a school in the 

outskirts of the city of São Paulo. In addition to these curricular materials, the 

school and educational plans from 1985 to 1994 were also constituted in sources 

analyzed through categories that showed what the curriculum guides said and 

what was practiced in the classroom. As theoretical contributions were used the 

ideas of Dominique Julia, André Chervel, Wagner Valente, Michel de Certeau, 

Roger Chartier, GimenoSacristán, FariaFilho, among others. Since the Proposal 

was produced after the MA (Mathematics Activities), it was possible to verify that 

the authors rethought some suggestions present in the support material. Through 

the analysis of the MA of the Basic Cycle it was verified that the arithmetic 

operations were initiated by the construction of the fundamental facts. The 

documents served to introduce the operations and the construction of these facts 

was carried out using manipulatives (abacus, for example). The same was also 

observed in the Proposal. Already in the guidelines contained in the two 

documents there are indications for the teacher to privilege the ideas related to the 

operations (to join and multiply as an addition of equal parcels, to draw, to 

compare, to complete, to divide and to measure), but in the Proposal there are 

recommendations, more incisive, for that these ideas were linked to problem 

situations. Regarding the work with the operative technique, it is verified that the 

two productions propose the use of manipulable materials (abacus, gold material, 

ice cream sticks, among others) to understand this procedure, incorporating daily 

experiences of the students before the formalization. With regard to the writing of 

objectives by teachers, in the teaching plans, conceptions of operation, approach 

to problem solving and fundamental facts are implicit in the texts, in the teaching 

plans of the years of 1993 and 1994 presented manipulable materials to deal with 

the mathematical concepts. This study showed that time may have been a 

fundamental factor in the process of appropriation of the curricular proposals by 

the teachers of that school unit who lived, for a decade practically, testing, 

reflecting, accepting and denying theoretical and methodological conceptions that 

confronted their subjective conceptions. 

  

 

Keywords: Arithmetic, Curriculum, Curricular Materials, School Plans, Teaching 

Plans. 
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Embora esta pesquisa utilize documentos e vivências da década de 1980 e 

1990, as inquietações que motivaram a realização deste estudo foram vivenciadas 

por mim no período de 1987 até meados de 2014. Entendi ser importante 

apresentar essas inquietações com o intuito de verificar modificações sofridas na 

educação escolar. 

O período referido para investigação coincide com o início da minha 

carreira como professor alfabetizador. Na época, as escolas da rede pública 

estadual de ensino estavam começando a conhecer as novas propostas de 

matemática para os anos iniciais. Antes dessas propostas, abordavam-se conceitos 

matemáticos nas escolas no âmbito do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), período que considero ter sido de profundas transformações no ensino da 

matemática. Vivenciei a chegada do material “Atividades Matemáticas – 1.ª série 

do 1.º grau” (1985), conhecido como AM, e a Proposta Curricular para o Ensino 

de Matemática – 1.º grau (SÃO PAULO, 1988). Por volta de 1986, o Projeto 

Ciclo Básico
2
 (CB) foi implantado e na Proposta de 1988 foram apresentados os 

conteúdos de matemática para as duas etapas (1.ª e 2.ª séries) que compunham o 

ciclo. 

Nos últimos anos da década de 1980, entrei em contato com os 

pressupostos teóricos presentes na Proposta Curricular de 1988. Nessa proposta, 

os conteúdos estavam organizados sugerindo-se abordar as operações na seguinte 

ordem: adição, multiplicação, subtração e divisão.
3
 

                                                 
1
 Este tópico foi escrito inicialmente na primeira pessoa do singular porque se refere à experiência 

pessoal e profissional do autor desta tese. 
2
 Após o ano de 1984, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, com o propósito de 

requalificar a escola pública de 1.º grau, implanta a Jornada Única, que reorganiza as duas 

primeiras séries em duas etapas denominadas Ciclo Básico. 
3
  No ano de 1997, o Ministério da Educação (MEC) institui os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), o que mobilizou as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação do País no sentido de 

se promoverem adequações em seus programas curriculares. O documento apresentava o conceito 

de operações subdivido em dois campos: o aditivo e o multiplicativo, fundamentado na Teoria dos 

Campos Conceituais do francês Gerard Vergnaud. Nesse momento, a adição e a subtração são 

tradadas como Campo Conceitual Aditivo, já a multiplicação e divisão como Campo Conceitual 

Multiplicativo, mostrando assim uma mudança na apresentação e na caracterização do conceito de 

operações. 

INTRODUÇÃO
1
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Por volta dos últimos anos da década de 1980, a Secretaria Estadual de 

Educação (SEE) já assinalava uma preocupação com a alfabetização dos alunos, 

impressão essa percebida na organização presente nos Planos Escolares (uma das 

fontes desta investigação), que na grade curricular priorizava a leitura e a escrita. 

Mais tarde, a SEE baseia-se na Secretaria Municipal de Educação (SME) de São 

Paulo para produzir os Guias Curriculares do Ler e Escrever para atender ao 

objetivo principal dos anos iniciais, ler e escrever. O material apresentava 

atividades de leitura e escrita, conhecimentos gerais (ciência, história e geografia) 

e matemática. 

Em minha dissertação de mestrado, intitulada Conhecimento profissional 

docente sobre o campo conceitual aditivo: uma investigação em um processo 

formativo, investiguei um grupo de professores da rede pública estadual de ensino 

de São Paulo que apresentava e discutia o Campo Conceitual Aditivo, pressuposto 

teórico presente nos Guias Curriculares do Programa Ler e Escrever (SÃO 

PAULO, 2008). 

Durante os encontros de formação, pude verificar que alguns docentes 

participantes daquele processo formativo ainda abordavam as operações 

priorizando o uso de algoritmos em detrimento de qualquer outra estratégia que 

pudesse ser criada pelo aluno.  

Na ocasião, durante o processo formativo, uma atividade foi solicitada aos 

participantes. Cada professor deveria escolher seis situações-problema de uma 

lista de doze, elaborada pelo grupo. As seis situações-problema deveriam ser 

resolvidas com seus alunos e os protocolos de resolução trazidos no próximo 

encontro para discussão, com um relatório sobre as ações desenvolvidas durante a 

atividade. 

 Ocorreu que uma das professoras não se sentiu à vontade para expor os 

protocolos na formação pelo fato de que todos os seus alunos resolveram as 

situações-problema usando algoritmos. Percebeu que a turma não fora estimulada 

a explorar diferentes estratégias de resolução e representações. Apresentarei aqui 

quatro protocolos de resolução dos alunos daquela professora, dois deles 

representando a utilização de algoritmos e dois com exploração de diferentes 

representações. 
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Figura 1 – Resolução do aluno na primeira aplicação da professora 

 

 

 Fonte: Amâncio Silva (2012, p. 103) 
 

 É possível observar no protocolo que o aluno utilizou o algoritmo da 

subtração para resolver corretamente a situação-problema. Esse é um dos 18 

protocolos, todos apresentando algoritmos na resolução.  

 

Figura 2 – Resolução de outro aluno na primeira aplicação da professora 

 

 
 Fonte: Amâncio Silva (2012, p. 103) 
 

 Mais um protocolo no qual o aluno, da mesma turma do aluno do 

protocolo anterior, utilizou-se de algoritmos para resolver a situação-problema. 

 A análise dos 18 protocolos apresentados pela professora revelou sua 

inquietação com a produção dos alunos e favoreceu a reflexão acerca do uso de 

diferentes estratégias e representações para resolução de situações-problema, 

oportunizando ao professor a exploração das representações criadas pelos alunos. 
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Esse episódio foi alvo de discussões durante o processo formativo, no qual se 

referenciou em estudos como os de Damm (2005), o qual diz ser importante que o 

professor estimule o uso de representações diversificadas para resolver situações-

problema. Segundo esse autor, isso pode melhorar o desempenho dos alunos. No 

tocante às ações pedagógicas da professora, no questionário de entrada ela alegou 

que na formação inicial (como aluna) os alunos não opinavam, questionavam ou 

perguntavam. Contudo, num depoimento, mostrou que, como professora, suas 

intenções não coadunavam com práticas que não favoreciam autonomia aos 

alunos: “Não, cada vez mais o ensinar e aprender exige pessoas que pensam e 

resolvem situações no cotidiano, portanto a escola não pode continuar ensinando 

para ela mesma” (Professora A apud AMÂNCIO SILVA, 2012, p. 104). 

 O depoimento da professora remeteu à seguinte questão: se essa forma de 

ensinar não era sua prática, o que a levou a atuar assim? 

 Inferi que a professora entendera a situação no âmbito de um contrato 

didático.
4
 Embora a rede pública estadual de ensino de São Paulo diz elaborar 

propostas curriculares para o ensino de matemática com participação ativa dos 

docentes, a Professora A parecia ainda não se sentir protagonista das inovações 

curriculares propostas.  

 Mais tarde, em um outro encontro durante o curso de formação, a mesma 

professora aplicou novamente a atividade na mesma turma e coletou protocolos 

nos quais os alunos se utilizaram de diferentes estratégias de resolução de 

problemas. 

 

Figura 3 – Resolução do aluno na segunda aplicação da professora 
 

 

Fonte: Amâncio Silva (2012, p. 106) 

                                                 
4
 Segundo Chevallard, Bosch e Gascon (2001), Contrato Didático é de um conjunto de normas, 

geralmente implícitas, que regula as obrigações do professor. 
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Nesse protocolo é possível perceber que o aluno utilizou uma estratégia 

particular para solucionar a situação-problema, e o próximo protocolo, de outro 

aluno da turma, mostra que cada um solucionou a situação-problema do seu jeito. 

O mesmo ocorreu com os 18 protocolos apresentados pela professora, isto é, cada 

aluno elaborou sua estratégia particular. 

 
Figura 4 – Resolução de outro aluno na segunda aplicação da professora 

 

 
  
Fonte: Amâncio Silva (2012, p. 106) 

 

Observando os protocolos de aplicação e as reflexões da professora nos 

dois momentos, percebi que, no início do processo formativo, a professora parecia 

preocupada, sobretudo, em garantir que seus alunos resolvessem as situações 

exclusivamente por meio de cálculo escrito, possivelmente influenciada pelas 

orientações das propostas do governo do Estado de São Paulo, vigentes no ano de 

1988. Depois de participarem das discussões e reflexões geradas na formação, 

seus alunos apresentaram diferentes estratégias para uma mesma situação-

problema. Vale ressaltar que durante a formação não se preconizava isso, não que 

um aluno não pudesse fazer uso de um algoritmo, e muito menos que os 

algoritmos não devessem ser ensinados, mas, sim, que o professor oferecesse ao 

seu aluno vivências que o fizessem perceber que existiam outras maneiras de 

resolver um mesmo problema.  

A percepção da professora de que o tratamento dado ao conceito de adição 

se modificou ao longo dos anos foi de grande valia para sua mudança de postura. 

Além disso, acredito que orientações prescritas nas propostas curriculares 

contribuíram para a busca de outros pontos de vista enriquecendo o repertório 

pedagógico da docente, e sua provável relação com tais materiais motivou a 

realização de uma investigação no doutorado. 
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 As inquietações advindas da minha participação em cursos de formação, 

tanto como professor quanto como formador, especialmente durante o 

desenvolvimento de minha dissertação de mestrado, possibilitaram reflexões mais 

abrangentes no que tange aos temas relativos ao ensino de aritmética nas séries 

iniciais passíveis de serem analisados.
5
 

 Essas reflexões foram apresentadas ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática (Doutorado) e conduziram-nos
6
 aos seguintes 

questionamentos: Como o ensino das operações aritméticas elementares era 

abordado nos Planos Escolares de escolas da rede pública estadual de ensino 

de São Paulo no período de 1985 a 1994? Quais as transformações ocorridas 

nos documentos curriculares oficiais dessa rede pública, destinados aos dois 

primeiros anos do 1.º grau, Ciclo Básico, naquela década? 

 Com o objetivo de compreender as relações estabelecidas entre as 

Propostas Curriculares de 1988 e 1992, o material Atividades Matemáticas, 

elaborado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), e as 

prescrições em documentos de uma escola da rede pública estadual de ensino de 

São Paulo, decidimos realizar uma investigação cuja principal questão de pesquisa 

é: Como os professores que atuavam no Ciclo Básico do 1.º grau de uma 

escola pública do Estado de São Paulo se apropriaram das propostas 

curriculares relativas ao ensino das operações aritméticas elementares no 

período de 1985 a 1994? 

 Para validar a questão de pesquisa no âmbito histórico, de acordo com 

sugestões da orientadora, estabelecemos critérios para procurar outros estudos 

acerca do ensino de operações aritméticas elementares no Ciclo Básico (CB), das 

propostas curriculares para o ensino desse tópico e das relações entre o que estaria 

escrito nessas propostas e na documentação produzida na escola. 

Nossa revisão de literatura foi construída com intuito de refletir sobre a 

importância de estudos históricos no âmbito da Educação Matemática e trazer 

investigações que se aproximassem de nossa investigação e certificar a 

originalidade da análise. Abordamos nossa questão de pesquisa numa perspectiva 

                                                 
5
 Percebi, nos grupos de estudos de que participava nas escolas e nos discursos das professoras 

colocações que poderiam sinalizar uma dificuldade de mudança no seu modo de agir pedagógico. 
6
 A partir deste ponto o texto é escrito na primeira pessoal do plural por se tratar de uma 

construção coletiva na qual foram envolvidos pesquisador, orientadora e colegas pesquisadores 

que opinaram sobre o desenvolvimento da pesquisa. 
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curricular para examinar documentos oficiais da rede pública de ensino do Estado 

de São Paulo fazendo um paralelo com Planos Escolares e de ensino de uma 

escola pública. Portanto, estabelecemos dois critérios de busca: currículo de 

matemática nos anos iniciais e o ensino de aritmética nos anos iniciais de 

escolarização. 

Focamos em estudos desenvolvidos no âmbito nacional; contudo, por 

entendermos que os temas implícitos nos critérios de busca que estabelecemos 

foram abordados em diferentes épocas e países, e que, em alguns casos, as 

questões tratadas em um país contribuem com o tratamento de questões 

semelhantes em outros, apresentamos alguns trabalhos internacionais. 

Realizamos a busca nos anais dos Seminários Internacionais de Pesquisa 

em Educação Matemática (Sipem), nos anais dos Encontros Nacionais de 

Pesquisa em Educação Matemática (Enaphem), nos trabalhos desenvolvidos no 

Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática (Ghemat) e no site 

Google Acadêmico.  

Apresentaremos a seguir os estudos que encontramos, em ordem 

cronológica; primeiramente aqueles que se referem ao critério, currículo de 

matemática nos anos iniciais e, por conseguinte, o ensino de aritmética nos anos 

iniciais de escolarização. 

Neto e Braga (1990) analisaram documentos oficiais escritos e imagéticos 

(fotografias) referentes à educação promovida no Estado do Pará, no período de 

1900 a 1920, no âmbito de um projeto intitulado “Leitura imagética de práticas e 

saberes matemáticos em escolas públicas do Pará no século XX”. O estudo traz 

elementos importantes para a promoção de uma reflexão acerca dos reais 

interesses das gestões governamentais quando estão no poder e suas práticas para 

promover uma educação pública. Embora o recorte temporal dessa pesquisa seja 

diferente do nosso, também objetivamos entender como o currículo elaborado por 

órgãos governamentais se apresenta numa documentação escolar. 

Souza (2005), em sua tese de doutorado “Educação matemática na CENP: 

um estudo histórico sobre condições institucionais de produção cultural por parte 

de uma comunidade de prática”, apresenta a história da Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas (CENP), órgão ligado à Secretaria Estadual de Educação 

de São Paulo, com o intuito de mostrar os aspectos que transformaram conteúdos, 
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disciplinas e condutas profissionais relacionadas ao ensino de matemática. O 

órgão foi criado antes do período de nossa investigação, portanto influenciou as 

questões curriculares alocadas no nosso período de estudo, pois, segundo a autora, 

o que foi desenvolvido pela equipe da CENP no período de sua criação contribuiu 

com as transformações no âmbito de conteúdos disciplinares e atitudes dos 

professores no ensino de matemática. Pudemos utilizar não só informações acerca 

da criação da CENP e suas atuações em elaborações de propostas, bem como 

entender o que levou a Secretaria de Educação de São Paulo a pensar na criação 

dos materiais disponibilizados na década de 1980. 

Pires (2006) realizou um estudo, apresentado no artigo “A construção do 

conhecimento profissional: um estudo com três professores”, com professores 

especialistas de matemática. Os objetivos da investigação foram contribuir com a 

caracterização do conhecimento profissional desses docentes no âmbito das 

participações em processos formativos e entender como materiais curriculares 

influenciaram na construção desse conhecimento. As discussões promovidas pelo 

autor acerca da relação que os professores constroem com os materiais 

curriculares podem colaborar para reflexões em nossa investigação quando 

pensamos como os professores que atuam nos anos iniciais da educação básica em 

São Paulo se posicionam diante das propostas curriculares da Secretaria Estadual 

de Educação de São Paulo. Para Pires (2006), os professores relacionam-se com 

os documentos oficiais de forma crítica, pois, apesar de considerarem a 

importância deles, fazem valer sua experiência profissional e consideram que tais 

documentos complementam sua ação de planejar. 

Souza (2006), em seu estudo “Política curricular implementada no Estado 

de São Paulo nos anos 1980 e 1990”, examinou o currículo prescrito e percebeu 

que a política curricular articulava-se com a produção acadêmica. A autora 

ressalta que os materiais circulavam pela rede pública de ensino de formas bem 

diferentes e que a apropriação de tal currículo ocorria de maneira seletiva por 

parte dos professores. Embora esse estudo tenha utilizado como recorte o mesmo 

período de nossa investigação, está direcionado às questões curriculares 

desvinculadas da relação que estes possam ter com documentos escritos, 

produzidos por uma equipe escolar, tais como Planos Escolares e Planos de 

Ensino, como é o caso do presente trabalho. 
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Nunes e Ponte (2008), no artigo “A gestão curricular”, estudaram a relação 

de dois professores com o currículo prescrito para entender como ocorria o 

gerenciamento curricular no âmbito das práticas pedagógicas. Para os autores, o 

professor gerencia o currículo levando em conta todas as pessoas envolvidas com 

o ensino e a aprendizagem, e tal gerenciamento se dá considerando-se questões e 

crenças subjetivas do docente. Também investigamos a relação de professores 

com o currículo, no entanto os autores focaram o currículo de forma abrangente, 

enquanto nossa análise especifica o currículo de matemática. 

Ribeiro e Santos (2011) desenvolveram a pesquisa “Um professor, um 

currículo? Um estudo com duas professoras de matemática do 3.º ciclo”. Trata-se 

de um estudo para analisar a relação de duas professoras que lecionavam para 

alunos com idade aproximada de 13 anos, no âmbito de um currículo prescrito. O 

objetivo foi compreender a forma com que cada professora ensinava os mesmos 

conteúdos matemáticos prescritos curricularmente. A investigação mostrou que as 

professoras se relacionavam de maneiras distintas com o currículo. Enquanto uma 

delas procurava mediar suas crenças e concepções com o apresentado nos 

documentos, a outra seguia rigorosamente as prescrições lá contidas. Embora o 

estudo tenha sido produzido com professoras que atuam num seguimento de 

ensino diferente do abordado neste estudo, a pesquisa traz uma importante 

contribuição para a reflexão acerca da relação do professor com o currículo 

prescrito. Em nossa investigação, também procuramos entender essa relação por 

conta de que no Estado de São Paulo já ocorreu mais de uma reforma educacional, 

e cada vez que uma reforma acontece os professores recebem novas orientações 

por meio de propostas curriculares. 

 França (2012) analisa em sua tese, “Do primário ao primeiro grau: as 

transformações da matemática nas orientações da secretaria de educação de São 

Paulo (1961-1979)”, o modo como foram pensadas as propostas de orientações 

curriculares da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo no período de 1961 

a 1979. Em nossa investigação, também examinamos propostas curriculares no 

período de 1980 a 1994. É importante ressaltar que para entendermos como tais 

propostas foram pensadas é necessário conhecer o que aconteceu com as 

orientações curriculares antes do período recortado para o estudo. A autora utiliza-

se de documentos oficiais produzidos por órgãos do governo na época em que o 
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ideário do movimento da matemática moderna (MMM) se consolidava no Brasil e 

afirma que tais materiais organizaram e estruturaram o ensino de aritmética da 

época, o qual prevaleceu até 1979. 

Na tese de Buranello (2014), “Prática docente e a resolução de problemas 

matemáticos no contexto de mudança curricular do Estado de São Paulo: utopias e 

desafios”, a investigação focou como sujeitos de pesquisas professores que 

ensinam matemática, não necessariamente nos anos iniciais do ensino 

fundamental, e professores de matemática do nono ano desse mesmo segmento 

escolar. No estudo, a autora procurou entender o impacto provocado pelas 

prescrições curriculares nos professores, no âmbito do desenvolvimento de 

atividades acerca da resolução de problemas por meio da seguinte questão de 

pesquisa: “À luz dos fundamentos teóricos e metodológicos do novo currículo do 

Estado de São Paulo, quais os limites e possibilidades para que o docente de 

matemática estruture sua prática pedagógica quando ensina matemática via 

Resolução de Problemas?” (BURANELLO, 2014, p. 16). Para a autora, a 

padronização do ensino público levou à construção da ideia de padronização 

curricular, o que pressionaria os professores, provocando um entrave na ação 

pedagógica. A questão de pesquisa dessa tese difere da nossa quanto ao objeto 

matemático de estudo, embora a resolução de problemas possa também fazer uso 

de algoritmos, pois nossa análise olha para as operações aritméticas elementares. 

O cenário desse estudo é a reforma curricular no Estado de São Paulo ocorrida no 

ano de 2008, vinte anos depois do nosso. 

Estes foram os estudos que decidimos utilizar para nos auxiliar nas 

reflexões acerca do currículo de matemática nos anos iniciais. 

Apresentaremos, em seguida, os trabalhos referentes ao critério ensino de 

aritmética nos anos iniciais. 

Costa (2010) analisou a trajetória do saber escolar em sua tese “A 

aritmética escolar no ensino primário brasileiro: 1890-1946”. Utilizou-se de livros 

didáticos desse período, adotados na rede pública de ensino de São Paulo. O 

estudo do autor examinou as transformações ocorridas no conceito de número no 

período em que ocorre a instalação dos Grupos Escolares. O exame baseou-se nas 

ideias de André Chervel acerca das disciplinas escolares. A análise apontou para a 

influência da psicologia da educação na mudança do conceito de número em 
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aritmética. Apesar de estudar a aritmética, seu trabalho difere do que estamos 

avaliando. Além do período investigado, Costa (2010) fez uso de livros didáticos 

para verificar o conceito de número, enquanto nós consideramos as operações 

elementares observando propostas curriculares e documentos produzidos pela 

equipe escolar. 

Marques (2012) escreveu o artigo “Manuais portugueses e a escola nova: o 

ensino de matemática no curso primário brasileiro” com o objetivo de analisar 

duas obras destinadas à orientação de professores que ensinavam matemática em 

Portugal no período da escola nova. Foram examinadas as obras do professor 

português Faria de Vasconcellos, quais sejam: Como se ensina à aritmética: 

didáctica, de 1933, e Como se ensina a raciocinar a aritmética: psicologia 

aplicada e didáctica, de 1934. A autora concluiu que os professores tomaram 

contato com pensadores da educação por meio dos chamados manuais escolares. 

Segundo ela, as ideias de Vasconcellos veicularam pelo Brasil no período de 1930 

a 1970, tendo o Instituto de Educação Caetano de Campos utilizado o manual de 

1933 em seu programa oficial.  

Embora nosso estudo esteja alocado na década de 1980, a análise de 

Marques (2012) chamou-nos a atenção por dois motivos: primeiro, pelo fato de 

seu trabalho analisar manuais escolares destinados a orientar professores que 

ensinam matemática. Mesmo sendo em outra época e de outro país, entendemos 

que a relação professor versus manuais escolares pode contribuir com nossa 

reflexão ao verificarmos propostas curriculares, Planos Escolares e Planos de 

Ensino, lembrando que nessa relação a figura do professor está implícita. 

Segundo, por se tratar de um estudo no âmbito histórico que aborda o ensino e a 

aprendizagem de matemática. A análise apresentada pela autora mostra o papel 

coadjuvante do professor que ensinava matemática naquela época. Na década de 

1980, no Estado de São Paulo, alguns documentos oficiais foram elaborados com 

a participação do professor, no entanto, a palavra final parece ter sido de um 

grupo de pesquisadores. Isso nos remete a uma pergunta; como operacionalizar a 

participação do professor que ensina matemática nas discussões acerca do que e 

como ensinar matemática?  

D’Esquivel (2013), em seu artigo “Curso de formação de professores 

primários da Escola Normal de Caetité – BA no Período de 1925 a 1940: análise 
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das transformações curriculares do ensino de matemática”, apresenta os resultados 

de uma pesquisa que verificou a dimensão de movimentos pelos quais a educação 

foi reformada no País, influenciando, sobretudo, a educação no Estado da Bahia 

quanto às concepções de ensino da matemática. Esse artigo oportuniza um olhar 

para a questão das reformas na educação. Nosso estudo encontra-se alocado no 

período de 1980 a 1994; trata-se, também, de um momento de reformas na 

educação, no nosso caso, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo e, 

como o autor, utilizamo-nos dos estudos de Roger Chartier e André Chervel para 

analisar nossas fontes. 

Marques (2013), em sua dissertação, “Manuais pedagógicos e as 

orientações para o ensino de matemática no curso primário em tempos de Escola 

Nova”, analisa manuais pedagógicos com o objetivo de investigar as orientações 

que os professores do ensino primário recebiam no período da Escola Nova. A 

autora focou em sua investigação a aritmética no âmbito geral, diferentemente de 

nossa abordagem, que se limitou às operações. Além disso, desenvolveu a 

investigação em manuais pedagógicos do início do século XX, enquanto neste 

estudo utilizamos manuais curriculares da década de 1980. 

Oliveira (2013), em sua dissertação “Antônio Bandeira Trajano e o método 

intuitivo para o ensino de Arithmetica (1879-1954)”, faz uma análise das obras de 

Trajano com o objetivo de estudar como o método intuitivo está presente no 

ensino das “Arithméticas”. O autor pesquisou no âmbito das ideias acerca da 

Nova História Cultural, História da Educação e História da Educação Matemática 

e concluiu que no período compreendido entre o final do século XIX e início do 

século XX a abordagem das “Arithméticas” teve como finalidade modernizar o 

ensino desse conceito matemático no Brasil. Também estudamos o ensino da 

aritmética (no âmbito das operações elementares), porém num outro período e 

consultando materiais produzidos por elaboradores de currículos e professores das 

séries iniciais do primeiro grau nas décadas de 1980 e 1990. 

A dissertação de Pinheiro (2013), “Escolas de práticas pedagógicas 

inovadoras: intuição, escolanovismo e matemática moderna nos primeiros anos 

escolares”, teve o objetivo de investigar práticas pedagógicas do ensino de 

aritmética no período de 1880 a 1970 no Brasil. O desenvolvimento da 

investigação ocorreu pela análise de três movimentos educacionais: a pedagogia 
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intuitiva, a pedagogia renovada e a pedagogia moderna, consultando documentos 

de três instituições de ensino da cidade de São Paulo. As práticas pedagógicas 

foram examinadas com o intuito de perceber as transformações do significado de 

número no decorrer dos anos. A autora concluiu, ao final da pesquisa, de acordo 

com as ideias de Chervel (1990), que, “enquanto o conceito de número na 

Matemática permaneceu praticamente o mesmo, no âmbito escolar ele ganhou outros 

significados, ao longo do período tratado nesta dissertação” (PINHEIRO, 2013, p. 

144). 

Russo e Carvalho (2013), no artigo “Reforma e políticas de educação do 

Governo do Estado de São Paulo (2007 – 2011)”, objetivaram entender os 

impactos que uma reforma política-pedagógica promoveria na prática escolar. Os 

autores estudaram os documentos oficiais da rede pública estadual de ensino de 

São Paulo da década de 2007 até 2011, passando pela gestão do governo de José 

Serra e Geraldo Alkmin. No entanto, as mudanças foram efetivadas na educação 

paulista já na década de 1990, com o governo de Mário Covas, que tinha à frente 

da Secretaria Estadual de Educação Tereza Roserlei Neubauer da Silva. Para os 

autores, é nesse período que ocorrem as mais significativas e polêmicas mudanças 

no cenário educacional nesse Estado. 

 Os autores salientam que importantes conquistas acerca da participação da 

escola na discussão e encaminhamento de questões curriculares sofreram um 

retrocesso. A elaboração de documentos oficiais implementados na rede de ensino 

paulista no início e decorrer dos anos 1980, com o envolvimento dos professores 

que ensinavam matemática, indicava uma preocupação de oferecer à escola a 

autonomia que mais tarde seria ratificada na LDB de 1996. Tal retrocesso, 

afirmam, está presente nas orientações no estilo de “receita” que a SEE apresentou 

às escolas, direcionadas aos professores coordenadores, de como organizar e 

operacionalizar os encontros semanais com os docentes. Embora os autores 

tenham focado a década de 1990, as reflexões contidas no artigo remetem a 

discussões sobre as reformas escolares da década anterior. Em nossa investigação, 

analisamos as propostas curriculares veiculadas no cenário educacional do Estado 

de São Paulo nas décadas de 1980 e 1990. 

Souza (2013) realizou uma pesquisa de natureza histórica na qual 

investigou o tipo de cultura escolar manifestada no ensino de aritmética no curso 
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primário do município de Vassouras, no período de 1887 a 1904, em sua 

dissertação “Às portas da República: curso primário e aritmética escolar em 

Vassouras, 1887 – 1904”. O autor utilizou-se de provas de professores e alunos, 

livros didáticos, legislação e produção acadêmica daquela época para o 

desenvolvimento de sua investigação a fim de responder à seguinte questão: 

“Quais são os elementos da cultura escolar no curso primário em Vassouras no 

início dos tempos republicanos?” (SOUZA, 2013, p. 19). O pesquisador concluiu 

que o método intuitivo e o sistema de pesos e medidas francês estavam presentes 

na cultura escolar daquela cidade naquele período.  

 A aritmética está presente no título da dissertação de Souza (2013), não 

obstante tenha investigado livros didáticos da época que tratavam da aritmética. 

Em sua conclusão, esse tópico se apresenta de forma indireta, presente, sobretudo, 

no método intuitivo. As informações contidas na pesquisa de Souza reforçaram 

nossas reflexões acerca do papel do professor nas mudanças promovidas nos 

sistemas educacionais. 

 Silva e Valente (2013) analisaram no artigo “Aritmética e geometria nos 

anos iniciais: o passado sempre presente” mudanças no ensino da matemática para 

o ensino fundamental. A análise foi realizada sobre estudos de investigadores 

pertencentes a um grupo de âmbito nacional, abordando programas de ensino, 

livros didáticos e manuais pedagógicos. O referencial teórico adotado considerou 

os estudos de Roger Chartier sobre a cultura escolar e as disciplinas escolares no 

âmbito histórico de André Chervel. O artigo favorece nossas reflexões acerca de 

mudanças ocorridas no ensino de matemática, no Brasil e em São Paulo. 

Entendemos, conforme os autores, que estudos históricos em Educação 

Matemática podem favorecer a problematização no ensino de conceitos 

matemáticos. O ensino dessa disciplina nas salas de aula do primeiro grau (atuais 

anos iniciais do ensino fundamental) pode ter sido orientado por questões sociais e 

econômicas de uma determinada época. 

 Faria (2014), em seu artigo “Jornais e revistas como fontes privilegiadas 

na construção de um ato narrativo: investigando as práticas mobilizadoras de 

cultura aritmética que teriam sidorealizadas na Escola Normal da Província do 

Rio de Janeiro 1868 a 1889”, investigou as possíveis práticas culturais de 
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aritméticas realizadas na escola Normal da Província do Rio de Janeiro, no 

período de 1868 a 1889.  

 O artigo pode contribuir com duas reflexões: uma sobre a importância da 

aritmética na vida das pessoas e outra relativamente a manuais utilizados por 

professores para ensinar aritmética. O estudo mostra que no final do século XIX, 

no Brasil, já existia uma preocupação com a educação pública, provavelmente 

pelo fato da expansão das cidades, o que acarretou a necessidade de as pessoas 

adquirirem conhecimentos, isto é, ler, escrever e contar. Os professores daquela 

época precisavam de orientações para ensinar aritmética pelo método intuitivo, 

praticado por meio do uso do Compêndio de Pedagogia, de autoria de Marciano 

da Silva Pontes. 

 O artigo remete-nos à outra reflexão, que se aproxima da questão de nossa 

análise das propostas curriculares da rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo e documentação escolar. Segundo a autora, o método intuitivo para ensinar 

aritmética não foi muito aceito pelos professores primários da época. A rejeição 

pode estar associada a diversos fatores passíveis de investigação acerca da reação 

dos professores quanto à instauração de alterações curriculares numa rede de 

ensino. 

Portela (2014), em sua tese “As Cartas de Parker na matemática da escola 

primária paranaense na primeira metade do século XX: circulação e apropriação 

de um dispositivo didático”, procurou responder à seguinte questão: “Como as 

Cartas de Parker circularam e foram apropriadas incorporando-se às propostas 

educacionais para a escola primária paranaense na primeira metade do século 

XX?” (PORTELA, 2014, p. 13). A autora desenvolveu seu estudo com o objetivo 

de compreender a circulação e apropriação das Cartas e sua relação com o ensino 

de aritmética. Para tanto, fundamentou-se em De Certeau, Chervel, Chartier e 

Julia, para analisar relatórios da instrução pública; relatórios de secretários de 

governo; relatórios de diretores da instrução pública e diretores de grupos 

escolares; programas de ensino; revistas pedagógicas e livros indicados para o 

ensino primário. Concluiu que as Cartas de Parker estavam presentes nos 

documentos oficiais paraenses no período de 1900 a 1950 e que os professores da 

época se baseavam nesses materiais para promover o ensino de aritmética. O 

termo apropriação chamou-nos a atenção para a tese de Portela, pois num período 
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diferente investigamos a apropriação do currículo nas prescrições curriculares 

presentes em materiais elaborados por órgãos governamentais parametrizando 

com documentos escolares produzidos por uma equipe escolar, na qual se 

encontram o professor e seu Plano de Ensino. 

Santos (2014) examinou leis, decretos, normas e fontes orais em sua 

dissertação “A escolarização da matemática no Grupo Escolar Lauro Müller 

(1950-1970)”, com o objetivo de compreender como a aritmética e a geometria se 

tornaram escolarizadas na escola primária no período de 1950 a 1970 em Santa 

Catarina e por meio da seguinte questão: “Como a aritmética e a geometria 

ganharam maneiras de se escolarizar no GELM entre as décadas de 50 a 70 do 

século passado?” (SANTOS, 2014, p. 33). A pesquisadora concluiu com esse 

estudo que os discursos e enunciados da época organizavam o ensino da 

matemática por meio de programas de ensino que enfatizavam os conteúdos de 

aritmética, cuja abordagem se dava por meio do cálculo mental e práticas 

matemáticas. 

 No estudo de Santos (2014) também encontramos a aritmética como objeto 

de investigação. No texto, a autora afirma que no âmbito da aritmética os tópicos 

sistema de numeração e operações eram muito citados naqueles programas de 

ensino, no entanto sua análise limita-se a citar as operações, e não a investigar 

possíveis transformações no seu ensino. O período de estudo e o sistema 

educacional, notadamente, não são os mesmos de nossa pesquisa, contudo 

entendemos que as discussões da autora em torno da relação estabelecida entre o 

professor e orientações contidas em documentos oficiais favoreceram nossas 

reflexões. 

Virgens (2014) desenvolve a seguinte investigação de mestrado: “A 

resolução de problemas de aritmética no Ensino Primário: um estudo das 

mudanças no ideário pedagógico (1920-1940)”. Os objetivos de seu estudo foram: 

identificar características e finalidades do uso de problemas no ensino de 

aritmética no primário e se as propostas didático-pedagógicas, ocorridas no 

período de 1920 a 1940, transformaram esses problemas. O autor procurou 

responder à seguinte questão: “Qual era a finalidade do problema para o ensino de 

aritmética e quais as transformações sofridas por eles a partir das mudanças 

oriundas das diferentes propostas didático-pedagógicas para o ensino na escola 
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primária paulista?” (VIRGENS, 2014, p. 17). Virgens constatou que houve 

mudança na utilização de problemas para ensinar aritmética na escola primária. 

Essa investigação apresenta uma semelhança e algumas diferenças em relação à 

nossa. A semelhança é a verificação da ocorrência ou não de uma apropriação. As 

diferenças referem-se ao período e ao objeto de estudo; para nós, 1980 a 1994 e 

operações aritméticas elementares. 

Costa (2015) analisou um artigo em seu estudo “Análise de artigo da 

Revista de Educação de Santa Catarina, 1937: uma contribuição para a história da 

metodologia de ensino de aritmética”. Ela procurou responder à seguinte questão: 

“Quais as metodologias utilizadas para o ensino de aritmética prescritas na 

Revista de Educação, número 7, de 1937, do estado de Santa Catarina para o 

curso primário?” (COSTA, 2015, p. 16). Segundo a autora, o método presente nas 

prescrições da Revista é o abstrato e o concreto, por meio dos seguintes processos: 

intuição, cálculo e problemas. O estudo de Costa abordou prescrições para o 

ensino de aritmética presente em um periódico de 1937. Seu estudo chamou-nos a 

atenção pelo fato de, também, em nossa análise, olharmos para prescrições, no 

nosso caso, acerca do ensino de operações aritméticas elementares. 

Souza (2016) estudou as transformações que ocorreram com a matéria de 

aritmética nos Programas dos Grupos Escolares de Santa Catarina. Com a 

pesquisa, “Entre o ensino ativo e a escola ativa: os métodos de ensino de 

aritmética nos Grupos Escolares catarinenses (1910-1946)”, a autora procurou 

responder à seguinte questão: “Como os novos métodos de ensino advindos da 

Pedagogia Moderna e da Escola Nova foram apropriados para a matéria de 

aritmética nos grupos escolares catarinenses nesse período?” (SOUZA, 2016, p. 

27). Após o exame das fontes, concluiu que as formas de ensinar aritmética e os 

conteúdos se modificaram. Os materiais de orientação utilizados contribuíram 

para a ressignificação da concepção de aritmética naquele Estado. O objetivo da 

autora foi estudar transformações relativas à matéria de aritmética. 

Diferentemente, comparamos o que é prescrito acerca do ensino das operações 

elementares aritméticas nas propostas curriculares das décadas de 1980 e 1990 na 

rede pública estadual de São Paulo com as concepções para o ensino dessas 

operações nos Planos Escolares e de ensino de uma escola da época. 
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 Portanto, nossa busca por estudos que mostrassem a importância de 

pesquisas no âmbito histórico na educação matemática e se aproximassem de 

nossa investigação encontrou os trabalhos apresentados neste capítulo. Vale 

lembrar que nossa preocupação com a originalidade da pesquisa foi significativa e 

em nossas reflexões e discussões entendemos que as questões e os objetivos dos 

estudos, analisados por esses autores, são distintos do nosso. Nesses trabalhos o 

objeto matemático (operações aritméticas elementares) não recebeu tratamento 

exclusivo, e foi estudado em períodos e localidades diferentes ou iguais ao nosso.  

  A originalidade de uma tese parece preocupar muitos alunos que se 

dispõem a desenvolver uma pesquisa. Para Becker (2015), no campo das ciências 

humanas o conhecimento é cumulativo, na práxis e teoricamente. Não se parte do 

nada ao se sentar para escrever; fazemo-lo com base no que já foi anteriormente 

escrito. 

 Para desenvolver a investigação tomamos como fontes propostas 

curriculares oficiais da SEE de 1980 a 1994 e documentos escolares (Planos 

Escolares, Planos de Ensino e relatórios pedagógicos de professores) de uma 

escola estadual periférica da cidade de São Paulo. No âmbito curricular, 

entendemos necessário dedicar um momento de discussão sobre questões 

curriculares pelo fato de nortear os fazeres escolares que envolvem a elaboração 

de Planos Escolares e de ensino. As fontes foram organizadas em três instâncias 

para que fosse possível, na análise, constatar consensos e dissensos entre elas. Na 

primeira instância, estão as propostas curriculares da Secretaria Estadual de 

Educação (SEE); na segunda, os Planos Escolares; e na terceira, os Planos de 

Ensino dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 Nossa fundamentação teórico-metodológica baseou-se em registros 

presentes em materiais produzidos por diferentes elaboradores, considerando suas 

vivências, crenças, concepções enquanto profissionais atuantes da educação 

pública, dentro ou fora da sala de aula. Tais registros apresentam seus objetivos, 

suas finalidades, que orientam as discussões para elaboração de diferentes ações 

com propostas comuns a toda uma rede de ensino. 

 

1.1 O mundo das representações segundo Chartier 

 

 Ao adotarmos materiais como propostas pedagógicas e prescrições 

curriculares para o ensino de operações aritméticas elementares nas primeiras 

séries do 1.º grau, Planos Escolares, Planos de Ensino e outros documentos 

escolares, estamos abordando também a vida das pessoas envolvidas nessas 

elaborações. Chartier (2015) ajuda-nos a entender um pouco dessas relações entre 

pessoas e materiais produzidos no âmbito da apropriação.  

 Um dos papéis dos estudos históricos é mostrar como as coisas mudam 

com o passar do tempo, inclusive o modo de realizá-las. Para Chartier (2015), o 

Paradigma Dominante do fazer história, pautado no estruturalismo e no 

marxismo, foi paulatinamente abandonado em virtude das constantes 

transformações sociais. 

 Segundo o autor, surge um estado de indecisão que promove o que se pode 

chamar de caracterização do fazer história nos dias de hoje, capaz de multiplicar 

seus campos de ação para pesquisa, ampliando-se as experiências e os encontros. 

Ocorre que esse distanciamento do fazer história entre uma época e outra promove 

o abandono de princípios e encaminhamentos que orientavam as ações do 

historiador baseadas em três focos: 

[...] o projeto de uma história global, capaz de articular num mesmo 

apanhado os diferentes níveis de totalidade social; a definição 

territorial dos objetos de pesquisa, geralmente identificados com a 

descrição de uma sociedade instalada num espaço particular (uma 

cidade, uma província, uma região) e que era a condição da coleta e 

do tratamento dos dados exigidos pela história total; o primado 

conferido ao recorte social considerado capaz de organizar a 
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compreensão das diferenciações e das partilhas culturais 

(CHARTIER, 2015, p. 176). 

 

 O fazer história pode produzir um vasto material escrito, que finalmente 

poderá ser lido por diferentes pessoas. Da figura do historiador (fazer história) 

para a figura do leitor (receptor de uma história feita) ocorre a construção do 

sentido do que está sendo lido. Chartier (2015) entende que, numa primeira 

hipótese, isso acontece no ato da leitura e da escuta no âmbito de um processo 

determinado historicamente, no qual a abordagem poderá ser influenciada por 

elementos como o tempo, os lugares, as comunidades. Numa segunda hipótese, 

esclarece que os textos podem apresentar vários significados móveis e que as 

maneiras como chegam aos leitores interferem na sua construção. Para o autor, 

esses leitores precisam da materialidade, isto é, manusear materiais que favorecem 

a leitura de textos, porque entende que não confrontariam textos desprovidos de 

materialidade, ou seja, abstratos. 

A práxis leitora dessa materialidade está ancorada em três pontos: os 

gestos, os espaços e o hábito. O sentido na leitura passa pelo entendimento 

histórico das práticas subjetivas, sociais e históricas, e das subjetividades 

representativas na inscrição e produção textual. A apropriação é estabelecida por 

uma história social dos usos e das interpretações no âmbito de suas determinações 

fundamentais percebidas nas ações que as produzem, isto é, o ato de ler não é 

necessariamente subjetivo, ele pode promover relações pessoais no tempo e no 

espaço. Tal condição é o oposto da visão de que na produção de sentido do que foi 

lido, os pensamentos são produtos que existem por si mesmos. Na relação de 

leitura (quem escreve/quem lê) a construção do sentido deve ancorar-se na 

variância de categorias e na continuidade das trajetórias históricas (CHARTIER, 

2015, p. 178-180). 

 Para o autor, as diversas compreensões possíveis de um mesmo texto 

precisam ser consideradas quando o objetivo a ser atingido é a apropriação de seu 

conteúdo. Uma tarefa difícil, pois tais compreensões podem ser fruto de diferentes 

manipulações e aprendizagens subjetivas. 
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1.2 As finalidades do ensino segundo Chervel 

 

 Em seu trabalho, História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa, Chervel (1990) convida-nos a refletir sobre o significado, ou a 

construção do significado da palavra disciplina educacional. Para o autor, o termo 

“disciplina” é utilizado, no meio escolar até meados do século XX, procurando 

sustentar duas ações que pretendiam, para o entendimento da época, vigiar e 

reprimir, em função do bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino que 

não deveriam conter condutas que prejudicassem a ordem das coisas. 

 Ainda no âmbito de vigiar e reprimir, o termo “disciplina”, na constituição 

de seu significado, vai decidir, arbitrariamente, o que deve ser ensinado (os 

conteúdos). Essa arbitrariedade seria imposta pelo contexto sociocultural no qual 

a escola estaria inserida: 

[...] a escola ensina as ciências, as quais fizeram suas comprovações 

em outro local. Ela ensina a gramática porque a gramática, criação 

secular dos linguistas, expressa a verdade da língua, ela ensina as 

ciências exatas, como a matemática, e, quando ela se envolve com a 

matemática moderna, é, pensa-se, porque acaba de ocorrer uma 

revolução na ciência matemática [...] (CHERVEL, 1990, p. 180). 

 

 Para o autor, “disciplina escolar” era entendida como aquilo que deveria 

ser ensinado, imperativamente. Disciplina encerraria, assim, em seu significado, 

as matérias, os conteúdos, que se desenvolveriam por meio de finalidades 

(objetivos). 

 Acerca dessas finalidades o autor assevera que necessariamente não 

estariam inscritos nos textos formais, pois estes poderiam manifestar-se nas salas 

de aulas ainda que informalmente. E continua indagando se tais finalidades, 

quando inscritas nos textos formais, representariam finalidades reais. 

 A indagação de Chervel estaria alicerçada na sua preocupação com o 

posicionamento do professor diante de situações que confrontariam as finalidades 

escritas, leis, e as práticas concretas. A existência desse confronto seria em 

função da forma imperativa pela qual são elaborados os objetivos e as finalidades. 

 Com esse enfoque, o autor defende que para definir finalidades é 

necessário responder à questão: por que a escola ensina o que ensina?, em 

detrimento da questão que julga estar sempre presente nas discussões 
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educacionais: que é que a escola deveria ensinar para satisfazer os poderes 

públicos? (NA – imperatividade). 

 Chervel (1990) salienta que, ao estudarmos as finalidades, não podemos 

separar a documentação que fixa os objetivos da documentação pedagógica, que 

se traduz numa realidade próxima dos agentes no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 Especificamente com relação à figura do professor nesse movimento de 

elaboração, que pode ser unidirecional dos objetivos, o autor alerta para o 

seguinte: 

No coração do processo que transforma as finalidades em ensino, há a 

pessoa do docente. [...] Como as finalidades lhe são reveladas? Como 

ele toma consciência ou conhecimento delas? E, sobretudo, cada 

docente deve refazer por conta todo o caminho e todo o trabalho 

intelectual que levam às finalidades, ao ensino? Um sistema 

educacional não é dedicado, de fato, à infinita diversidade dos 

ensinamentos, cada um trazendo a cada instante sua própria resposta 

aos problemas colocados pelas finalidades? (CHERVEL, 1990, p. 

191). 

 

 O docente, como diz o autor, precisa ter voz no processo de reflexão e 

elaboração das finalidades do ensino. 

 

1.3 A cultura escolar 

 

 A década de 1980 foi um período de significativas mudanças na rede 

pública estadual de São Paulo. Uma nova realidade no cenário educacional 

paulista se apresentava, estimulada por novas demandas sociais provenientes da 

expansão da metrópole que buscava se enquadrar nas tendências de 

desenvolvimento internacionais.  

Naquele período, o Estado recebeu uma grande quantidade de migrantes 

que procuravam, sobretudo, por trabalho. Diante dessa situação, o governo de São 

Paulo expande a rede pública de ensino, pois entre as razões da expansão estava a 

necessidade de preparar o cidadão para trabalhar nas modernas indústrias que 

haviam se instalado no País e promoviam uma verdadeira revolução no mercado 

de trabalho. A escola passaria a ser uma das mais importantes instituições para a 

promoção dessas mudanças. Mais alunos matriculados, mais professores para 
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preparar e novas propostas curriculares capazes de atender às exigências do novo 

quadro social. 

Nesse contexto de mudanças sociais, a Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), por meio da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), 

promove mudanças curriculares para o ensino de 1.º grau (SOUZA, 2006, p. 207). 

Conforme carta de apresentação da Proposta Curricular para o ensino de 

matemática – 1.º grau, pelo secretário de Estado da educação, Chopin Tavares de 

Lima, a política educacional daquele governo visava à requalificação da escola 

pública de primeiro grau, considerando-se as ações já existentes, tais como: 

jornada única no ciclo básico, oficinas pedagógicas e Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). Segundo os elaboradores, 

a proposta baseou-se em experiências vivenciadas pela equipe, como os 

“Subsídios para a implementação do guia curricular de matemática” (1977), o 

projeto “Geometria experimental” (1979) e a testagem do “Atividades 

Matemáticas” (1981) (SÃO PAULO, 1986, p. 7). 

 Para o professor, o momento exigia outro olhar para o ensino e a 

aprendizagem, urgia a necessidade de construir uma nova cultura escolar. O que 

ensinar diante desse novo quadro social? Como ensinar? 

[...] A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos [...] (JULIA, 2001, p. 9). 

 

 Essa cultura escolar, segundo Julia (2001), é construída por diversos 

agentes. Ocorre que a relação hierarquizada entre eles não favorece a efetiva 

participação de todos, criando dessa forma um estado de poder no qual uns 

elaboram as normas a serem seguidas e outros seguem-nas: 

[...] Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar 

em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a 

obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos 

pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os 

professores primários e os demais professores [...] (JULIA, 

2001, p. 11). 

 

 Diante desse quadro, o autor provoca-nos com a seguinte questão: 

“Dispomos, hoje, de instrumentos próprios para analisar historicamente esta 

cultura escolar?”. 
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 No âmbito das reflexões realizadas por esse estudioso da cultura escolar 

encontramos duas situações, uma manifestada na década de 1970 e outra na de 

1980: a possível utilização da escola pela burguesia para exercer controle sobre o 

povo (BOURDIE, PASSERON apud JULIA, 2001); e a promulgação da lei da 

obrigatoriedade escolar no final do século XIX. Com relação à segunda, caberia 

um interessante estudo filosófico acerca da liberdade de escolha, pois é possível 

que muitos dos problemas encontrados na escola, quanto ao ensino e à 

aprendizagem, podem ser agravados pelo fato de que o indivíduo é obrigado a 

estar onde não quer. Mas isso é outro assunto!  

 Estamos, com o autor, diante de um fazer história no âmbito da educação. 

A obrigatoriedade da educação escolar provoca um significativo aumento no 

número de pessoas atendidas pelas instituições educacionais. Em muitos países, 

desde o século XVIII, a igreja perde espaço nos assuntos escolares, terreno sob 

seu domínio por um longo tempo para a ação dos governos. Assim, algumas 

escolas se manifestam contrárias às normas hierárquicas oriundas dos colégios 

religiosos, por exemplo, a formação dos indivíduos em escolas como as de Julio 

Ferry, segundo Julia (2001), propunha formar verdadeiros republicanos. 

 No entendimento de Julia (2001), os “Projetos Pedagógicos” (para os dias 

de hoje as orientações curriculares) eram pensados, na ótica dos historiadores, 

como o caminho poético para desenvolver a educação escolar. Esse caminho era 

de fora para dentro da instituição, não favorecendo, dessa maneira, perceber as 

reações, que poderiam ser adversas com relação aos projetos, dos responsáveis 

por sua execução. 

 Para Julia (2001), esse fazer histórico do ensino carecia de uma direção 

que contribuísse para o entendimento da cultura escolar. Segundo ele, o fazer 

histórico manifestar-se-ia no âmbito de quatro olhares: história do ensino, história 

das ideias, história das instituições e história da população. A primeira focava 

questões externas à escola e não olhava para as questões internas; a segunda 

limitou-se a buscar por [...] definição de origens e influências; a terceira não 

procurou por uma identidade histórica no âmbito das instituições escolares, 

tratando-as como as instituições militares, judiciais etc.; e a quarta focou a 

exclusão e a discriminação em detrimento da preocupação com as atividades 

internas da escola que propiciariam a discriminação. 
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 O autor entende que coube à história das disciplinas escolares realizar o 

que os outros olhares ainda não haviam feito:  

[...] Ela tenta identificar tanto através das práticas de ensino utilizadas 

na sala de aula como através dos grandes objetivos que presidiram a 

constituição das disciplinas, o núcleo duro que pode constituir uma 

história renovada da educação (JULIA, 2001, p. 13). 

 

  De acordo com Julia (2001), um fato complicador desfavoreceu o fazer 

histórico do ensino, o período de quase ausência de material (fontes) para estudar. 

Muitos costumes vivenciados no interior de uma escola ficaram perdidos no 

tempo por falta de registros que não foram feitos ou conservados. O autor entende 

que existem três eixos de estudo da cultura escolar: “as normas e as finalidades, 

profissionalização do trabalho do educador e conteúdos ensinados e as práticas 

escolares” (JULIA, 2001, p. 9), elementos que poderiam estar presentes nos 

materiais produzidos pelas instituições escolares. 

 Com o fazer histórico do ensino percebe-se, com o autor, que o estudo das 

normas escolares é tradicional. Para ele, os registros regimentares de uma 

instituição possibilitaria enxergar as práticas escolares dos envolvidos no processo 

de ensino. Lembra que cinquenta anos separam as primeiras regras escritas por 

Padre Nadal
7
 e o texto definitivo do Ratio Studiorum no ano de 1599. Duas razões 

possíveis são apresentadas como responsáveis pela lentidão na redação do Ratio 

Studiorum: a primeira diz que as regras intencionavam promover a troca de ideias, 

confrontando experiências daqueles que ensinavam; e a segunda aponta o 

expressivo aumento na quantidade desses envolvidos com o ensino. O olhar para 

as normas e finalidades que orientam o ensino nas instituições escolares remonta, 

pelo menos, à metade do século XIV. 

 Chega o momento em que os padres são substituídos, em muitas 

instituições europeias, por professores, regimentados pelo Estado. Julia (2001) 

aponta alguns elementos que caracterizam esse novo momento na educação; os 

concursos para contratação do professor, a liberdade de cátedra do docente, a 

designação de professor primário e professor secundário e a ineficiente formação 

do professor. 

                                                 
7
Jerónimo Nadal (1507 – 1580), foi um sacerdote jesuíta Mallorquim, colaborador de San Ignacio 

de Loyola a quem ajudou a promulgar as Constituições da Companhia de Jesus.  

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_de_Loyola
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_de_Loyola
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 Nesse ponto, a cultura escolar, em conformidade com Julia (2001), 

adentra-se mais nas vivências, nas atitudes promovidas no interior das escolas, 

sobretudo pelos professores: “a escola não é o lugar de rotina e da coação e o 

professor não é o agente de uma didática que seria imposta de fora” (JULIA, 

2001, p. 33). 

 Ainda segundo o mesmo autor, “A definição de conhecimentos a ensinar, 

as condutas a inculcar, as práticas, transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação” (JULIA, 2001, p. 10) dessas ações se apresentariam nas orientações 

curriculares, elaboradas pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

(SEE), por meio da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), 

que procurou preparar propostas de ensino e aprendizagem com a participação 

ativa de professores. Embora enfraquecidas as ações promovidas pelos envolvidos 

com o Movimento da Matemática Moderna
8
 (MMM), nesse Estado e no Brasil, de 

certa forma continuaram influenciando as questões curriculares por intermédio de 

alguns membros do grupo da CENP que divulgava o ideário do MMM, 

convidados a formar uma comissão que organizaria a produção de novos 

documentos curriculares. 

 Onde fica o professor diante de todas essas mudanças? Uma quantidade 

significativa de docentes, especialistas da área de matemática, participou de 

cursos promovidos por grupos responsáveis pela divulgação da Matemática 

Moderna por todo o País. Esses profissionais procuravam ensinar na sala de aula o 

que lhes era apresentado nos cursos, pois a intenção era divulgar o ensino de 

matemática que se contrapunha ao modelo tradicional. E o professor dos anos 

iniciais do 1.º grau? Por não ser um especialista da área, embora fosse possível 

encontrar um docente formado em matemática atuando nesse segmento de ensino, 

em sua maioria eram profissionais formados no curso de Magistério no 2.º grau. 

Para estes houve um momento específico de preparação promovido por alguns 

membros do grupo da Matemática Moderna, que culminou na criação, por parte 

da SEE, de uma comissão para tratar de questões curriculares acerca do ensino de 

matemática da 1.ª à 4.ª série (BURIGO, 1989). 

                                                 
8
 Durante o MMM, a elaboração dos currículos levaria em conta a estrutura da própria 

Matemática, propondo à matemática escolar a abordagem de conceitos como teoria dos conjuntos, 

geometria não euclidiana, álgebra abstrata, estruturas algébricas, álgebra linear, topologia e 

funções de variáveis complexas. A ampliação da descrição desse Movimento encontra-se na 

subseção 2.3. 



 
 

44 
 

 Uma nova cultura escolar pressupunha um professor atuante, promotor de 

sua qualificação profissional, cônscio de seu papel na construção de estratégias de 

ensino (SILVA, 2015; FIORENTINI, 1995; SAVIANI, 1987). Vale lembrar que 

essa classe profissional representava a maioria dos envolvidos com as questões 

educacionais. Assim sendo, sua participação nas reformas educacionais não 

poderia ser passiva, treinar somente poderia não ser suficiente, pois, para inculcar 

condutas e incorporar ações, seria necessário estudar, propor, opinar (BECHARA 

apud BURIGO, 1989). Talvez a preocupação com a formação de um professor 

mais ativo fosse a razão pela qual a expressão “Guias Curriculares” tenha sido 

substituída por “Propostas Curriculares” na década de 1980. 
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CAPÍTULO 2 – O CURRÍCULO E O PROFESSOR DO CICLO BÁSICO 

NA DÉCADA DE 1980 

 

O que deve ser ensinado de matemática para os alunos? Como devem ser 

ensinados determinados conceitos matemáticos? Quais os fatores que interferem 

no ensino e na aprendizagem desses conceitos? Essas são algumas das diversas 

questões que poderiam ser discutidas numa escola e registradas em seus Planos 

Escolares e Planos de Ensino, buscando uma organização de caminhos a serem 

seguidos. 

 

2.1 Discussões curriculares no período de recorte da pesquisa (1985-1994) 

 

 As discussões acerca do currículo escolar têm uma relação próxima com o 

momento histórico que ele representa. Como para este estudo é importante 

compreender o processo de desenvolvimento curricular em um determinado 

segmento escolar e refletir acerca das variáveis que intervêm em sua formulação, 

buscamos referências em diversos estudos, tais como o de Tomaz Tadeu da Silva, 

que faz uma exposição histórica de reflexões acerca de questões curriculares em 

cenários sociais de diferentes épocas e lugares. 

 Para Silva (2015), os estudos realizados sobre currículo do início do século 

XX até as duas primeiras décadas do século XXI ficaram conhecidos, conforme 

os momentos sociais vivenciados pela educação, como teorias tradicionais, teorias 

críticas e teorias pós-críticas do currículo. 

 Não pretendemos aqui promover uma reflexão histórica acerca de 

currículo conforme Silva (2015), pois nosso interesse é alocar nosso estudo sobre 

o ensino de operações aritméticas elementares para os anos iniciais no período 

compreendido entre 1980 e 1990 no Estado de São Paulo, no âmbito curricular 

vigente da época, para que possamos observar o tratamento dado a essas 

operações prescrito nas orientações curriculares e presente nos Planos Escolares e 

de ensino nas escolas. 

 No século XIX, a industrialização e a urbanização provocaram 

significativas mudanças na maneira de viver das pessoas. No início do século XX, 

muitos países do mundo sofreriam transformações sociais, o número de pessoas 
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que passaram a residir nas cidades aumentava significativamente. Esse fenômeno 

culminou com o surgimento da questão: Como deveria ser a educação escolar da 

massa populacional que passava a viver nas cidades, que se tornavam cada vez 

mais urbanizadas e industrializadas? Tal preocupação também figurou no cenário 

social brasileiro que, para tornar possível a instauração do novo momento 

socioeconômico, promoveu alterações na Educação. 

 Para tanto, o currículo passa a ser investigado. Como as mudanças 

curriculares ocorrem durante os processos de transformações sociais, o próprio 

currículo tornou objeto de estudo, que mobilizou pesquisadores no âmbito 

educacional. Bobbit, Sacristán, Freire, Saviani, Fiorentini e Silva são alguns de 

uma lista significativa de pensadores curriculares. Na intenção de situar nossa 

análise num período curricular educacional e por considerarmos que toda 

inovação curricular sofre influências das teorias anteriores, optamos por 

apresentar dois quadros. O primeiro – Quadro 1 – contendo o período e as 

palavras-chave de cada uma das possíveis teorias que influenciaram a mudança 

curricular, cenário desta investigação: tradicionais, críticas e pós-criticas 

conforme a compreensão de Silva (2015); o segundo – Quadro 2 – expõe a 

estrutura de Fiorentini (1995) com as quatro tendências curriculares: formalista 

clássica, empírico ativista, formalista moderna e tecnicista com suas variações – 

construtivista e socioetnoculturalista. 

 

Quadro 1 – Palavras-chave representativas das teorias de currículo segundo Silva (2015) 

Fonte: Silva (2015) 

 

 Nossas fontes são propostas curriculares da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo, Planos Escolares, Planos de Ensino e registros de 

TEORIAS TRADICIONAIS TEORIAS CRÍTICAS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS 

Ensino 

Aprendizagem 

Avaliação 

Metodologia 

Didática 

Organização 

Planejamento 

Eficiência 

Objetivos 

Ideologia 

Reprodução cultural e social 

Poder 

Classe social 

Capitalismo 

Relações sociais de produção 

Conscientização 

Emancipação 

Currículo oculto 

Resistência 

Identidade, alteridade, diferença 

Subjetividade  

Significação e discurso 

Saber-poder 

Representação 

Cultura  

Gênero, raça, etnia e sexualidade 

Multiculturalismo  
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professores produzidos no período de 1985 a 1994. O momento histórico das 

teorias críticas parece condizer com a época da elaboração de manuais 

pedagógicos na Secretaria Estadual de Educação, que orientou reflexões no 

ambiente escolar envolvendo diretores, coordenadores e professores.  

 

Quadro 2 – Tendências curriculares segundo Fiorentini 

FORMALISTA 

CLÁSSICA 

EMPÍRICO 

ATIVISTA 

FORMALISTA 

MODERNA 

TECNICISTA 

O ensino da matemática por meio de 

técnicas, regras e algoritmos. 

Caracterizada pelas 

ideias e formas 

clássicas da 

matemática (Euclides e 

Platão). 

Ensino focado no 

pensamento lógico 

dedutivo. O professor é 

expositor de conteúdos 

e o aluno um repetidor, 

copiador, que precisa 

devolver o que 

aprendeu. 

O professor assume 

o papel de 

facilitador da 

aprendizagem. 

O aluno torna-se o 

centro do processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

Aprender fazendo 

destaca-se nesse 

processo. 

O foco é 

desenvolver a 

criatividade e os 

interesses 

individuais. 

 

Procurou unificar os 

campos fundamentais 

da matemática 

(conjuntos, álgebra, 

funções) 

O ensino deveria 

adotar um ensino da 

matemática mais 

focado na precisão e na 

lógica. 

O professor seria a 

autoridade máxima no 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

CONSTRUTIVISTA 

Substituição de 

uma prática 

mecânica por uma 

prática que visa a 

construção do 

pensamento lógico 

dedutivo. 

Entendimento da 

matemática como 

construção 

humana. 

Valorização do 

processo além do 

produto final. 

Novo olhar sobre 

os erros cometidos 

pelos alunos. 

SOCIOETNOCULTURALISTA 

Ubiratan D’Ambrósio: “A 

arte de ou técnica de explicar, 

de conhecer, de entender nos 

diversos Contextos 

Culturais”. 

Mudanças de paradigmas: 

crianças pobres são 

portadoras de conhecimentos 

e de estruturas cognitivas. 

Fonte: Fiorentini (2015) 

 

 Levando em conta o momento histórico da documentação aqui 

apresentada, consideramos que, possivelmente, as reflexões dos envolvidos com a 

educação escolar naquele período buscavam configurar ações, por parte dos 

professores e dos alunos, que dessem conta do ideário construtivista e 

socioetnoculturalista no âmbito tecnicista. Em nossa análise preliminar,
9
 

observamos que tal postura vinha sendo sinalizada pelos organizadores dos 

materiais curriculares no Estado de São Paulo na década de 1980. Nos volumes do 

“Atividades Matemáticas” (AM) muitas atividades propõem a construção de 

conceitos em seus objetivos, a meta da atividade número 97 do AM da 1.ª série do 

                                                 
9
 Tal análise será aprofundada no Capítulo 3. 
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1.º grau é a seguinte: “Propiciar condições para que as crianças associem a 

operação adição a determinadas situações-problema” (SÃO PAULO, 1985, p. 

110). Meta a ser atingida por meio do seguinte objetivo: Construir situação-

problema envolvendo adição. 

 Na Proposta Curricular, também elaborada na década de 1980, os seus 

autores alertaram, por exemplo, para a preocupação excessiva com a mecanização, 

imitação e repetição presentes na abordagem de conceitos matemáticos: 

A preocupação excessiva com o treino de habilidades com a 

mecanização de algoritmos, com a memorização de regras e esquemas 

de resolução de problemas, com a repetição e a imitação e não com 

uma aprendizagem que se dê, inicialmente, pela compreensão de 

conceitos e de propriedades, pela exploração de situação-problema nas 

quais o aluno é levado a exercitar sua criatividade, sua intuição (SÃO 

PAULO, 1982, p. 7). 

 

Como mencionamos, não pretendemos explorar profundamente os estudos 

acerca de currículo nos diferentes períodos de preocupação com a educação, 

sobretudo das camadas menos favorecidas da população. Decidimos expor os 

quadros com as ideias de Silva (2015) e Fiorentini (1995) para orientar nossas 

reflexões na realização da análise considerando os aspectos educacionais e 

antropológicos de envolvimento entre os agentes de ação curricular dentro e fora 

da escola. 

No ano de 1987, Dermeval Saviani publica o livro Escola e democracia, 

no qual apresenta uma reflexão acerca das teorias da educação.
10

 Para o autor, a 

década de 1970 proporcionou uma marginalização educacional, isto é, um 

contingente de pessoas que não terminavam seus estudos no sistema educacional 

vigente àquela época ou nem mesmo ingressavam na escola. 

Saviani desenvolve sua reflexão baseando-se em dois grupos acerca dessa 

marginalidade: 

Num primeiro grupo, temos aquelas teorias que entendem ser a 

educação um instrumento de equalização social, portanto, de 

superação da marginalidade. 

Num segundo grupo, estão as teorias que entendem ser a educação um 

instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização 

(SAVIANI, 1987, p. 7). 

 

                                                 
10

 De acordo com o autor, o termo “Teorias da Educação” foi apresentado originalmente em 

Cadernos de Pesquisa, n. 42, ago. 1982, da Fundação Carlos Chagas. 
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 Ainda conforme pensa o autor, as teorias do primeiro grupo serviriam para 

corrigir desigualdades sociais que teriam surgido na sociedade por acaso, cabendo 

à escola promover a igualdade, simplesmente. Já as teorias do segundo grupo se 

preocupariam com as desigualdades sociais, buscando entender suas origens e 

causadores. Nessa colocação, o autor denomina as teorias do primeiro grupo de 

teorias “não críticas” e as do segundo grupo de “teorias crítico-reprodutivistas”. 

 O estudo de Demerval Saviani não foca diretamente questões curriculares, 

contudo é possível traçar um paralelo entre as chamadas teorias da educação e as 

teorias de currículo (SILVA, 2015).  

 No que concerne às teorias da educação, conforme apresentadas no texto 

de Saviani (1987), encontramos três pedagogias; a pedagogia tradicional, a 

pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. No tocante às teorias curriculares, 

apresentadas por Silva (2015), encontramos as teorias tradicionais, teorias críticas 

e teorias pós-críticas do currículo, conforme quadro anterior. 

 Apoiados nos estudos de Silva (2015), Fiorentini (1995) e Saviani (1987), 

podemos afirmar que os documentos analisados nesta investigação foram 

produzidos em um momento histórico determinado. Consideramos, 

fundamentados nesses autores, que os documentos examinados nesta pesquisa 

podem ter sido elaborados à luz do ideário das teorias críticas de currículo no 

âmbito de uma tendência tecnicista de educação em que poderia forjar uma 

pedagogia cujo foco é o ser agente, atuante e ciente de suas potencialidades ante 

um repertório educacional produzido de si e para si mesmo. 

 

2.2 O professor do Ciclo Básico e as questões acerca do currículo 

 

 

 Para Sacristán (2013), o currículo apresenta aspectos que podem 

condicionar os envolvidos e também ele (o currículo) pode ser condicionado. Essa 

condição coloca diferentes dimensões em contato favorecendo o surgimento de 

dilemas que, por sua vez, nos obrigam a tomar uma posição. 

 Segundo o autor, o termo currículo origina-se da palavra curriculum, cujas 

raízes são as palavras cursus e currere. Diz-se que na Roma antiga a carreira dos 

cidadãos com cargos eletivos era progressiva, partindo de um posto de menor 

importância para uma colocação maior. Nesse movimento, o cidadão podia ser 
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agraciado com o Cursus Honorum, isto é, a soma das honras acumuladas. 

Descrevia-se, dessa forma, um percurso que delineava uma carreira. 

 Esse estudioso de questões curriculares entende que o currículo é 

associado a dois significados: o percurso de uma vida profissional, no qual 

ocorrem as mudanças no sentido de crescimento, que na vida profissional foi 

chamado por Cícero de curriculum vitae; e a constituição da carreira do estudante 

no que deve aprender e em que ordem (SACRISTÁN , 2013, p. 16). 

 Originalmente, o currículo significava o estabelecimento de conteúdos a 

ensinar. Os órgãos educacionais e os professores deveriam elaborar seus planos de 

modo a cumprir o que foi estabelecido. A condição de “cumprir o estabelecido” 

configurava-se numa imposição aos envolvidos com o ensino, interferindo em 

suas práticas pedagógicas. Para o autor, esse estabelecimento constituía o 

currículo a ensinar: “[...] é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os 

quais, por sua vez, regularão a prática didática que se desenvolve durante a 

escolaridade” (SACRISTÁN, 2013, p. 17). 

 No âmbito histórico, Sacristán (2013) remete-nos à Idade Média, 

precisamente no momento no qual o currículo classificava o conhecimento em 

dois grupos: o trivium e o quadrivium. De acordo com o autor, o primeiro grupo 

era composto pelas disciplinas de Gramática, Retórica e Dialética, responsáveis 

pelo entendimento de como se adquire conhecimento. O segundo grupo, por sua 

vez, Astronomia, Geometria, Aritmética e Música, de caráter mais prático, seriam 

conhecimentos aprendidos no intuito de prover o sustento do indivíduo. 

 Com relação aos conteúdos propriamente ditos, é de entendimento do 

autor que o currículo tinha a função de organizar e unificar as ações do ensinar e 

do aprender. No entanto, chama-nos a atenção para um paradoxo – ainda presente 

nos dias de hoje – acerca da unificação, pois na organização do que ensinar e do 

que aprender os conteúdos são separados por disciplinas.  

 O autor conduz-nos até a Inglaterra anglo-saxã em que, como conta, teria 

surgido a ideia de currículo no âmbito pedagógico. Dois momentos teriam 

favorecido tal surgimento: a reformulação da abordagem da Dialética nas diversas 

áreas de estudo e o entendimento de que o ensino deveria ser disciplinador e 

organizado (Calvinismo). Uma forte característica curricular é formada no sentido 

de apresentar conteúdos previamente escolhidos sem a participação efetiva dos 
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professores. O currículo vem determinar o que ensinar e mais, os tempos de 

ensinar que implicariam os tempos de aprender: 

 [...] Dessa maneira, o conceito de currículo delimitou as 

unidades ordenadas de conteúdos e períodos que tem um 

começo e um fim, com um desenvolvimento entre esses 

limites. Não é permitido fazer qualquer coisa, fazer de uma 

maneira qualquer ou fazê-la de modo variável (SACRISTÁN, 

2013, p. 19). 

 

 Os conteúdos previamente estabelecidos, segundo o autor, estariam 

desconsiderando, na sua elaboração, agentes que com ele se envolveriam. O autor 

lembra que o fazer curricular deveria compreender, no mínimo, três grupos de 

agentes: os especialistas, os alunos e os professores. Um quarto elemento ligaria 

essa tríade de envolvidos no trato curricular: os saberes. Para Sacristán (2013), a 

ligação do primeiro grupo (especialistas) e o terceiro (professores) manifestar-se-

ia por meio de livros e materiais didáticos, sendo o último responsável por levar 

os saberes ali presentes até os alunos. Quanto à qualidade desses conteúdos, o 

autor ressalta que estaria atrelada à composição de duas outras qualidades: a 

qualidade cultural e pedagógica dos professores e a qualidade dos textos e demais 

materiais como fontes de informações. 

 O autor alerta para o cuidado de não tomar a questão acerca dos conteúdos 

no sentido de superestimar uma parte em função do todo. A questão a respeito dos 

conteúdos não deve ser a única meta no bojo das discussões educacionais; há de 

se considerar o profissionalismo dos docentes que precisa ser entendido de forma 

ativa nos debates das funções da educação: 

[...] É preciso evitar a sinédoque de fazer do ensino de conteúdos a 

única meta das escolas, bem como buscar que os docentes se vejam 

tanto como profissionais quanto como docentes educadores de um 

texto curricular abrangente, “de ampla cobertura”, reconhecendo o 

princípio de que os fins, e, portanto, as funções da educação 

escolarizada, são mais amplas do que aquilo que normalmente se 

reconhece como conteúdos do currículo. [...] (SACRISTÁN, 2013, p. 

24).  

 

 Textos de ampla cobertura, como os apresentados em materiais 

curriculares, têm sua importância, segundo o autor, pois na prescrição de 

conteúdos se estabelece, ou dever-se-ia estabelecer, a relação entre seus 

organizadores e os professores; os professores e a produção de materiais devem 

ser provocados. A provocação contribuiria para a desconstrução da ideia de 
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imposição, corroborando a diversidade de interpretações que poderia provocar 

adaptações: 

[...] Os professores não decidem suas ações no vácuo, mas no contexto 

da realidade de um posto de trabalho, em uma instituição que tem 

normas de funcionamento, às vezes estabelecidas pela administração – 

em outras ocasiões, excessivamente determinadas –, pela política 

curricular, pelos órgãos de governo de um centro ou pela simples 

tradição, muitas vezes aceita – talvez demasiadamente – sem discutir 

(ACOSTA apud SACRISTÁN, 2013, p. 190). 

 

 Para Acosta, os professores julgam os conteúdos a serem ensinados 

tomando decisões que, embora influenciadas por ações externas, estariam 

condicionadas à sua cultura de forma subjetiva; suas atitudes orientariam, de certa 

forma, seu modo de ensinar. O autor assevera que essa suposta autonomia 

encontraria respaldo nas transformações dos sistemas educacionais no âmbito 

histórico.  

Na prática, a seleção de conteúdos a serem ensinados passa por critérios 

ora elaborados em grupo, ora individualmente no âmbito escolar. A arbitrariedade 

dessa escolha favoreceria a redução ou ampliação, baseada em interpretações 

subjetivas. Essa condição obrigaria o professor a fazer escolhas constantes, no 

sentido de buscar, segundo suas concepções, os significados daquilo que se 

pretende ensinar (SACRISTÁN, 2013). 

O trabalho sobre currículo organizado por Sacristán oferece um 

significativo material para uma reflexão a respeito de sua elaboração e 

aplicabilidade. O autor apresenta, entre outros, os textos de Acosta que, 

fundamentado em Gómez (1998), complementa sobre o professor e as elaborações 

curriculares: 

A vida cotidiana de qualquer profissional prático depende do 

conhecimento tácito que ele ativa e elabora durante sua própria 

intervenção. O docente, frente à pressão das múltiplas e simultâneas 

demandas da vida em aula, ativa seus recursos intelectuais no sentido 

mais amplo da palavra (conceitos, teorias, crenças, dados, 

procedimentos e técnicas) para elaborar um diagnóstico rápido dela, 

valorizar seus componentes, projetar estratégias alternativas e prever, 

no que for possível, o curso futuro dos acontecimentos etc. (GÓMEZ 

apud SACRISTÁN, 2013, p. 193). 

 

Os recursos intelectuais ativados pelos docentes refletem sua ação 

planejadora. No ato de seu planejamento, os professores permitem aflorar suas 
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concepções subjetivas acerca do ensino e da aprendizagem (MARERRO apud 

SACRISTÁN, 2013). 

Sacristán convida-nos a refletir com Goodson (2004) acerca da 

importância de dar voz aos professores na elaboração curricular, pois atentar para 

a forma como ensinam poderia favorecer uma aproximação dos seus 

conhecimentos às reflexões curriculares, contribuindo para outro momento de 

reflexão, centrado na ação docente que colocará frente a frente concepções 

subjetivas e as prescrições. Concordamos com Acosta que, baseado em Doyle e 

Carter (1987), afirma que o professor é o administrador da sala de aula. Sua 

administração estaria pautada nas prescrições curriculares em suas concepções de 

ordem acadêmica e sociais a respeito da aprendizagem de seus alunos. 

Nosso estudo analisa transformações curriculares ocorridas na rede pública 

de ensino do Estado de São Paulo no período compreendido entre 1980 e 1994. 

Entendemos que o Movimento da Matemática Moderna no Brasil prescreve 

importantes mudanças que possibilitam a aproximação do professor de materiais 

curriculares. Decidimos aprofundar um pouco mais o assunto sobre essa relação. 

 

2.3 Transformações curriculares: participação ativa ou passiva do professor? 

 

 O Movimento da Matemática Moderna (MMM) estabeleceu um 

importante momento de mudanças no cenário educacional. Significativas 

reflexões acerca do ensino e da aprendizagem dessa disciplina foram 

desencadeadas considerando-se as transformações sociais pelo mundo e no Brasil 

após a Segunda Grande Guerra. Os primórdios idealizadores desse movimento 

antecederam a elaboração de guias curriculares no Estado de São Paulo. Por volta 

da década de 1970, o MMM balizou ações relacionadas com o ensino e a 

aprendizagem de matemática antes e durante esse período.  

 No mundo pós-guerra, depois do ano de 1945, com a detonação de duas 

bombas atômicas no Japão, dizimando mais de 140 mil vidas, instantaneamente, e 

outros tantos mil no decorrer dos anos por conta da contaminação do ar, solo e 

água, uma paralisação tomou conta dos governos em função das reflexões acerca 

do poder do conhecimento científico. Direcionado para outras questões, esse 
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conhecimento talvez pudesse promover ações mais dignificantes para a sociedade 

mundial.  

 As nações começaram, a partir daquele momento, a propiciar significativas 

transformações no conceito de fabricação de produtos. A indústria entrava na era 

das máquinas sofisticadas capazes de multiplicar a força humana de trabalho. Por 

conta disso, o humano capaz de atuar nessas indústrias também precisaria, 

voluntariamente, ou não, ser transformado. Desenhava-se outra sociedade, com 

outras necessidades, a vida social como se entendia deixava de existir. 

 Como não poderia deixar de ser, a escola também sofreu com as mudanças 

sociais oriundas do desenvolvimento industrial. Cada vez mais as sociedades 

entendiam que seu povo deveria ser capaz de compreender e produzir ciência, e 

com essa concepção o ambiente escolar parecia ser favorável a essa compreensão 

e produção. 

 Os países, gradativamente, tornam-se cada vez mais industrializados. Os 

Estados Unidos promoveram grandes avanços técnico-científicos nessa época, não 

só pelo fato de terem sido os autores da detonação das duas bombas atômicas no 

Japão, mas também por conta de que, após o ocorrido, o mundo dividiu-se em 

dois grandes blocos: um liderado pelos Estados Unidos e outro pela extinta União 

Soviética. Estimulados por uma corrida espacial, os líderes dos blocos 

desenvolviam ciência a todo vapor para manter o status de poder sobre o mundo. 

 Os norte-americanos entenderam que suas escolas deveriam acompanhar 

os novos tempos. Os currículos escolares sofreram mudanças, sobretudo nas áreas 

de ciência e matemática. Outros países, engajados na transformação industrial, 

também passaram a pensar nos currículos escolares. O Brasil era considerado país 

do Terceiro Mundo, contudo a transformação das indústrias também chegara por 

aqui. No entanto, diferentemente daqueles países, as mudanças curriculares 

idealizadas por aqui ocorriam mais no sentido de olhar o que os outros estavam 

fazendo do que pensar o que precisaria ser feito considerando-se a realidade da 

sociedade brasileira. Nesse intuito, Burigo (1989) entende que essas mudanças 

ocorreram no País como um processo de transferência de projetos curriculares 

elaborados em países industrializados para países de Terceiro Mundo. 

 Especificamente, o ensino de matemática nos Estados Unidos passou a 

priorizar o formalismo científico. A técnica do fazer em detrimento da ação 
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reflexiva prevaleceria na realização de exercícios. No cenário europeu, a França 

foi um dos países que promoveu significativas ações no seu sistema educacional, 

no qual outras abordagens para o ensino de matemática foram discutidas. Boa 

parte dos países industrializados entendia, assim, ser necessária a prática de uma 

matemática mais moderna nas escolas.  

 No Brasil, as reformas Francisco Campos em 1932 e Capanema em 1942 

sustentavam as concepções para o ensino de matemática na sociedade brasileira. 

Uma das mais importantes ações promovidas nesse período foi a idealização de 

um currículo mínimo comum no âmbito nacional, ideia presente até os dias hoje 

nas discussões curriculares. Nos anos de 1955, 1957 e 1959 ocorreram os 

Congressos Nacionais para o Ensino de Matemática no Curso Secundário. Nesses 

encontros, a discussão acerca de uma ação mais participativa do aluno no processo 

de ensino e aprendizagem surgia como uma possível mudança na abordagem dos 

currículos de matemática em detrimento da abordagem dada no período das 

reformas. Segundo Burigo (1989), somente no último Congresso a matemática 

moderna é citada: 

Congresso 1959 [...] atitudes frente à matemática moderna: preparação 

de professores quanto à matemática moderna; introdução do espírito 

da matemática moderna nas faculdades de filosofia; introdução de 

noções de matemática moderna no secundário (BURIGO, 1989, p. 

49). 

 

 De acordo com Burigo (1989), dois eventos ocorridos nos Estados Unidos 

na década de 1950 seriam importantes para o surgimento do ideário da 

matemática moderna: a participação do National Council of Teachers of American 

(NCTM), que promoveu uma discussão acerca do ensino de matemática com o 

seguinte tema “Compreensão dos procedimentos e seus significados”; e a 

publicação em 1938 de um documento pela Progressive Education Association, 

que salientava o uso de um currículo que se baseava em problemas concretos 

surgidos na vida real. 

 O ensino da matemática ocorreria no âmbito da matemática universitária, 

os currículos seriam elaborados considerando-se as seguintes áreas e conceitos, 

propostas pela matemática moderna: teoria dos conjuntos, geometria não 

euclidiana, álgebra abstrata, estruturas algébricas, álgebra linear, topologia e 

funções de variáveis complexas. A abordagem desses conceitos consideraria a 
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concepção pedagógica de um aluno “construtor de seus conhecimentos, que 

aprenderia fazendo e aplicaria o método dedutivo”. 

 De acordo com Burigo (1989), o brasileiro Oswaldo Sangiorgi foi uma das 

figuras mais ativas na introdução e divulgação da matemática moderna no Brasil. 

Depois de ter participado de encontros norte-americanos sobre o ensino de 

matemática, volta ao País e, por intermédio do Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática (GEEM), tem a oportunidade de desenvolver cursos levando as 

propostas de inovação do ensino de matemática para outros professores com 

outras pessoas (George Springer, Luiz Henrique Jacy Monteiro e Alésio de 

Caroli), que para Burigo contribuíram imensamente para a proliferação dos ideais 

da matemática moderna. 

 Por ocasião do quarto Congresso Brasileiro para o Ensino de Matemática 

na cidade de Belém, o GEEM apresenta uma proposta de “Assuntos mínimos para 

um moderno programa de matemática para o ginásio”. Conforme o estudo 

apresentado por Burigo (1989), os congressos acerca do ensino de matemática 

focavam o secundário (Ensino Médio dos dias atuais). Essa intenção de 

preocupação com o ginásio (Ensino Fundamental – anos finais dos dias atuais) 

colocou as inovações para o ensino de matemática próximas dos anos iniciais do 

primeiro grau. Vale lembrar que o ideário da matemática moderna veiculava entre 

os especialistas da área, ou seja, professores de matemática. A manifestação 

dessas ideias no segmento, no qual quem ministrava as aulas de matemática não 

era um especialista da área, foi articulada por Jairo Bezerra, Manhucia Liberman e 

Anna Franchi. No ano de 1967, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

cria um grupo de trabalho para elaborar e reorganizar o currículo do curso 

primário. 

  Segundo Burigo (1989), no ano 1971 os cursos promovidos pelo GEEM 

alcançaram 10.000 professores, proliferando, dessa forma, a matemática moderna 

pelas salas de aula do Brasil. Em 1972, o grupo já estava atuando ativamente na 

elaboração curricular para o ensino de matemática, do 1.º e 2.º graus. 

 Os ideais da matemática moderna começaram a enfraquecer durante a 

década de 1970. Para Burigo, uma das causas do enfraquecimento foi a separação 

dos membros do GEEM por conta de concepções diferentes acerca do ensino de 

matemática. É nesse momento que encontramos duas ocorrências que podem 
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favorecer as reflexões em nosso estudo. Uma acerca da relação do professor que 

atua nos anos iniciais do 1.º grau e os materiais curriculares elaborados pela 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, outra por conta da relação desses 

professores com a utilização de materiais concretos nas aulas de matemática.  

 A concepção de conceitos matemáticos relativos às operações elementares 

estaria sustentada nesses materiais curriculares. Dentro do ideário da matemática 

moderna, Jairo Bezerra, Manhucia Liberman e Ana Franchi haviam elaborado o 

texto “Ensino da Matemática na Escola Primária”. Quanto ao material concreto, 

Burigo (1989) cita em seu trabalho os “blocos lógicos” de Dienes. 

 Os blocos lógicos foram criados por Zoltan Paul Dienes, matemático 

húngaro, na década de 1950. Sua utilização nas aulas de matemática favoreceriam 

o exercício da lógica e o desenvolvimento do raciocínio abstrato que, mais tarde, 

poderiam ser aplicados no estudo das operações elementares (SARMENTO, 

2014). 

 

Figura 5 – Blocos lógicos de Dienes 

 

Fonte: Site de busca Google 

 

 Por fim, embora os ideais da matemática moderna tenham se enfraquecido, 

o período de assimilação e divulgação das inovações do ensino de matemática 

naquele período obteve um saldo positivo, pois nenhuma das reformas anteriores 

discutiu com tamanha profundidade as questões a respeito do ensino e da 

aprendizagem dessa disciplina. Foram incontáveis cursos com significativa 
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participação de professores, e nesse sentido Anna Franchi e Lucília Bechara 

dizem o seguinte: 

O trabalho de treinamento de professores tem que ser um trabalho 

onde haja envolvimento, participação e acompanhamento (FRANCHI 

apud BURIGO, 1989, p. 249). 

De modo geral as propostas (de reformas) [...] ocorrem sem considerar 

a opinião ou as experiências e necessidades de uma maioria 

representativa. [...] É urgentemente necessário [...] que qualquer que 

seja a reforma, os professores participem: estudando, propondo, 

opinando, votando (BECHARA apud BURIGO, 1989, p. 249). 

 

 O GEEM, então dividido, não conta com a participação de Sangiorgi na 

elaboração curricular do ensino de matemática após 1970 no Estado de São Paulo, 

mas tem membros atuando na Secretaria Estadual de Educação naquele período: 

Lydia Condé Lamparelli e Almerindo Marques Bastos. Dos trabalhos 

desenvolvidos pelo grupo resultaram o “Atividades Matemáticas”, que, conforme 

descreve o próprio material, contou com a participação de professores da rede 

pública estadual na experimentação das atividades criadas. No entanto, não 

entendemos ter ocorrido uma participação na qual o professor tivesse estudado, 

proposto, opinado e votado: 

Durante o ano de 1981, as atividades foram experimentadas em 

algumas classes de cinco escolas estaduais de 1.º grau da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo. Semanalmente, as atividades 

eram entregues aos professores de 1.ª série, que por sua vez davam-

nos informações quanto ao desenvolvimento das mesmas, e elementos 

da equipe faziam observação do trabalho dos alunos em sala de aula 

(SÃO PAULO, 1985). 

 

 A partir do ano de 1982, a Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP), órgão do governo do Estado de São Paulo, apresenta à rede 

pública estadual de ensino o documento Atividades Matemáticas para o 1.º grau. 

O Estado era governado por André Franco Montoro, que tinha à frente da 

Secretaria Estadual de Educação, órgão que subsidiava a CENP, o senhor Paulo 

Renato Costa e Souza, economista. Nessa gestão, foi instaurado o Ciclo Básico 

no, então, primeiro grau.  

Praticamente no mesmo período iniciam-se os movimentos para a 

elaboração de uma Proposta Curricular, apresentada à rede pública estadual de 

ensino durante o governo de Orestes Quércia, que confiou a pasta da Secretaria da 

Educação ao senhor Chopin Tavares de Lima, que delegou a coordenação dos 

trabalhos à Maria Clara Paes Tobo na edição de 1988. A edição de 1991 foi 

publicada na gestão do governador Antônio Fleury Filho, que nomeou para pasta 
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da Secretaria Estadual de Educação o senhor Fernando Gomes de Morais. A 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas estava a cargo de Eny Marisa 

Maia. 

O material foi elaborado com a colaboração de uma equipe formada por 

professores universitários e membros da CENP. A Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) foi representada pelo Professor Antônio Miguel e 

Universidade de São Paulo (USP) pelo Professor Nilson José Machado. Na carta 

de apresentação do material aos professores, o senhor secretário da educação 

explica que o material foi elaborado subsidiando-se nos debates realizados com a 

participação de professores especialistas de várias regiões do Estado de São Paulo. 

A única diferença entre as duas edições é a apresentação das Expectativas de 

Aprendizagem na edição de 1991, que pretendia deixar mais claro que conceitos 

eram propostos aos alunos e aonde deveriam chegar. 

 Na carta está contida a concepção da aplicabilidade daquele material: 

[...] Como todo documento orientador da prática docente, uma 

proposta curricular só se concretiza, só se torna realidade, ao ser 

incorporada ao planejamento escolar, transformando-se no cotidiano 

da sala de aula [...] como subsídio necessário a organicidade do 

trabalho pedagógico [...]. (SÃO PAULO, 1988, p. 3). 

 

 Outra concepção é apresentada na carta; trata-se da equipe escolar que 

segundo o texto precisa ser coletiva e solidária. Nos últimos parágrafos da carta, a 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo reconhece que mudanças só são 

viabilizadas quando condições apropriadas são criadas. Para que tais mudanças 

ocorram, as propostas curriculares estariam articuladas com programas já 

existentes na rede, como a implantação da jornada única no ciclo básico, a 

instalação das Oficinas Pedagógicas (hoje Núcleos Pedagógicos) e dos Centros 

Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) que 

encerrou suas atividades por volta do ano 2001. 

 

2.4 O professor do Ciclo Básico (CB) 

 

 O projeto Ciclo Básico foi instituído na rede pública de ensino estadual de 

São Paulo pelo Decreto 21.833, de 23 de dezembro de 1983, num momento em 

que o Brasil manifestava significativas mudanças na esfera política e social. O 

alto índice de reprovação dos alunos, sobretudo das 1.ª séries, motivou o governo 
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do Estado a reorganizar esse segmento de ensino. Somente as duas primeiras 

séries seriam atendidas pelas inovações curriculares específicas para a 

alfabetização. O objetivo era inserir o aluno na 3.ª série lendo, escrevendo e 

resolvendo operações aritméticas simples. 

 O projeto provocou significativas mudanças na organização dos primeiros 

anos do 1.º grau. O CB abordava as duas primeiras séries desse segmento de 

ensino. Por se tratar de um ciclo, a reprovação ao final da primeira série foi 

praticamente abolida. A essência do projeto estava centrada na construção de 

conhecimentos pelo aluno (ROSA, 2006). 

 As mudanças atingiram também o professor, pois, para concretizar o 

projeto, os docentes precisariam tomar conhecimento de inovações curriculares de 

âmbito teórico-metodológicas de fundamentação das propostas. Para isso, o 

governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), criou a Jornada Única (JU) pelo Decreto 28.170, de 21 de janeiro de 1988 

(SÃO PAULO, 1994). 

 Até aquele ano os professores que atuavam nos primeiros anos do 1.º grau 

tinham uma ou duas turmas atribuídas, permanecendo quatro horas com cada 

uma. Isso significava menos tempo do aluno na escola e com o professor. Outra 

situação que poderia inviabilizar o sucesso do projeto Ciclo Básico consistia na 

dificuldade de os professores se encontrarem para discutir e trocar experiências 

acerca dos encaminhamentos pedagógicos desenvolvidos com suas turmas. Com a 

JU, o professor passaria a atuar somente com uma turma, tendo sua carga horária 

alterada para permanecer mais tempo com o aluno e com horários para encontros 

de formação na própria escola. Surge a figura do professor coordenador do Ciclo 

Básico (CB), responsável por participar dos encontros formativos em nível de 

Delegacia de Ensino e repassar os assuntos tratados na formação para os 

professores de sua unidade. 

 Depois de sua instauração, no ano de 1983, o projeto passa por uma 

reformulação em 1985 (Comunicado SE de 29.11.1985), com o intuito de revisar 

a proposta educacional do Estado de São Paulo iniciando-se pelo CB. As 

mudanças propostas para o projeto consistia no seguinte: mudar os objetivos e 

conteúdos específicos, abordar os conteúdos de outra maneira, resgatando-os e 

redistribuindo-os. 
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 A implantação do projeto CB marcou um importante momento de 

mudança curricular em São Paulo, atingindo significativamente alunos e 

professores. A reorientação do mecanismo de aprovação e reprovação do aluno 

obrigou todos os envolvidos com a educação a repensar a condição do ser aluno:  

[...] para fins de promoção dos alunos do Ciclo Básico para a 3.ª série 

do 1.º grau, ficam estabelecidos os parâmetros a seguir relacionados: 

[...] em matemática o aluno deverá: [...] – selecionar a operação 

pertinente a uma determinada situação-problema – realizar cálculos 

numéricos: a) através da utilização de uma técnica operatória quando 

se trata de adicionar dois números quaisquer ou subtrair (sem recurso) 

dois números quaisquer; b) não necessariamente através da utilização 

de uma técnica operatória quando se trata de multiplicar um número 

por um menor que dez ou múltiplo de dez e dividir dois números em 

que o segundo é diferente de zero e menor que dez (SÃO PAULO, 

1994, p. 300). 

 

 O comunicado esclarece ainda três aspectos relacionados ao ensino de 

operações no CB: a) a variância da disponibilidade de uma determinada operação 

na resolução de uma situação-problema; b) a construção e relação dos fatos 

fundamentais das operações e c) a realização de operações por meio ou não de 

técnicas operatórias no caso de multiplicações e divisões. 

 Para formular tais categorias foi observado o desempenho dos alunos por 

meio de sondagens realizadas na rede pública estadual de ensino de São Paulo. É 

importante ressaltar que o projeto CB atendia as duas primeiras séries do 1.º grau, 

no entanto propunha que se assegurasse a continuidade da programação nas séries 

subsequentes. 

 As categorias estabelecidas para promoção do aluno do CB em matemática 

abordavam os seguintes conceitos: sistema de numeração decimal; operações 

aritméticas; situações-problema; espaço e formas. 

 De acordo com o comunicado, o professor que atuaria no CB deveria 

considerar que os conteúdos de matemática se desenvolvem fundamentalmente 

quando as atividades discorrem de forma contínua e sistemática. A continuidade e 

a sistematização na realização de tarefas exigiriam um aluno capaz de se apropriar 

de conceitos matemáticos, atuando ativamente nesse processo. 

 Pretendemos nesta parte da investigação contextualizar a época de 

elaboração dos materiais curriculares e as demais fontes analisadas por nós. O 

Movimento da Matemática Moderna (MMM) foi citado em poucas palavras para 

entendermos os primórdios de criação do AM e da Proposta Curricular, pensadas 
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por um grupo nas quais estavam presentes membros do GEEM, responsáveis pela 

divulgação daquele movimento no Brasil. A preocupação com a participação do 

professor na elaboração de propostas curriculares já era mencionada por Franchi e 

Bechara, ainda quando atuavam naquele grupo. Quanto ao tratamento dispensado 

às operações aritméticas elementares, com a leitura dos temas no AM e os 

objetivos das atividades, a abordagem desses conceitos ainda propunha um 

formalismo matemático presente no uso do algoritmo e na linguagem algébrica. 

 Quanto ao projeto CB, o AM e a Proposta Curricular de 1988 

fundamentaram e orientaram a práxis pedagógica dos professores que atuavam 

nos dois primeiros anos do 1.º grau. Observaremos mais de perto essa 

fundamentação e orientação no capítulo de apresentação de nossas fontes de 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – DAS FONTES DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentamos nossas fontes de pesquisa e análise de cada 

um dos documentos encontrados com a finalidade examinar os conteúdos, objetivos 

e metodologias do ensino de aritmética, presentes nos discursos escritos para 

compor o corpo de discursos elaborados fora da escola e o corpo de discursos 

produzidos no interior da escola. Vale lembrar que o primeiro diz respeito às 

produções da SEE no âmbito da CENP (1.ª instância) e o segundo da escola (2.ª e 

3.ª instâncias). 

 Bacellar (2014) afirma ser importante, ao realizarmos uma análise, 

contextualizar os documentos: “Contextualizar o documento que se coleta é 

fundamental [...]”. Lembra que precisamos dar atenção às condições nas quais o 

material foi redigido. Com que propósito? Por quem? Acrescenta que é preciso 

colocar um olhar crítico sobre as fontes. O autor assevera que para analisar e 

interpretar fontes algumas ações podem ser realizadas: comparação de informações, 

justaposição documental, relacionamento entre textos e contextos, estabelecimento 

de constantes e identificação de mudanças e permanências. 

 Nossas fontes de pesquisa são compostas pelo “Atividades Matemáticas 

(Ciclo Básico)”, “Proposta Curricular para o Ensino de Matemática (1988, 1991)”, 

Planos Escolares e Planos de Ensino de uma escola estadual (1985 a 1994). Para 

comparar o que esses materiais apresentam acerca do ensino de operações 

aritméticas elementares Ciclo Básico (CB), focamos os objetivos descritos em cada 

um deles com o intuito de perceber as ideias que esses materiais trazem por meio de 

quatro categorias: as concepções, os fatos fundamentais, o material concreto e as 

situações-problema para cada operação.  

 

3.1 Fontes de pesquisa da 1.ª instância – Atividades Matemáticas  

 

 Encontramos edições de 1981 a 1998, mas para nosso estudo utilizamos as 

seguintes edições: Atividades Matemáticas – 1.ª série do 1.º grau 1981; Atividades 

Matemáticas – 2.ª série do 1.º grau, volumes 1 e 2, 1982.
11

 A edição de 1981 – 

                                                 
11

 Vale lembrar que no ano de 1985 a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo implantou a 

Jornada Única, reorganizando as duas primeiras séries do 1.º grau em 1.ª e 2.ª Etapas do Ciclo 
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figura 6 – tinha capa branca, brochura, encontrada num acervo de livros 

pedagógicos de uma escola estadual da periferia da cidade de São Paulo, e as 

versões mais recentes (1985 e 1998) – figuras 7 e 8 – possuíam capas vermelhas e 

verdes e foram adquiridas em lojas de livros usados.  

 

Figura 6 – Atividades Matemáticas versão 1983 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 

                                                                                                                                      
Básico. Sendo assim, a partir daquele ano, as edições do AM foram organizadas com as seguintes 

nomenclaturas: Ciclo Básico volumes 1 e 2, 3.ª e 4.ª séries do 1.º grau. 
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Figura 7 – Atividades Matemáticas versão 1985 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 8 – Atividades Matemáticas versão 1998 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

O conteúdo das edições não sofreram alterações, como pode ser percebido 

em dois trechos de textos, o primeiro da 1.ª série da edição de 1981 e o segundo 

do volume 1 da edição do Ciclo Básico do ano de 1998 – Figuras 9 e 10. 
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Figura 9 – Texto apresentado na seção “Instruções para o uso do texto” no AM publicado em 

1982 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 10 – Texto apresentado na seção “Instruções para o uso do texto” no AM publicado 

em 1998 
 

 

 

 

 

 

F 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 As informações acerca das operações de adição e multiplicação no AM da 

edição de 1981 foram apresentadas na página 15 do material. As mesmas 

informações foram apresentadas na edição de 1998, à página 11. 
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Conforme consta no prefácio, o material foi elaborado com a colaboração 

de professoras de escolas estaduais. As atividades propostas foram 

experimentadas em sala de aula e acompanhadas pela equipe de pesquisadores que 

mais tarde discutiam quais deveriam permanecer e quais deveriam ser descartadas. 

O propósito anunciado pelos elaboradores foi o seguinte: “ajudar os professores 

de 1.ª (e 2.ª) série(s) a proporcionarem a seus alunos atividades nas quais eles 

possam trabalhar naturalmente com conceitos matemáticos, tendo liberdade de 

experimentar, discutir e, sobretudo, tirar conclusões” (SÃO PAULO, 1981, p. 11) 

 Para isso, as atividades propostas foram agrupadas em nove temas: 

“vocabulário fundamental para a matemática, geometria, sequências, 

classificação, simbolização, número natural, sistema de numeração decimal, 

adição e multiplicação” (SÃO PAULO, 1981, p. 13), no livro da 1.ª série, e, 

“medida de tempo, classificação, sequência, sistema de numeração decimal, 

adição, multiplicação, divisão e geometria” (SÃO PAULO, 1983, p. 11), no livro 

da 2.ª série. Para cada um dos temas foram apresentadas considerações acerca do 

tratamento pedagógico dispensado no desenvolvimento das atividades. 

Exporemos aqui, na íntegra, somente os textos que se relacionam às operações 

aritméticas elementares com o intuito de situarmos nosso objeto matemático de 

estudo num contexto de mudanças no ensino e na aprendizagem de conceitos 

matemáticos após o MMM. 

- Tema: adição – “As atividades deste tema têm por objetivo propiciar o 

desenvolvimento da habilidade de realizar a operação de adição, proporcionado 

situações de aprendizagem que conduzem à compreensão dos sinais + e =. O 

professor encontrará diversas parcelas. O entendimento deste fato é importante 

para a compreensão da operação de adição e do sinal” (SÃO PAULO, 1981, p. 

15). 

- Tema: adição –“A abordagem do tema é paralela ao desenvolvimento das 

atividades referentes ao sistema de numeração decimal. As relações entre os dois 

temas são tão estreitas que a técnica operatória da adição, sem e com reserva, 

aflora naturalmente” (SÃO PAULO, 1983, p. 12). 

- Tema: multiplicação – “A multiplicação foi incluída na 1.ª série, ao invés da 

subtração, principalmente por dois motivos: a multiplicação é a operação que 

junto com a adição determina a estrutura algébrica do conjunto dos números 
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naturais (motivo de ordem matemática); a multiplicação pode ser apresentada 

como uma adição reiterada de parcelas iguais, podendo, portanto, ser entendida 

como uma extensão natural da adição (motivo de ordem pedagógica). É 

importante que um aluno saiba designar um número por meio de uma escrita 

multiplicativa, assim como associar escritas multiplicativas às aditivas 

correspondentes. O desenvolvimento do tema finaliza com a sistematização dos 

fatos fundamentais cujos resultados não ultrapassam 45” (SÃO PAULO, 1981, p. 

15). 

- Tema: multiplicação – “As atividades propostas visam a retomada do conceito 

de multiplicação enquanto uma adição de parcelas iguais, bem como proporcionar 

condições para compreensão da técnica operatória desta operação. Os fatos 

fundamentais são construídos e organizados de maneira a evidenciar a 

comutatividade da multiplicação. Por outro lado, são construídos os produtos de 

um número por um múltiplo de 10 (10, 100, 1000 etc.) para, em seguida, 

desenvolver a técnica operatória, mediante esses conhecimentos e a utilização da 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição” (SÃO PAULO, 

1983, p. 12). 

- Tema: subtração – “O conceito de subtração é o mais complexo com a qual a 

criança vai trabalhar nesta fase. Isso se deve ao fato de que a elas estão associadas 

três ideias distintas: subtrair, comparar e completar. O tratamento adotado, ao 

invés de privilegiar uma dessas ideias, caminha no sentido de proporcionar uma 

síntese das mesmas, expressando-se, mais tarde, através de um único tipo de 

escrita. a-b. As atividades constantes deste tema visam, também, a proporcionar a 

compreensão das técnicas operatórias da subtração. Nas Atividades n.ºs 71A, 81A 

e 89A, desenvolvemos a técnica do recurso à unidade de ordem superior 

(impropriamente chamada de técnica de ‘emprestar’); nas atividades 71B/ 81B e 

89B, desenvolvemos a técnica de compensação. O ideal é trabalhar as duas 

técnicas com as crianças e deixar que cada uma escolha a que melhor 

compreendeu. Todavia, caso o professor trabalhe apenas uma delas, terá que optar 

pela versão A ou versão B. Nesse caso, se houver alunos que encontrem 

dificuldades para dominar a técnica adotada, é conveniente apresentar-lhes a 

outra, pois, poderão, eventualmente, se adaptar melhor” (SÃO PAULO, 1983, p. 

12). 
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- Tema: divisão – “As atividades referentes a este tema visam a trabalhar o 

conceito de divisão associado a duas ideias distintas: a de distribuição (ou 

repartição) equitativa e a de medida. Na primeira, dada uma quantidade de 

objetos, distribuídos equitativamente por um certo número de grupos, é preciso 

determinar quantos objetos têm cada grupo e quantos objetos sobram. Na 

segunda, dada uma quantidade de objetos, é preciso determinar quantos grupos, 

contendo um certo número deles, podem ser formados e quantos objetos sobram. 

Em qualquer uma das ideias, está presente o conceito mais geral de que dividir é 

separar em subgrupos com a mesma quantidade de elementos: em um caso 

procura-se determinar quantos objetos há em cada grupo e, no outro, quantos 

grupos, com um certo número de objetos, podem ser formados, sempre levando 

em conta o número de objetos que restam. A divisão como operação inversa da 

multiplicação aparece apenas para os casos em que o resto é igual a zero. A 

abordagem feita chega até a construção da técnica operatória conhecida como 

técnica americana” (SÃO PAULO, 1982, p. 11). 

 De 1981 até 1998 a Secretaria Estadual de Educação (SEE), por meio da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), propôs que as 

operações aritméticas nas escolas paulistas fossem abordadas com as ideias 

expostas no AM. Embora outros materiais acerca do ensino de matemática para os 

primeiros anos do 1.º grau tivessem sido elaborados, o AM esteve presente no 

meio escolar por mais de uma década. 

 

3.1.1 Os objetivos e metas para o ensino de operações elementares no AM 

 

No material de apoio ao currículo “Atividades Matemáticas”, cada uma 

das atividades recebia um título. Nelas eram descritos o objetivo, o material 

necessário, o desenvolvimento, o tema a meta e os comentários ao professor. 

Como o foco deste estudo está na análise das finalidades, descreveremos mais 

detalhadamente os itens objetivo e meta.  

 A figura a seguir exibe os objetivos e as metas (finalidades) para o ensino 

e para a aprendizagem de operações como apresentados no documento 

“Atividades Matemáticas” (AM). 
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Figura 11 – Objetivo e meta de uma atividade do AM 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Analisando a figura é possível perceber que os objetivos são descritos nos 

componentes objetivo e meta. Conforme descrito nas instruções para o uso do 

texto contidas no documento, no componente objetivo é descrito o comportamento 

esperado pelo aluno ao realizar atividade e na meta é apresentado o propósito da 

atividade “de acordo com o ponto de vista do professor” (SÃO PAULO, 1985, p. 

9). Notamos que, nesse contexto, o objetivo estava ligado à aprendizagem e a 

meta ao ensino. 

Colocamos em dois quadros todos os objetivos e metas para o ensino de 

operações aritméticas elementares no Ciclo Básico (1.ª e 2.ª séries do 1.º grau) 
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com o propósito de mostrar um panorama do que foi elencado para esse segmento 

de ensino.  

No quadro a seguir é possível observar as atividades envolvendo as 

operações aritméticas elementares no AM da 1ª série. A primeira coluna indica a 

quantidade de atividades e o tipo de operação (A – adição; M – multiplicação e 

AM – adição e multiplicação); a segunda coluna o número da atividade no 

material; a terceira coluna mostra o título da atividade; a quarta o objetivo da 

aprendizagem; e a quinta a meta do ensino. 

 

Quadro 3 – Atividades de Matemática – 1.ª série do 1.º grau  

 At. Título Objetivo Meta 
1A 

 
67 O muro mais 

alto 

 

Estabelecer equivalências, 

expressando-as por meio de 

escritas aditivas. 

Introduzir o sinal +. 

 

2A 

 
68 O sinal = 

 

Estabelecer a 

correspondência entre as 

diferentes escritas aditivas. 

 

Propiciar o desenvolvimento da 

habilidade de realizar a 

operação de adição, 

proporcionando situações de 

aprendizagem que conduzem à 

compreensão dos sinais + e =. 

 
3A 

 
87 Somando os 

pontos do 

dominó 

Inferir o papel do zero como 

parcela. 

 

Propiciar o desenvolvimento da 

habilidade de realizar 

operações de adição nas quais 

uma das parcelas é zero. 
4A 

 
88 Aumentando 

os quadros 

Fixar os fatos fundamentais 

da adição. 

 

Propiciar o desenvolvimento da 

habilidade de realizar a 

operação de adição, 

promovendo a sistematização 

dos fatos fundamentais. 
5A 

 
89 O número 10 

 

Fixar os fatos fundamentais 

da adição de soma igual a 10. 

 

Propiciar a fixação dos fatos 

fundamentais. 

6M 

 
91 Os muros Designar um número por uma 

escrita axb 

Introduzir o conceito da 

multiplicação. 
7M 

 
92 Completando 

os desenhos 

Diferenciar os sinais + e x. Propiciar o desenvolvimento 

do conceito de multiplicação, 

assegurando a percepção da 

diferença entre os sinais de + e 

x. 

 
8A 97 Contando 

histórias 

Construir situação-problema 

envolvendo adição. 

 

Propiciar condições para que as 

crianças associem a operação 

adição a determinadas 

situações-problema. 

 
9A 98 A mensagem Representar um número 

através de uma escrita 

aditiva. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento da habilidade 

de realizar a operação adição, 

introduzindo situações mais 

complexas de operar, lidando 



 
 

74 
 

com mais de duas parcelas. 

 
10A 99 Enviando e 

recebendo 

 

Representar um número sob 

forma aditiva. 

 

Propiciar condições para que 

um número seja apresentado 

por meio de uma forma aditiva 

com mais de duas parcelas. 

 
11AM 100 Pintando da 

mesma cor 

Associar escritas 

multiplicativas às escritas 

aditivas correspondentes. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento do conceito 

de multiplicação, associando-a 

à adição, por meio da 

equivalência das escritas 

aditivas e multiplicativas. 

 
12AM 

 
101 + ou x, qual 

dos dois? 

Reconhecer que a escrita 

multiplicativa simplifica 

determinadas escritas 

aditivas. 

Propiciar o reconhecimento de 

que a escrita multiplicativa 

simplifica determinadas 

escritas aditivas. 

 
13AM 

 
102 Qual a mais 

simples? 

 

Diferenciar os sinais + e x. 

 

Propiciar a distinção entre os 

sinais de + e x. 

 
14M 

 
103 Grupinhos de 

palitos 

Designar de modos diferentes 

um mesmo número, através 

da escrita multiplicativa. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento da habilidade 

de multiplicar, sistematizando 

fatos fundamentais da 

multiplicação. 

 
15M 

 
104 Os grupos Reconhecer o papel de cada 

um dos termos da 

multiplicação. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento de 

habilidades que constituem 

pré-requisitos da resolução de 

problemas que envolvem a 

multiplicação. 
16A 109 Mais fatos 

fundamentais 

Inferir e sistematizar os fatos 

fundamentais restantes da 

adição. 

 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento da habilidade 

de realizar a operação de 

adição, promovendo a 

sistematização dos seus fatos 

fundamentais. 

 
17A 

 

 

110 Novos 

quadros de 

Atividade 

 

Inferir novos fatos 

fundamentais da adição. 

 

Propiciar condições para a 

descoberta dos fatos 

fundamentais da adição. 

18AM 

 
113 Fazendo 

trocas 

Reconhecer a propriedade 

comutativa da multiplicação, 

associando escritas 

multiplicativas às escritas 

aditivas correspondentes. 

Introduzir a propriedade 

comutativa da multiplicação. 

 

 

19M 

 
114 Descobrindo 

novos fatos 

Reconhecer o papel do zero e 

do um como termos de uma 

multiplicação. 

Introduzir, com compreensão, 

os resultados dos fatos 

fundamentais da multiplicação, 

nos quais um dos fatores é o 

zero ou o um. 
20A 

 
116 Um dominó 

diferente 

 

Fixar os fatos fundamentais 

da adição. 

 

Propiciar condições para a 

fixação dos fatos fundamentais. 

 
21A 120 O telegrama Reduzir uma escrita aditiva, Propiciar condições para o 
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  aplicando os fatos 

fundamentais da adição. 

desenvolvimento da habilidade 

de realizar a operação adição, 

introduzindo a propriedade 

associativa através da redução 

de escritas aditivas. 

 
22A 

 
121 Cartões e 

envelopes 

 

Comparar números 

representados por escritas 

aditivas de diversas parcelas. 

Propiciar o desenvolvimento da 

habilidade da operação adição, 

conduzindo o aluno a comparar 

números escritos sob a forma 

aditiva. 

 
23A 

 
122 Jogando o 

dado 

Aplicar os fatos fundamentais 

para simplificar escritas 

aditivas. 

 

Propiciar condições para 

aplicar os fatos fundamentais 

da adição a múltiplas situações 

24A 

 
124 Juntando 

fichas 

 

Efetuar com auxílio do ábaco 

de papel, adição, com duas 

parcelas, cujo número de 

ordens não ultrapasse a dois. 

Introduzir a técnica operatória 

para adições nas quais a soma 

dos algarismos de cada ordem 

é menor ou igual a nove. 

 
25A 

 
125 Os problemas Resolver situações-problema 

que envolvam adição. 

Propiciar condições para que o 

aluno alcance o objetivo pelo 

qual se propõe a aprendizagem 

das operações: resolver 

situações-problema. 

 
26M 

 
126 Cortando tiras 

e formando 

quadros 

 

Organizar os fatos 

fundamentais da 

multiplicação de produto 

igual ou inferior a 45. 

 

Conduzir à sistematização dos 

fatos fundamentais da 

multiplicação cujo produto seja 

menor ou igual a 45. 

 
27M 

 
127 Cartões 

relâmpago 

Fixar os fatos fundamentais 

da multiplicação em que um 

dos fatores é 0, 1, 2 ou 5. 

Propiciar condições para a 

fixação dos fatos fundamentais 

da multiplicação. 
28M 

 
128 Vamos contar 

histórias 

 

Resolver situação-problema 

que envolve multiplicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de São Paulo (1981) 

 

 Conforme o quadro, das 128 atividades apresentadas no AM da 1.ª série do 

Ciclo Básico, 28 abordavam as operações aritméticas elementares, e 16 acerca da 

adição, 8 tratando da multiplicação e 4 da adição com a multiplicação. Não são 

apresentadas atividades compreendendo as operações de subtração e divisão, 

talvez pelo fato de que nas orientações curriculares desse segmento de ensino 

considera-se a prontidão do aluno para lidar com as ideias de juntar e associar a 

adição com a multiplicação. As operações não são apresentadas de forma 

estanque, isto é, primeiramente todas as de adição, depois as de multiplicação e 

por fim as de adição e multiplicação juntas. Ao olharmos para os objetivos 
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percebemos que as atividades foram distribuídas de modo a favorecer a apreensão 

de conceitos básicos e sua aplicabilidade na construção de novos conceitos.  

É o que podemos notar, por exemplo, com as primeiras atividades de 

adição (1, 2, 3, 4 e 5) antes da primeira atividade de multiplicação (6), as 

primeiras abordando conceitos básicos da adição que mais tarde são requisitados 

para construir o conceito de multiplicação (axb, notação algébrica que poderia 

significar o produto de 2 por 3, 2x3, remetendo à ideia de adição de parcelas 

iguais, 3+3) conforme orienta o próprio material curricular: “a multiplicação pode 

ser apresentada como uma adição reiterada de parcelas iguais [...]” (SÃO PAULO, 

1985, p, 11). 

 Os objetivos utilizam verbos na sua redação. Conforme recomenda o 

material, estariam indicando a ação cognitiva esperada do aluno no processo de 

aprendizagem, mas podemos perceber algo mais na coletânea de verbos presentes 

no quadro; a ação de inferência, construção, comparação, organização, aplicação, 

são exemplos de ações que indicam a pretensão por um aluno mais ativo no 

processo de construção de conhecimentos (FIORENTINI, 1995). 

Analisando as propostas de atividades mais detalhadamente é possível 

observar que dez são as atividades que propõem a compreensão da operação 

partindo da manipulação de materiais.  

Outro ponto importante a analisar é quanto as atividades propostas no AM 

da 1ª série que propunham o ensino utilizando-se da resolução de problemas. 

Analisando o material, encontramos quatro delas explicitadas nos objetivos e/ou 

metas para o ensino, as de número 97, 104, 125 e 128. Tanto a atividade de 

número 97 como a 128 nomeadas por “Contando Histórias” objetivam a 

elaboração de situações-problema por parte do estudante. É possível notar que em 

ambas as atividades se encontram presentes a concepção de promover o ensino 

utilizando os significados das operações – a ideia de “juntar” na adição e a ideia 

da “adição de parcelas iguais” na “multiplicação”, entretanto, é possível perceber 

que isso não é comentado na parte dedicada ao professor, em nenhum momento. 

(Ver anexos 1 e 2). 

A atividade 104 propõe a preparação dos alunos para a resolução de 

problemas que envolvem a multiplicação propondo situações envolvendo a adição 

de parcelas iguais. Finalmente a atividade 125 do AM da 1ª série é dedicada a 
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proporcionar condições para que o aluno resolva situações-problema por meio da 

proposição de 8 situações em folha mimeografada (anexos 4 e 5). Os problemas 1 

e 8 apresentam imagens em seus enunciados. 

 

Figura 12: Problema 1 da atividade “Os problemas” 

 
              Fonte: SÃO PAULO, 1981, p. 147 

 

 O problema 1 complementa seu enunciado com as informações; “Marcos 

acertou  as flechas nos números: 12, 21 e 61”; “Paulo acertou as flechas nos 

números: 32, 41 e 12. E pergunta: “Quem ganhou o jogo?” 
 

 

Figura 13: Problema 8 da atividade “Os problemas” 

 

                 Fonte: SÃO PAULO, 1981, p. 148 

 

 Os problemas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, não apresentaram figuras em seus 

enunciados: 

2) Em um parque infantil estão brincando: 13 crianças na 

gangorra; 14 crianças no balanço; 10 crianças no escorregador; 

2 crianças no trepa-trepa. Quantas crianças estão brincando no 

parque. 
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3) Hoje o professor entregou: 18 lápis para o grupo das 

meninas; 11 lápis para equipe dos meninos. Quantos lápis ele 

entregou a seus alunos? 

4) Nossa classe recebeu material escolar: 30 cadernos; 17 lápis 

pretos; 12 borrachas. Que quantidade de material escolar 

recebemos? 

5) Hoje Carlos completou 17 anos. Quantos anos ele terá daqui 

a 12 anos? 

6) Invente uma história com esses dados e conte o seu final: 26 

figurinhas de animais: 32 figurinhas de jogadores; 12 

figurinhas de automóveis. 

7) Vamos verificar quantos alunos há em cada uma das fileiras 

de nossa classe. (Escolha um aluno de cada fileira para fazer a 

contagem e anotá-la no quadro-negro). (SÃO PAULO, 1981, 

pp. 147 e 148). 

 

Percebemos que na atividade 125 são propostas situações-problema 

envolvendo a adição com mais de duas parcelas e em diferentes contextos, e que 

nela há presença tanto da ideia de juntar como de acrescentar.  

  Ao final da atividade 125 são indicadas algumas sugestões metodológicas 

como: as situações-problema podem ser resolvidas individualmente ou em grupo; 

a própria sala pode propor perguntas para algumas dessas situações; pode-se fazer, 

quando possível, a dramatização dessas situações. Além disso, sugerem estimular 

a utilização de diferentes recursos para resolver a situações-problema dadas, como 

“repertório dos fatos fundamentais da adição, o ábaco de papel, ou a redução da 

escrita aditiva” (SÃO PAULO, 1981, p.148). Nessas orientações têm-se indícios 

de sugestões para que o professor trabalhe com situações do cotidiano da criança: 

“ao inventar outros problemas procure não exibir situações irreais ou que façam 

apologia do cálculo pelo cálculo” (p.148).  

A seguir, apresentamos o Quadro 4. Nele é possível observar as atividades 

envolvendo as operações aritméticas elementares no AM da 2ª série. A primeira 

coluna indica a quantidade de atividades e o tipo de operação (A – adição; M – 

multiplicação; S – Subtração; D – Divisão; AM – adição e multiplicação; MD – 

multiplicação e divisão; ASMD – adição, subtração, multiplicação e divisão; e AS 

– adição e subtração), como no quadro anterior a segunda coluna indica o número 

da atividade no material, a terceira coluna mostra o título da atividade, a quarta o 

objetivo da aprendizagem e a quinta a meta do ensino. 
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Quadro 4 – Atividades Matemáticas Ciclo Básico – Volume 2 

 At. Título Objetivo Meta 
1A 

 
7 Formando o 

total 

 

Fixar os fatos 

fundamentais da adição 

de dois números 

naturais cuja soma seja 

menor ou igual a 9. 

Oferecer aos alunos situações em que 

seja possível rever e fixar os fatos 

fundamentais da adição de dois 

números naturais. 

2A 8 Jogos de 

adição 

Calcular rapidamente a 

soma de dois números 

naturais menores que 

10. 

Propiciar aos alunos condições de 

automatizarem a soma de dois 

números naturais menores que 10. 

    3S 10 Somando ou 

tirando 

Dadas duas coleções, 

transformar uma delas 

numa coleção 

numericamente 

equivalente a outra. 

Propiciar condições para introdução 

do conceito de subtração 

4S 11 O 

quadriculado 

 

Associar a uma 

determinada situação-

problema uma escrita 

subtrativa. 

Introduzir a escrita a-b. 

5S 13 Variando a 

posição 

Constatar que a 

quantidade indicada 

por a-b independe da 

posição do 

quadriculado que 

possui “b” quadrículas. 

Introduzir o conceito de subtração. 

6S 14 Variando a 

forma 

Constatar que a 

quantidade indicada 

por a-b independe da 

posição do 

quadriculado que 

possui “b” quadrículas. 

 

Introduzir o conceito de subtração. 

7S 16 Outros 

quadriculados 

Utilizar a escrita a-b 

para indicar que um 

número natural que 

corresponde a uma 

determinada situação-

problema. 

Propiciar condições para generalizar 

a utilização a-b. 

8S 17 Comparando 

tarefas 

Inferir o significado da 

subtração, através das 

ações às quais está 

associada. 

Propiciar condições para que o aluno 

associe a subtração às situações de 

subtrair, comparar ou completar. 

9S 

 
18 Problemas Construir situações-

problema envolvendo 

subtração. 

Propiciar condições para que as 

crianças associem a subtração a 

determinadas situações-problema. 
1S 26 Compras e 

pacotes 

Relacionar a subtração 

à adição. 

Criar condições para que sejam 

explicitadas as relações: se a+b=c, 

então c-a =b e c-b=a. 
1S 27 Números e 

sinais 

Verificar se a-b, são 

números naturais, então 

a-b só é possível se 

a>b. 

Propiciar condições para que o aluno 

verifique em que condição a-b é uma 

escrita válida. 

1S 28 Os 

quadros 

Inferir os fatos 

fundamentais da 

subtração 

Propiciar condições para descoberta 

dos fatos fundamentais da subtração a 

partir dos fatos fundamentais da 

adição cujos totais são iguais ou 

inferiores a 9. 
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1A 

 
30 Calculando 

rapidamente 

Calcular rapidamente 

os fatos fundamentais 

da adição cuja soma 

seja superior a 10. 

Proporcionar aos alunos, através do 

recurso de escritas equivalentes, 

condições para calcularem 

rapidamente os fatos fundamentais 

cuja soma seja menor ou igual a 10, 

pois isso os auxiliará no cálculo 

rápido dos fatos fundamentais cuja 

soma seja superior a 10. 
14M 31 Carteiras, 

janelas e 

bombons 

Utilizar a multiplicação 

na solução de 

situações-problema. 

 

Reelaborar a multiplicação como 

adição de parcelas iguais. 

 

15M 32 O problema de 

Carlos 

 

Relacionar a 

multiplicação à 

subtração. 

Propiciar uma situação para verificar 

a compreensão do conceito de 

multiplicação. 
16M 

 
33 As manchas Determinar o número 

de quadrículas de uma 

forma retangular 

através de uma escrita 

multiplicativa. 

Propiciar experiências que levem os 

alunos a reverem o seguinte fato: para 

determinar o número de quadrículas 

de uma forma retangular, basta 

conhecer o número de quadrículas em 

cada uma das dimensões do 

retângulo. 
17M 34 Os cartões Fixar os fatos 

fundamentais da 

multiplicação. 

Sistematizar os fatos fundamentais da 

multiplicação. 

18M 35 O dobro Associar a expressão 

“o dobro de a” com o 

produto 2xa. 

Apresentar a relação “o dobro de” 

associada à multiplicação por 2. 

19M 36  Calculando o 

dobro 

Aplicar a relação “é o 

dobro de”. 

Propiciar situações para efetuar 

cálculos aplicando a relação “é o 

dobro de”. 
20S 37 Mais quadros Inferir os fatos 

fundamentais da 

subtração de resultados 

superiores a 9. 

 

Propiciar condições para a descoberta 

dos fatos fundamentais da subtração, 

a partir de adições cujos totais sejam 

superiores a 9. 

21A 45 Vamos usar o 

ábaco de papel 

Aplicar o algoritmo da 

adição quando a soma 

dos algarismos, de cada 

ordem, não ultrapassa 

nove. 

Aplicar o algoritmo da adição, 

compreendendo seu funcionamento. 

Atividade n.º 46: Reagrupando e 

trocando unidades. 

22A 46 Reagrupando 

e trocando 

unidades 

Aplicar o algoritmo da 

adição quando a soma 

dos algarismos das 

unidades ultrapassa 

nove. 

Aplicar o algoritmo da adição, 

compreendendo o seu funcionamento. 

23A 47 Reagrupando 

e trocando 

dezenas 

Aplicar o algoritmo da 

adição quando a soma 

dos algarismos das 

dezenas, ultrapassar 

nove. 

Aplicar o algoritmo da adição, 

compreendendo seu funcionamento. 

Atividade n.º 48: 

22A 48 Problema das 

flores 

Resolver uma situação-

problema envolvendo 

adição de números 

menores que 100. 

Verificar a aplicação, por parte dos 

alunos, das noções já estudadas sobre 

adição. 

25A 50 Somando 

números 

Aplicar o algoritmo da 

adição, com mais de 

Aplicar o algoritmo da adição, com 

mais de duas parcelas 
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menores que 

100 

duas parcelas 

utilizando números 

menores que 1000. 

compreendendo seu funcionamento. 

26S 51 Completando Efetuar uma subtração 

onde dois termos são 

múltiplos de 10. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento da habilidade de 

calcular. 
27S 52 As caixas de 

doces 

Fixar fatos 

fundamentais da 

subtração, utilizando 

um determinado 

número como primeiro 

termo. 

Propiciar condições que conduzam ao 

estabelecimento das relações 

existentes entre os fatos fundamentais 

da subtração. 

28S 53 Doces que 

restaram 

Fixar fatos 

fundamentais da 

subtração, utilizando 

um determinado 

número como segundo 

termo. 

Propiciar condições que conduzam ao 

estabelecimento das relações 

existentes entre os fatos fundamentais 

da subtração. 

29S 54 Os doces que 

estão faltando 

 

Concluir que a 

diferença não se altera 

quando aos dois termos 

de uma subtração for 

adicionado ou 

subtraído o mesmo 

número. 

Propiciar condições que conduzam ao 

estabelecimento ao estabelecimento 

das relações existentes entre os fatos 

da subtração. 

30M 

 
56 Pulseiras e 

colar 

 

Associar a expressão 

“o triplo de x” com a 

escrita 3 x a. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento do conceito de 

triplo. 
31M 

 
57 Pintando de 6 

em 6, 7 em 7, 

8 em 8... 

Organizar os fatos 

fundamentais da 

multiplicação cujos 

produtos são iguais ou 

inferiores a 90. 

Propiciar condições para que os 

alunos sistematizem os fatos 

fundamentais da multiplicação. 

32AM 59 Figuras e 

escrita 

 

Relacionar escritas 

aditivas e escritas 

multiplicativas a 

diferentes 

representações. 

Propiciar condições para que os 

alunos diferenciem situações que 

correspondem a escritas aditivas e 

escritas multiplicativas. 

33M 60 Encontrando 

resultados 

Aplicar os fatos 

fundamentais da 

multiplicação de 

produto igual ou 

inferior a 90. 

Propiciar condições para que os 

alunos fixem os fatos fundamentais 

da multiplicação. 

34M 

 
61 A escada de 

multiplicações 

Organizar os fatos 

fundamentais da 

multiplicação 

utilizando a 

propriedade 

comutativa. 

Propiciar condições para a 

sistematização dos fatos 

fundamentais da multiplicação. 

35M 62 Os muros 

 

Determinar números 

naturais que possuem 

diferentes escritas do 

tipo a x b. 

Propiciar condições para o 

reconhecimento de que certos 

números naturais podem ser 

representados por várias escritas do 

tipo a x b. 
36M 63 Você se 

lembra? 

Empregar os fatos 

fundamentais da 

multiplicação em 

exercícios diversos. 

Propiciar situações diversas para 

exercitar os fatos fundamentais da 

multiplicação. 

37A 69 Procure o Efetuar adições de Propiciar situações que desenvolvam 
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melhor 

caminho 

várias parcelas, 

procurando estratégias 

que facilitem o cálculo. 

a habilidade de adicionar 

rapidamente. 

38S 71 Os cartões Identificar os casos em 

que uma subtração é 

possível. 

Propiciar condições que permitam o 

cálculo da diferença entre dois 

números sem o conhecimento de uma 

técnica específica de subtração. 
39S 72 Formando 

montinhos 

Inferir que a diferença 

entre dois números 

permanece a mesma, se 

a eles for adicionado 

ou subtraído um 

mesmo número e 

aplicar esse fato para 

calcular a diferença 

entre dois números. 

Propiciar condições que permitam o 

cálculo da diferença entre dois 

números sem o conhecimento de uma 

técnica específica de subtração 

40M 74 De dez em dez 

 

Inferir que, ao 

multiplicar um número 

por dez, a escrita do 

resultado é a do 

número dado acrescida 

de um zero à direita. 

Propiciar condições para que o aluno 

descubra o que acontece com a 

escrita de um número, se ele for 

multiplicado por dez. 

41M 75 Multiplicando 

por 10 

Calcular com rapidez o 

produto de um número 

qualquer por dez. 

Fixar o processo de multiplicação de 

um número por 10. 

42AS 78 Sequências de 

adições e 

subtrações 

Completar sequências 

envolvendo adições e 

subtrações. 

Propiciar condições para desenvolver, 

com rapidez, cálculos de adições e 

subtrações com números naturais. 
43S 

 
79 Lembrando os 

montinhos 

 

Aplicar o fato de que a 

diferença entre dois 

números permanece a 

mesma se a eles for 

adicionado ou 

subtraído um mesmo 

número. 

Propiciar condições para a 

compreensão da técnica da subtração 

denominada técnica da compensação. 

 

44S 80 Quanto 

restou? 

Efetuar a divisão de 

dois números menores 

que 1000, para os quais 

o valor de cada 

algarismo do primeiro 

termo é maior ou igual 

ao valor do algarismo 

de mesma ordem do 

segundo termo. 

Introduzir a técnica operatória da 

subtração denominada técnica do 

recurso à unidade de ordem superior. 

45S 81 Quanto a 

mais? 

Efetuar a subtração de 

dois números menores 

que 1000, para os quais 

o valor de cada 

algarismo do primeiro 

termo é maior ou igual 

ao valor do algarismo 

de mesma ordem do 

segundo termo. 

Introduzir a técnica operatória da 

subtração denominada técnica da 

compensação. 

46M 

 
82 O canteiro Efetuar multiplicações 

nas quais um dos 

fatores é menor que 10 

e o outro é múltiplo. 

Desenvolver a habilidade para 

calcular produtos nos quais um dos 

fatores é um múltiplo de 10. 

47M 84 De cem em 

cem 

Inferir que, ao 

multiplicar um número 

Propiciar condições para que o aluno 

descubra o que acontece com a 
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por 100, a escrita do 

resultado é a do 

número dado acrescida 

de dois zero à direita. 

 

escrita de um número, se ele for 

multiplicado por 100. 

48D 86 O jogo de 

cartas 

Efetuar uma 

distribuição equitativa 

de um certo número de 

objetos. 

Introduzir a divisão euclidiana, 

através de uma situação de 

distribuição equitativa 

49D 87 Explorando a 

tabela 

Associar a uma etapa 

qualquer de uma 

distribuição equitativa 

uma escrita do tipo a = 

mXb + n. 

Introduzir o conceito de divisão 

euclidiana, através de uma situação 

de distribuição equitativa. 

50AM 88 Novas escritas 

 

Decompor um número 

natural segundo as 

potências de dez. 

 

 

Obter uma decomposição de números 

naturais que ressalte o princípio 

aditivo e o princípio multiplicativo, 

presente no sistema posicional de 

numeração decimal. 
51AS 89 Seguindo as 

flechas 

Inferir que efetuar 

adições sucessivas ou 

uma adição seguida de 

uma subtração, 

equivale a realizar uma 

única adição. 

Propiciar condições para que os 

alunos desenvolvam a habilidade de 

simplificar determinados cálculos, 

substituindo por outros que são 

equivalentes, porém eficientes. 

52A 91 Calculando 

rapidamente 

Calcular rapidamente a 

soma de dois números, 

decompondo um deles 

de forma conveniente. 

Propiciar condições para que os 

alunos desenvolvam a habilidade de 

calcular, substituindo certos cálculos 

por outros que são equivalentes, 

porém eficientes. 
53A 92 O quebra-

cabeça 

Aplicar o conceito de 

adição na resolução de 

problemas. 

Propiciar situações que concorram 

para o desenvolvimento da habilidade 

de resolver problemas. 
54S 93 Decompondo 

a dezena para 

subtrair 

 

Efetuar, pela técnica do 

recurso à unidade de 

ordem superior, a 

subtração de dois 

números menores que 

1000, em que o valor 

do algarismo de 

primeira ordem do 1.º 

termo é menor do que o 

valor do algarismo de 

mesma ordem do 2.º 

termo. 

Desenvolver a técnica operatória da 

subtração denominada do recurso à 

unidade de ordem superior. 

55S 

 
94 Somando 10 

para subtrair 

Efetuar pela técnica da 

compensação a 

subtração de dois 

números menores que 

1000, em que o valor 

do algarismo da 

primeira ordem do 1.º 

termo é menor do que o 

valor do algarismo de 

mesma ordem do 2.º 

termo. 

Desenvolver a técnica da subtração 

denominada técnica da compensação. 

56M 96 De 200 em 

200, 300 em 

300... 

Efetuar multiplicações 

nas quais um dos 

fatores é menor que 10 

Desenvolver a habilidade de calcular 

produtos nos quais um dos fatores é 

múltiplo de 100. 



 
 

84 
 

e o outro é múltiplo de 

100. 
57M 

 
98 As rodas 

 

Efetuar o cálculo de 

produtos nos quais um 

dos termos é 10 ou 

100. 

Formar automatismos de cálculo, 

quando um dos fatores é 10 ou 100. 

58M 99 Caminhos 

diferentes 

Inferir a 

associatividade da 

multiplicação 

Fazer com que o aluno perceba que a 

multiplicação goza da propriedade 

associativa, através do confronto das 

operações de multiplicação e adição 

com a subtração. 
59D 101 Desenhando 

uma 

distribuição 

Determinar o quociente 

e o resto de numa 

situação de distribuição 

equitativa. 

Desenvolver a divisão euclidiana, 

através de uma situação de 

distribuição equitativa. 

60D 102 Formando 

grupos 

Determinar o número 

de grupos que podem 

ser formados, dada 

uma determinada 

quantidade e o número 

de elementos de cada 

grupo. 

Introduzir a divisão euclidiana 

associada a ideia de medir. 

61S 103 Fazendo trocar 

para subtrair 

Efetuar, pela técnica do 

recurso à unidade de 

ordem superior, a 

subtração de dois 

números quaisquer, 

menores que mil. 

Desenvolver a técnica operatória da 

subtração denominada “do recurso à 

unidade de ordem superior”. 

62S 104 Somando 10 e 

100 para 

subtrair 

Efetuar, pela técnica da 

compensação, a 

subtração de dois 

números quaisquer, 

menores que mil. 

Desenvolver a compreensão da 

técnica operatória da subtração 

denominada técnica da compensação. 

63AM 105 Retângulos e 

recortes 

Inferir a propriedade 

distributiva da 

multiplicação em 

relação à adição. 

Propiciar experiências que permitam 

ao aluno inferir a propriedade 

distributiva da adição em relação à 

adição. 
64AM 106 Qual é o 

melhor recorte 

Calcular o produto de 

um número menor que 

100 por um número 

menor que 10, 

empregando a 

propriedade 

distributiva da 

multiplicação em 

relação à adição. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento da técnica 

operatória da multiplicação. 

65AS 107 Adições 

diferentes 

Inferir que se a-b=c 

então c+b=a. 

 

Explicitar a relação existente entre a 

adição e a subtração, a fim de tornar 

disponível um mecanismo de 

autocorreção de uma subtração. 
66AS 

 
109 Verificando se 

está certo 

Aplicar a relação 

existente entre adição e 

subtração para conferir 

o resultado de uma 

subtração. 

Propiciar condições para os alunos 

efetuarem autocorreção ao 

executarem uma subtração. 

 

67D 110 Representaçõe

s iguais 

Distinguir situações-

problema diversas, 

quanto às ideias de 

divisão envolvidas – 

Propiciar condições para que o aluno, 

ao representar um problema de 

divisão euclidiana, venha a distinguir 

as duas ideias encerradas pela divisão 
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repartir ou medir – e de 

idênticas 

representações gráficas. 

– a de repartir e a de medir. 

68D 111 Resolvendo 

problemas 

Determinar o quociente 

e o resto de uma 

divisão euclidiana, 

recorrendo a 

representações gráficas. 

Propiciar condições para que o aluno 

desenvolva a compreensão do 

significado da divisão euclidiana, 

resolvendo problemas com a 

utilização de representações gráficas. 
69D 112 Desenhos e 

escritas 

 

Associar a uma escrita 

do tipo a = bq + r dois 

problemas: um de 

distribuição equitativa 

e outro de medida. 

Propiciar condições para que o aluno 

venha a desenvolver o conceito de 

divisão euclidiana, associado a 

situações que envolvem ou a ideia de 

distribuição equitativa ou a ideia de 

medida. 
70S 114 O número 9 e 

a subtração 

Calcular a subtração 

entre dois números 

quaisquer, utilizando 

um número 

conveniente entre eles. 

Propiciar condições para que os 

alunos determinem a diferença entre 

dois números quaisquer menores que 

1000, através da técnica operatória 

denominada técnica do número 

intermediário. 
71S 

 
116 O cinema Aplicar o conceito de 

subtração na resolução 

de problemas. 

Propiciar condições que concorram 

para o desenvolvimento de 

habilidades de resolver problemas. 
72D 117 Fan-tan Inferir que, numa 

divisão, o maior resto 

possível é o antecessor 

do divisor. 

Propiciar condições para que o aluno 

infira que, numa divisão euclidiana, o 

resto é sempre menor que o divisor. 

73MD 118 O resto é zero Inferir a relação 

existente entre a 

multiplicação e a 

divisão, quando o resto 

é zero. 

 

Introduzir o conceito de divisão exata 

como operação inversa da 

multiplicação. 

74MD 119 Pontos e 

grupos 

 

Fixar a relação 

existente entre a 

divisão exata e a 

multiplicação. 

Propiciar condições para que o aluno 

fixe a relação existente entre a 

divisão exata e a multiplicação 

75 

AS 
120 Fazendo 

negócios 

Resolver problemas de 

adição e subtração 

efetuando trocas na 

base 10. 

Propiciar condições para o 

desenvolvimento da habilidade de 

aplicação a situações da vida diária a 

habilidade de efetuar operações de 

adição e subtração. 
76 

AS 

MD 

121 Fichas Distinguir o valor das 

fichas estabelecendo 

equivalências entre 

seus valores. 

Verificar o conhecimento que as 

crianças têm sobre as operações com 

números naturais. 

77 

M 
123 Sem o papel 

quadriculado 

Calcular o produto de 

um número menor que 

100 por um número 

menor que 10, 

empregando a 

propriedade 

distributiva da 

multiplicação em 

relação à adição. 

Propiciar condições para desenvolver 

a compreensão da técnica operatória 

da multiplicação. 

78 

M 
124 Adições, 

ábaco e 

recortes 

Calcular o produto de 

um número menor que 

100 por um número 

menor que 10. 

Desenvolver a compreensão da 

técnica operatória da multiplicação. 
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79 

M 
125 Os 

comprimidos 

 

Aplicar o conceito de 

multiplicação na 

resolução de 

problemas. 

Propiciar situações que concorram 

para o desenvolvimento de 

habilidades de resolver problemas 

80MD 127 Outros 

quadros 

 

Relacionar os fatos 

fundamentais da 

divisão aos fatos 

fundamentais da 

multiplicação. 

Propiciar condições para que os 

alunos descubram os fatos 

fundamentais da divisão, utilizando 

os fatos fundamentais da divisão. 

81AS

MD 
128 Exercícios 

variados 

Empregar as relações 

existentes entre divisão 

e as demais operações, 

em exercícios diversos. 

Propiciar situações diversas, para 

fixar as relações entre a divisão e as 

demais operações. 

82D 129 Calculando o 

quociente e o 

resto 

Determinar o quociente 

e o resto de uma 

divisão, através de uma 

técnica operatória. 

 

Introduzir a técnica operatória da 

divisão conhecida como processo 

americano. 

83D 131 O repertório Determinar o quociente 

de uma divisão, 

estimando entre que 

múltiplos sucessivos do 

divisor ele se encontra. 

Propiciar condições para que os 

alunos determinem o quociente de 

uma divisão, servindo-se de um 

repertório de produtos cujos 

resultados são múltiplos do divisor. 
84D 

 
132 Estimando o 

quociente 

 

Determinar o quociente 

de uma divisão, 

estimando o número de 

ordens da sua escrita 

decimal. 

Propiciar para que o aluno determine 

o quociente de uma divisão, 

estimando o número de ordens de sua 

escrita decimal. 

85D 133 Os tomates Aplicar o conceito de 

divisão na resolução de 

problemas. 

Propiciar situações que concorram 

para o desenvolvimento da habilidade 

de resolver problemas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de São Paulo (1982) 

 

 Vale lembrar que as atividades que estão apresentadas no “Atividades 

Matemáticas” (AM) – Ciclo Básico – volume 2 são exatamente as mesmas da 

primeira edição do AM – 2.ª série do 1.º grau de 1983. 

 O quadro de atividades que apresentamos mostra 84 atividades das 134 

que compõem o material. As operações estão representadas pelas letras A – adição 

(11), M – multiplicação (22), S – subtração (25), D – divisão (12), ASMD – as 

quatro operações (1), MD – multiplicação e divisão (5), AM – adição e 

multiplicação (4), AS – adição e subtração (4). Primeiramente, notamos que a 

proporção de atividades dedicadas às operações é maior que a indicada no AM da 

1.ª série. Nota-se, também, que os dois maiores grupos de atividades tratam da 

multiplicação e da subtração. A distribuição segue o mesmo padrão do AM 

anterior, ou seja, estabelece conceitos básicos para mais tarde aplicá-los e 

construir conceitos mais complexos. Uma única atividade, a de número 80, 

indicava a necessidade de utilizar uma ou mais das quatro operações. 
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Nesse volume do AM – 2.ª série – os verbos que denotam as ações 

esperadas dos alunos mais recorrentes são aplicar, determinar, calcular, inferir e 

efetuar. A aplicação de conceitos na construção de novos conceitos talvez 

justifique essa ação esperada do aluno, uma vez que se trata do volume de 

continuidade no Ciclo Básico. Análogo ao primeiro volume, o verbo propiciar é 

muito recorrente na apresentação das metas, o professor favoreceria o surgimento 

de momentos que propiciasse ao aluno sua ação na construção do conhecimento, 

como podemos ver na categoria fatos fundamentais no quadro 5, por exemplo. 

Analisando as propostas de atividades, mais detalhadamente, no AM da 2ª 

série é possível observar que 23 são as atividades que propõe a compreensão da 

operação partindo da manipulação de materiais.  

No que concerne a resolução de problemas foi possível encontrar em uma 

primeira análise desse volume a indicação de 12 atividades que tinham por 

objetivo ou meta a resolução de problemas – as de número 11, 16, 18, 31, 48,92, 

110, 111, 112, 116, 125 e 133. Neste volume foram contempladas todas as 

operações e o foco da resolução de problemas era promover a vivencia dos 

estudantes com as diferentes ideias da operação. Podemos citar, por exemplo, a 

Atividade 111 que se propõe a dar condições ao estudante para desenvolver “o 

conceito de divisão euclidiana, associado a situações que envolvem ou a ideia de 

distribuição equitativa ou a ideia de medida” (SÃO PAULO, 1983, p.133). 

Observamos que as atividades envolvendo a resolução de problemas foi 

melhor discutida nos comentários destinados ao professor na atividade 92. Nela, 

os elaboradores do material afirmam que o propósito desse tipo de atividade é 

permitir “que os alunos adquiram a habilidade de analisar informações, selecionar 

dados pertinentes para obterem uma resposta e pesquisarem estratégias de 

solução” (p.110). Nesse sentido, nota-se haver preocupação, por partes dos 

autores do documento com o fato de o professor trabalhar com as crianças 

diferentes representações. Isso é retomado quando são descritos os procedimentos 

para o trabalho com a resolução de problemas: 

Para atingir esses objetivos, você poderá orientar os alunos para que 

façam, antes de resolverem um problema, uma leitura silenciosa, a fim 

de compreenderem os dados e a pergunta que deverão responder. Em 

seguida,deverá estimular as crianças a planejarem a solução. A etapa 

seguinte é a da representação da solução, que poderá ser 

dramatizada com o auxílio de materiais, desenhada ou usando uma 

escrita matemática. (SÃO PAULO, 1983, p. 111, grifos nossos) 
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Além das situações que foram explicitadas no material como pertencentes 

a essa categoria – resolução de problemas –, observamos que outras também 

envolviam essa temática, mas esse termo não apareceu nem nos objetivos de 

aprendizagem e nem nas metas destinadas ao ensino. Um exemplo que pode ser 

citado é o da atividade 122 "Células e Moedas”, essa atividade descreve como 

objetivo “distinguir o valor das cédulas, estabelecendo equivalências entre seus 

valores” (SÃO PAULO, 1983, p.143), e como meta: “familiarizar os aluno com as 

notas e moeda nacionais e suas respectivas equivalências” (p. 145). Todavia no 

desenvolvimento da atividade 92 observamos a proposição de algumas situações: 

 

Figura 14 - Duas situações apresentadas na atividade 92 do AM 2ª série 

 

Fonte: SÃO PAULO, 1983, p. 109 
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Analisando a atividade é possível perceber que é proposto que o professor 

problematize as situações que são apresentadas com diferentes representações. 

 

Quadro 5: Categorias de análise no AM Ciclo Básico 

Concepção de operação: 

- Adição: Ideia de juntar. 

- Multiplicação: Ideia inicial de associação à adição de parcelas iguais. 

- Subtração: Ideia de tirar, comparar e completar. 

- Divisão: Ideia de repartir equitativamente e medir. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- São apresentadas situações próximas a realidade dos alunos que representem as 

diferentes ideias das operações as quais devem ser resolvidas por meio de 

diferentes representações. 

Fatos fundamentais:  

- As operações elementares são abordadas com o uso dos fatos fundamentais. 

-As atividades favorecem, por parte do aluno, a construção dos fatos 

fundamentais. 

Utilização de material concreto: 

- Uso do material concreto para compreender as operações, dentre os materiais 

utilizados estão: cartões para realização de atividades, ábaco, palitos de sorvete. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 Os dois volumes do AM no Ciclo Básico abordam as operações 

aritméticas elementares considerando que a adição e multiplicação precisariam ser 

desenvolvidas juntas, na 1ª série do Ciclo as ideias de subtração e divisão não 

aparecem, indicando que o desenvolvimento das ideias de juntar e multiplicar 

associando parcelas iguais poderia favorecer a compreensão das ideias de subtrair 

e dividir, isto é, tirar, comparar, completar, repartir e medir. Para os elaboradores 

dos AM a ideia de juntar, da adição era a mais simples de compreender e a 

multiplicação deveria ser abordada em seguida por se tratar de uma adição com 

parcelas iguais, isto é, 2x3 é o mesmo que 3+3. 

 

 



 
 

90 
 

3.2 Fontes de pesquisa da 1.ª instância – Proposta Curricular para o ensino 

de Matemática – 1.º grau (1988 e 1991) 

 

A “Proposta Curricular para o Ensino de Matemática – 1.º grau” tem capas 

vermelhas nas duas edições que utilizamos. A elaboração ficou a cargo da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) no âmbito da 

Secretaria Estadual de Educação (SEE) de São Paulo com a 1.ª edição no ano de 

1986. Nossas edições são de 1988 e 1991. No final da década de 1980 o Estado de 

São Paulo era governado por Orestes Quércia, que tinha no comando da Secretaria 

Estadual de Educação (SEE) Chopin Tavares de Lima e Maria Clara Paes Tobo na 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). À época da 4.ª edição 

da Proposta Curricular para o Ensino de Matemática 1.º Grau, o governador era 

Luiz Antônio Fleury Filho, que nomeou para a pasta da SEE Fernando Gomes de 

Moraes e para o comando da CENP Eny Marisa Maia. A elaboração do material 

ficou a cargo do mesmo grupo.  

Encontrado na casa de um professor da rede pública estadual de ensino de 

São Paulo, o material apresentava folhas amareladas e marcas de sujeira no 

encarte da brochura, mostrando sinais do desgaste da cola. 

De 1986 a 1991 quatro edições da Proposta Curricular para o Ensino de 

Matemática do 1.º Grau foram publicadas, com duas reimpressões, uma no biênio 

1987/1988 e outra em 1991/1992. Comparamos as edições de 1986 e 1991, visto 

que estão inseridas no recorte de nossa investigação (1985 – 1994) e percebemos 

que daquela para esta uma subseção tratando da avaliação foi inserida no material. 

Os quadros de conteúdos permaneceram sem alteração, e o mesmo ocorreu com a 

subseção Conteúdos e Observações de Ordem Metodológicas. A grande novidade 

referente à edição de 1991 foram os quadros de expectativas, que indicavam quais 

conhecimentos matemáticos os alunos deveriam dominar. Foram apresentados 

nove quadros, sendo três para o CB, três para a 3.ª série e três para a 4.ª série. 

Cada grupo de três quadros apresentava as expectativas para os temas Números, 

Medidas e Geometria.  
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Figura 15 – Capa da Proposta Curricular para o Ensino de Matemáticas 1.º grau – edição 

1988 

 

Fonte: São Paulo, 1988 

 

Como no material Proposta Curricular para o Ensino de Matemática 

(1988) os objetivos não foram apresentados de forma sistematizada, fizemos uma 

interpretação do que entendemos ser objetivos. As interpretações foram realizadas 
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no corpo do texto da subseção Conteúdos e Observações de Ordem Metodológica. 

Na página 32, por exemplo, os objetivos para ensinar a operação de adição para o 

Ciclo Básico (CB) são apresentados conforme a figura a seguir. Poderíamos dizer 

que as propostas sugeriam tratar a adição e a multiplicação como operações 

associadas e vincular as operações a situações-problema. 

 

Figura 12 – Corpo do texto da Proposta utilizado para interpretar objetivos 

 

Fonte: São Paulo, 1981, p. 32 

 

O texto contido na figura remete-nos a pelo menos três aspectos que 

poderiam ser entendidos como objetivos que orientariam a ação docente, portanto, 

objetivos de ensino. É o caso da sugestão de iniciar o estudo das operações pela 

adição e em seguida a multiplicação. Os argumentos sugerem como trabalhar a 

adição e a multiplicação e, por fim, o final do texto orienta a vinculação da 

compreensão das operações com situações-problema significativas para o aluno. 

Nossa necessidade de interpretar os objetivos para o ensino das operações 

aritméticas elementares para o Ciclo Básico na Proposta Curricular para o Ensino 

de Matemática para o 1.º grau permitiu-nos perceber uma diferença entre as duas 

edições do material. Diferentemente do ocorrido na edição anterior, não 

encontramos a mesma dificuldade em localizar as finalidades do ensino na edição 

do material de 1991, pois nela há um quadro de objetivos.  

Considerando que de uma edição para outra se passaram três anos, é muito 

provável que ocorreram discussões acerca do material e percebeu-se a necessidade 
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de orientar melhor o que deveria ser ensinado. Vale lembrar que os dois materiais 

curriculares foram veiculados pela rede praticamente no mesmo período, o 

“Atividades Matemáticas” sugerindo atividades e orientando os professores 

quanto ao desenvolvimento destas, a Proposta Curricular salientando o que 

deveria ser ensinado de matemática para o 1.º grau. 

Na edição de 1988 entendemos que os objetivos interpretados estavam 

relacionados às categorias de análise: conceito da operação, situações-problema, 

fatos fundamentais e técnicas operatórias. Todavia, observamos que a categoria 

resolução de problemas é tratada em todo o documento apesar de não ser 

mencionada na lista de conteúdo para o Ciclo Básico (CB), conforme mostrado na 

Figura 17: 

 

Figura 17 – Conteúdos para o ensino de operações apresentados na Proposta Curricular de 

1988 

 

Fonte: São Paulo, 1988, p. 19 

 

Como dissemos, os quadros de expectativas são apresentados somente na 

edição de 1991 da Proposta Curricular para o Ensino de Matemática para o 1.º 

grau. Portanto, reiteramos que tanto a edição de 1988 como a de 1991 tratam a 

adição e a multiplicação como operações associadas e vinculam as operações a 

situações-problema. Diante desse fato, e por entendermos ser importante 

representar que o quadro de expectativas da última edição estaria indicando uma 

mudança de entendimento dos elaboradores das propostas, decidimos buscar as 

categorias de análise na primeira edição no corpo do texto, como informamos, e 

na edição de 1991 no quadro de expectativas – Quadro 6. 
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Quadro 6 – O que se esperava do aluno no Ciclo Básico (1991)  

 CICLO BÁSICO 

 

 

N

Ú

M

E

R

O 

- Perceba que cada número natural designa uma coleção de coleções 

com a mesma quantidade de elementos e que ocupa um lugar na série 

numérica. 

- Realize a contagem dos elementos de uma coleção e represente 

simbolicamente (de 1 a 9), bem como desenvolva o conceito do zero. 

- Compreenda a estrutura do sistema de numeração decimal. 

- Compreenda o significado das operações básicas com números 

naturais e identifique, em situações-problema, as ideias envolvidas em 

cada uma. 

- Construa os fatos fundamentais relativos às quatro operações. 

- Utilize as propriedades das operações na realização de cálculos. 

- Domine as técnicas operatórias da adição, multiplicação e subtração 

com números naturais menores que 1 000. 

Fonte: São Paulo, 1992, p. 23. 

 

As quatro categorias de análise continuam relacionadas com os objetivos 

de ensino e de aprendizagem, como na edição anterior, no entanto a categoria 

resolução de problemas, na edição de 1991, é mencionada no quadro de 

expectativas já no Ciclo Básico.  

 

3.2.1 Proposta Curricular (1988) adição: 

 

 Na Proposta de 1988 a ideia de adição, “juntar”, pode ser verificada na 

Figura 18. Conforme mostrado, ao juntar dez unidades, o aluno poderia 

transportar a coleção formada para a classe subsequente, das dezenas. 

 

Figura 18 – A ideia de adição na Proposta Curricular de 1988 

 

Fonte: São Paulo, 1988, p. 33 

 

 Baseados nessa ideia, os elaboradores da Proposta estabeleceram objetivos 

acerca do conceito e a técnica de adição (1988).  

Objetivos relacionados ao conceito da adição: 
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I – Associar a adição a situações de juntar envolvendo ou próprios alunos ou 

objetos. 

II – Descrever oralmente as situações envolvendo a ideia de juntar. 

III – Fazer esquemas que representem a ideia de juntar. 

IV – Traduzir cada situação por meio de uma escrita aditiva. 

Objetivos relacionados aos fatos fundamentais: 

I – Construir os fatos fundamentais da adição de números menores que dez de 

modo a compreender o seu significado e favorecer sua memorização gradativa. 

II – Levar o aluno a perceber as propriedades da adição como comutativa e o 

elemento neutro, sem denominações.  

III – Rever e fixar os fatos fundamentais. (Nesse momento a proposta sugere 

desenvolver atividades de adição cujo total seja menor que 100.) 

Objetivos relacionados à técnica operatória:
12

 

I – Realizar qualquer tipo de adição e números (sem reserva e com reserva) a 

partir do material concreto. 

II – Representar as ações realizadas no material concreto por meio do algoritmo. 

III – Utilizar cálculo mental e fazer estimativas quanto aos resultados das 

operações. 

IV – Perceber a ocorrência das propriedades comutativa, associativa e o elemento 

neutro por meio de jogos ou outros materiais. 

 

3.2.2 Proposta Curricular (1988) – Multiplicação 

 

 Para os elaboradores da Proposta Curricular de 1988 a operação de 

multiplicação deveria ser abordada logo depois da adição, pelo fato de entenderem 

que somar parcelas iguais estaria associado à ideia de multiplicar (2+2+2 = 3x2). 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 O documento indica que o aluno deve ter como conhecimento prévio a compreensão do 

mecanismo de agrupamentos e trocas de base dez presentes no sistema de numeração decimal. 
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Figura 19 – Ideia de multiplicação 

 

Fonte: São Paulo, 1988, p. 33 

 

Objetivos relacionados ao conceito: 

I – Associar a multiplicação a situações que representam adições de parcelas 

iguais. 

II – Distinguir escritas aditivas e multiplicativas. 

Objetivos relacionados aos fatos fundamentais: 

I – Construir os fatos fundamentais da multiplicação registrando-os em forma de 

sentença (sugere-se que se utilizem multiplicações cujos resultados não 

ultrapassem 45, mais tarde o produto chegará a 81). 

II – Memorizar os fatos fundamentais por meio de jogos diversificados. 

III – Verificar a ocorrência de propriedades multiplicativas. 

IV – Utilizar cálculo mental e fazer estimativas acerca dos resultados das 

operações. 

Objetivos relacionados à técnica operatória: 

I – Multiplicar números menores que 100 por outro menor que 10. 

 

3.2.3 Proposta Curricular (1988) – Subtração
13

 

 

 Diferente das operações de adição e multiplicação, para a abordagem da 

operação de subtração não há uma representação do uso de material concreto, 

contudo é sugerido que utilize. Vale lembrar que no corpo do texto da operação de 

adição materiais como Barras de Cusinaire e palitos de sorvete são mencionados, 

                                                 
13

 Proposta curricular para o ensino de matemática – 1.º grau – 1988, p. 37. 
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além de outros que poderiam ser confeccionados pelo professor (cartões para 

trocas no quadro de ordens e classes, cartões quadriculados para efetuar 

multiplicações etc.). 

 Assim, o texto discorre sobre o conceito de subtração na concepção de 

seus elaboradores: 

Os fatos fundamentais da subtração estão relacionados aos fatos 

fundamentais da adição, por ser a subtração “operação” inversa da 

adição. Assim, por exemplo, são fatos fundamentais da subtração: 12 

– 3 = 9, 15 – 7 = 8, mas não 18 – 15 = 3 [...] Como na adição, o 

algoritmo da subtração deve aparecer a partir do uso de ábacos, fichas, 

material dourado etc. (SÃO PAULO, 1988, p. 37). 

 

Objetivos relacionados ao conceito: 

I – Compreender a subtração associada às ideias de tirar, comparar e completar. 

II – Identificar casos no qual a subtração não é possível. 

Objetivos relacionados aos fatos fundamentais: 

I – Construir fatos fundamentais da subtração por meio de materiais didáticos. 

Objetivos relacionados à técnica operatória: 

I – Perceber, por meio de atividades com materiais concretos, que na subtração 

não valem as propriedades comutativa e associativa. 

 

3.2.4 Proposta Curricular (1988) – Divisão 

 

 O conceito de divisão nessa Proposta foi abordado por meio de duas 

ideias; repartição equitativa e medida. De acordo com os elaboradores, ambas as 

ideias estão presentes no conceito mais geral da divisão: “Separar um certo 

número de objetos em subgrupos com a mesma quantidade de elementos”. 

Complementam dizendo que: “Tal conceito poderia ser representado na forma 

a=mx+b+n (divisão euclidiama)”. Para desenvolver o algoritmo da divisão, 

optaram pelo processo americano de divisões sucessivas. 

Nesse contexto, elaboraram os seguintes objetivos para abordagem da 

divisão: 

Objetivos relacionados ao conceito: 

I – Trabalhar o conceito de divisão associado à ideia de repartição equitativa e 

medida. 
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II – Inferir a relação existente entre a multiplicação e a divisão, quando o resto é 

zero. 

Objetivos relacionados aos fatos fundamentais: 

I – Construir os fatos fundamentais da divisão com base nos fatos fundamentais 

da multiplicação. 

II – Proporcionar situações para que os alunos percebam que a divisão não tem a 

propriedade comutativa. 

Objetivos relacionados à técnica operatória: 

I – Realizar divisões conforme o processo americano (subtrações sucessivas). 

II – Proporcionar situações para que os alunos façam divisões com o menor 

número de subtrações sucessivas e utilizem os fatos fundamentais da divisão 

exata.  

Figura 20 – Processo americano de divisões sucessivas 

 
                   Fonte: São Paulo, 1988, p. 39 

 

3.2.5 Proposta Curricular de 1991 

 

 A Proposta Curricular de 1991 apresenta quadros agrupados em três temas 

abordando diversos conceitos matemáticos: número, geometria e medida. 

Focamos somente o tema número pelo fato de que o mesmo aborda as operações 

aritméticas elementares. 

Os objetivos apresentados nessa Proposta Curricular foram elaborados no 

âmbito de mudança curricular de matemática nos anos 1970 e 1980. Entre as 

situações que despertavam a atenção dos professores da época estavam a 

preocupação excessiva da mecanização na abordagem das técnicas operatórias, a 
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memorização de regras e a repetição de procedimentos de cálculo na resolução de 

problemas. 

A preocupação excessiva com o treino de habilidades, com a 

mecanização de algoritmos, com a memorização de regras e esquemas 

de resolução de problemas, com a repetição e a imitação e não com 

uma aprendizagem que se dê, inicialmente, pela compreensão de 

conceitos e de propriedades, pela exploração de situações-problema 

nas quais o aluno é levado a exercitar sua criatividade, sua intuição. 

A priorização dos temas algébricos e a redução ou, muitas vezes, 

eliminação de um trabalho envolvendo tópicos de Geometria. 

A tentativa de se exigir do aluno uma formalização precoce e um nível 

de abstração em desacordo com seu amadurecimento (SÃO PAULO, 

1988, p. 7). 

 

 De acordo com a Proposta, os conteúdos deveriam ser abordados 

favorecendo a efetiva participação do aluno e, sempre que possível, com a 

utilização de materiais concretos, como se pode observar no texto que explicita a 

construção de fatos fundamentais da adição. Nele aparece a seguinte sugestão: 

“Esses resultados (dos fatos fundamentais) quando construídos pelas próprias 

crianças [...] têm maior possibilidade de ser memorizados gradativamente [...]”. 

No mesmo texto encontramos a sugestão de uso de materiais concretos: “Essa 

construção deve ser realizada sempre com auxílio de materiais didáticos variados, 

como palitos, fichas, Barras de Culsinaire [...]”. Os autores entendem que essas 

ações condizem com os objetivos para a abordagem das operações aritméticas 

elementares no Ciclo Básico, quais sejam: compreender o significado das 

operações básicas com números naturais e identificar, em situações-problema, as 

ideias envolvidas em cada uma; construir os fatos fundamentais relativos às 

quatro operações; utilizar as propriedades das operações na realização de cálculos 

e dominar as técnicas operatórias da adição, multiplicação e subtração com 

números naturais menores que 1.000. Apresentamos um único quadro das 

categorias de análise para as propostas de 1988 e 1991 em razão de que a 

diferença entre as duas está na apresentação do quadro de expectativas, que 

apenas direciona melhor a compreensão do que o documento propõe. 
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Quadro 7 – Categorias de análise na Proposta Curricular 

Concepção de operações:  

- Adição: Ideia de juntar. 

- Multiplicação: Ideia inicial de associação à adição de parcelas iguais. 

- Subtração: Ideia de tirar, comparar e completar. 

- Divisão: Ideia de repartir equitativamente e medir. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Por meio da identificação das operações no problema. 

Fatos fundamentais das operações elementares: 

- Construídos pelos próprios alunos. 

Utilização de material concreto: 

- Uso de material concreto para realizar as operações e verificar propriedades. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 Fontes de pesquisa – 2.ª e 3.ª instâncias – Planos Escolares e de Ensino 

 

 O Regimento Comum das Escolas de 1.º grau, em seu título VI, artigos 92, 

93 e 94, exigia a elaboração do Plano Escolar, contemplando a proposta 

educacional da escola e construído com a participação de todos os seguimentos da 

unidade. Nele deveriam constar os planos de cursos, Planos de Ensino e plano do 

Ciclo Básico.  

 Deveriam estar presentes nos planos de curso: os objetivos específicos, os 

conteúdos, o quadro curricular, os procedimentos e a avaliação. O plano do Ciclo 

Básico deveria ser detalhado no plano de curso do 1.º grau. 

 O Plano de Ensino deveria especificar os objetivos, os conteúdos 

programáticos, os procedimentos e as formas de avaliação, além de estabelecer o 

que seria abordado e como o seria, os materiais necessários e as atividades 

complementares. 

Acerca dos Planos Escolares analisados, os objetivos apresentados nem 

sempre estavam relacionados diretamente ao ensino das operações aritméticas 

elementares. Encontramos os seguintes diferentes termos associados à palavra 

objetivo de 1985 até 1994 presentes no material: 

 Gerais. 

 Gerais para o ensino de matemática. 

 Específicos para o ensino de matemática. 
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  Específicos da área administrativa. 

 Específico da área pedagógica. 

 Específicos da programação curricular. 

 Específicos de cada série. 

 Do 1.º e do 2.º graus. 

 Do Ciclo Básico. 

 Curriculares por área. 

 Do curso. 

 Comum das ações dos professores. 

Já os Planos de Ensino analisados apresentam basicamente dois tipos de 

objetivos: gerais e específicos. Embora tenhamos focado nesses materiais para 

proceder ao nosso estudo, encontramos em algumas caixas-arquivo relatórios de 

desempenho de alunos, reflexões de professores, provas e fichas de conselho de 

classes com informações que entendemos favorecer a análise das categorias. 

 A busca por melhoria no ensino e aprendizagem das operações 

elementares nas séries iniciais
14

 acontece há um bom tempo. Numa escola 

estadual da periferia da cidade de São Paulo encontramos os Planos Escolares 

elaborados pelos profissionais da educação daquela unidade de ensino do período 

de 1985 aos dias atuais. Decidimos desenvolver nossa pesquisa com os planos de 

1985 a 1994 por considerarmos que a quantidade de informações ali contida era 

vasta e demandaria muito tempo para analisá-la com profundidade. Nas caixas-

arquivo onde estavam acomodados os Planos Escolares não localizamos o plano 

de 1990. 

 A escola em questão foi criada pelo Decreto n.º 23.245, de 31 de janeiro de 

1985, sendo denominada Escola Estadual de Primeiro Grau Conjunto 

Habitacional Itaquera II e III. No ano de 1986, a Lei n.º 5.173, de 13 de junho, 

altera o nome da unidade para Escola Estadual de Primeiro Grau Luís Vaz de 

Camões.  

                                                 
14

 Utilizaremos em nosso texto a denominação “série”, em vez de “ano”. A denominação “série” 

foi substituída na rede pública estadual de ensino de São Paulo no ano de 2008 por meio da 

deliberação do Conselho Estadual de Educação (CEE) n.º 73, que instituiu o ensino fundamental 

de nove anos, reorganizando as séries iniciais formadas pela 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª séries para uma nova 

formação 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos. 
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 Nos anos de 1985 e 1986, a escola funcionava em quatro turnos em razão 

da grande demanda de alunos e do número insuficiente de escolas na região. No 

ano de 1987, a unidade é ampliada e passa a funcionar em três turnos. A mudança 

estaria visando a implantação do Ciclo Básico na rede pública estadual de ensino 

que priorizava um tempo maior do aluno na escola. 

 No ano de 1989, a Resolução SE/1974 transforma a escola de primeiro 

grau em também de segundo grau, e a nova denominação da unidade passa a ser 

Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Luís Vaz de Camões. Em virtude da 

reorganização da rede pública estadual de ensino de São Paulo, atualmente a 

unidade atende somente os cinco primeiros anos do ensino fundamental (1.º ao 5.º 

relativos à 1.ª a 4.ª séries do primeiro grau).  

 Então como era um Plano Escolar das escolas paulistas? Compreendemos 

que por se tratar de um material elaborado pelas escolas públicas do Estado de 

São Paulo seria interessante explicar como seria um Plano Escolar dessa rede de 

ensino, pois outros sistemas educacionais poderiam ter a mesma prática, porém 

em outros moldes. No período de 1985 a 1994, a rede estadual paulista de 

educação estava subdividida em Delegacias de Ensino, órgãos que ficavam mais 

próximos da operacionalização escolar e que homologavam os Planos Escolares. 

Para tanto, a Delegacia de Ensino verificava se ele continha a operacionalização 

de procedimentos previstos em seu regimento e contemplava informações 

circunstanciais e relevantes para a escola e sistema de supervisão, tais como 

calendário escolar, matriz curricular, quadro de pessoal, horário de funcionamento 

etc. Após a fase de homologação na Delegacia de Ensino, o plano era homologado 

na SEE por meio de portarias publicadas no Diário Oficial. Portanto, a finalidade 

desses planos era organizar as ações administrativas e pedagógicas da escola 

durante o ano letivo envolvendo toda a equipe escolar e promover a função social 

da escola conforme instrução CENP n.º 17, de 28 de janeiro de 1988. 

 A parte administrativa organizava os espaços da escola, os horários 

discentes, docentes e dos agentes escolares, o funcionamento da cantina, da 

zeladoria, a manutenção do prédio, enfim, tudo o que fosse necessário para o 

funcionamento da unidade. A parte pedagógica também era de responsabilidade 

do diretor até a implantação do Ciclo Básico, que criou a função do Professor 

Coordenador Pedagógico (PCP). O PCP, conforme a estrutura de funcionamento 
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do primeiro grau na década de 1980, ministrava aulas em um período escolar e no 

outro desempenhava as funções de coordenador pedagógico. 

 De 1985 a 1994, os Planos Escolares eram datilografados, contendo 

algumas partes manuscritas. Para conservá-los, as páginas eram acomodadas em 

uma pasta de papelão unidas por uma presilha de metal. Os Planos Escolares 

daquele período eram homologados de acordo com a Portaria n.º 67/1985, que 

fixava diretrizes para a organização do funcionamento escolar. Na época, as 

escolas da rede estadual de ensino público do Estado de São Paulo eram 

denominadas “Escola Estadual de 1.º Grau”; “Escola Estadual de 1.º e 2.º Graus” 

ou “Escola Estadual de 2.º Grau”, conforme estrutura organizada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1971. Na Figura 5 podemos ver a capa de um 

Plano Escolar de 1985, datilografada e com assinaturas dos responsáveis por sua 

elaboração. 

 Na capa desse Plano podemos ver o nome da escola com a denominação 

usada na época para as escolas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo: 

EEP Grau Conjunto Habitacional Itaquera II – III. A sigla EEP significa Escola 

Estadual de Primeiro. Em alguns documentos escolares a palavra grau também faz 

parte da sigla – EEPG. A portaria de homologação aparece logo abaixo da 

denominação da escola: Homologado, por Portaria n.º 67/85, seguida da 

assinatura da delegada de ensino Dirce Maria de Carvalho, na época, no comando 

da 11.ª Delegacia de Ensino. Para oficializar o documento, a homologação do 

Plano Escolar era publicada em Diário Oficial do Estado, conforme podemos ver 

na última linha escrita na capa mostrada na Figura 22. 

 As informações contidas nas capas dos Planos Escolares dos anos de 1986, 

1987, 1988 e 1989 são as mesmas, com alterações na denominação da escola, na 

portaria de homologação e no nome do delegado de ensino. Já o Plano Escolar de 

1991 tem as mesmas informações em uma folha solta dentro do documento. Os 

documentos de 1992, 1993 e 1994 aparecem denominados “Plano Diretor” e nas 

informações contidas nas capas não aparecem portarias de homologação nem 

assinaturas do delegado de ensino. 
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Figura 22 – Capa do Plano Escolar do ano de 1985 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

 Para elaborar um Plano Escolar, a escola considerava vários fatores: 

caracterização da comunidade escolar, instituição da unidade, número de 

professores e funcionários de apoio, regras de utilização do espaço destinado à 

cantina, planejamento dos professores, grades horárias de aula, entre outros.  

Na década de 1980, período da instituição dessa unidade escolar localizada 

na periferia da capital de São Paulo, mais precisamente no extremo leste, muitas 

pessoas que chegavam à cidade, vindos em sua maioria da região Nordeste do 

Brasil, participavam do programa de moradia popular da Cooperativa 

Habitacional (Cohab). Dizia-se que as pessoas que moravam nessas casas ou 

apartamentos habitavam bairros dormitórios, pois saíam cedo para trabalhar no 

centro da cidade e voltavam tarde da noite, praticamente só pra dormir. Segundo o 
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Plano Escolar dessa instituição de ensino, a região contava no ano de 1985 com 

uma população de 146.000 habitantes, que atuavam na indústria e comércio. 

No Plano Escolar de 1989, essa população passa para 200.000 habitantes, 

mantendo-se praticamente as mesmas características, isto é, oriundas de várias 

partes do Estado de São Paulo e de outros Estados da Federação. A indústria e o 

comércio ainda aparecem como principal atividade das pessoas. 

Procuramos nos Planos Escolares os objetivos e os conteúdos para o 

ensino de matemática nos primeiros anos do 1.º grau, modelos de avaliações 

elaboradas pelos professores, levantamento do desempenho dos alunos e relatórios 

produzidos pelos professores acerca das condições de sua turma no aprendizado 

de matemática. 

Apresentaremos agora as informações coletadas nos Planos Escolares. 

Vale lembrar que os Planos de Ensino dos professores, relatórios e levantamento 

de desempenho não se encontram necessariamente nos Planos de Escola, mas na 

mesma caixa-arquivo que acondicionava Planos Escolares de vários anos, 

diferentemente dos Planos Diretores que apresentam todos os Planos de Ensino no 

mesmo documento, exceto o Plano Diretor do ano de 1991, o primeiro com essa 

denominação. 

Os Planos estavam acondicionados em três caixas-arquivo, as quais 

denominaremos de caixa A, caixa B e caixa C. 

 

Figura 23 – Caixas arquivo contendo Planos Escolares 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

 As três caixas-arquivo de papelão contendo os Planos Escolares de 1985 a 

1994 foram identificadas pelos organizadores desses documentos com etiquetas 

brancas para indicar o ano e o conteúdo interior. Na etiqueta da caixa A vemos 
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escrito: Plano Escolar ano: 85/86; na etiqueta da caixa B: Plano Escolar ano: 

88/89 Planejamento CB/90; e na etiqueta da caixa C: Plano Escolar de 91 à 94. 

 Na caixa A encontramos o Plano Escolar de 1985, Plano Escolar de 1986, 

Plano Escolar de 1987, planos de aula (ensino) de 1986, fichas de 

acompanhamento de Conselho de Classe/Série e plano de aulas para reposição. Na 

caixa B encontramos o Plano Escolar de 1988, Plano Escolar de 1989, Planos de 

Ensino do Ciclo Básico 1988 e Plano Escolar Ciclo Básico 1989. Na caixa C o 

Plano Escolar de 1991 e os Planos Diretores de 1992, 1993 e 1994. Não 

encontramos justificativa para o fato de três documentos receberem o nome de 

Plano Diretor na legislação que regimentava os planos das escolas paulistas. No 

entanto, percebemos que os Planos Diretores apresentavam estruturas diferentes 

dos Planos Escolares. O índice dos Planos Escolar e Diretor dos anos de 1991 e 

1992, respectivamente, aponta uma mudança na organização administrativa e 

pedagógica da unidade escolar. 

 O Plano Escolar de 1991 contém um índice subdividido em catorze itens: 

identificação da escola; elaboração do plano; considerações gerais sobre a escola; 

diagnóstico da realidade escolar; objetivos da instituição escolar; organização 

geral da escola; programação referente às atividades curriculares; projeto das 

atividades da direção; projetos das atividades de apoio administrativo; atividades 

de apoio técnico pedagógico; projetos das atividades de assistência escolar; 

projetos das atividades das instituições auxiliares; atividades extraclasse; e 

acompanhamento controle e avaliação do Plano Escolar. Cada item contém 

subitens, com exceção do Projeto Ciclo Básico, o Plano Escolar parece organizar 

mais o operacional geral da escola sem estabelecer uma relação direta com os 

Planos de Ensino. 

O Plano Diretor de 1992 tem uma estrutura diferente dos Planos Diretores 

de 1993 e 1994. Com 46 folhas escritas somente de um lado, esse plano apresenta 

um índice com cinco itens: 1 – Identificação da Escola; 2 – Diagnóstico; 3 – 

Proposta Curricular; 4 – Projetos; e 5 – Organização da Escola. 

 Os índices dos Planos Diretores de 1993 e 1994 são praticamente os 

mesmos. No Plano de 1993, a organização da escola foi apresentada em cinco 

itens distribuídos em 263 folhas, escritas em apenas um dos lados, são eles: 1 – 

Identificação da Escola; 2 – Proposta Educacional; 3 – Plano de Coordenação, 
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acompanhamento e avaliação da direção; 4 – Anexos; e 5 – Atividades de 

complementação pedagógica. O Plano Diretor de 1994 não apresenta o item 

cinco. A grande diferença de folhas é justificada pelo fato de que nesses Planos 

Diretores os Planos de Ensino de cada componente curricular de todas as séries e 

o Plano do Ciclo Básico estão acomodados no mesmo documento, entrelaçados 

com a proposta educacional da escola. Talvez a proposta da rede estadual paulista, 

por meio do Regimento Comum das Escolas, que salienta a importância de uma 

elaboração coletiva do Plano Diretor, anunciada desde 1988, estivesse se 

concretizando, pois, embora o projeto Ciclo Básico atendesse inicialmente às duas 

primeiras séries do 1.º grau, sugeriam-se a articulação e a continuidade nas séries 

posteriores. Tal intento só seria possível com uma interconexão entre os planos 

dos diferentes segmentos de ensino dentro da unidade escolar. 

 Em linhas gerais, essas foram as características comuns que identificamos 

entre os Planos Escolares e de Ensino que utilizamos como fonte de pesquisa na 

nossa investigação. Nos próximos subitens, trataremos de características mais 

específicas de cada Plano Escolar e de ensino, relacionadas diretamente com o 

ensino de operações aritméticas elementares no Ciclo Básico. 

 

3.3.1 Plano Escolar de 1985 

 

 O Plano Escolar de 1985 é apresentado em uma pasta de presilha, composto por 

47 páginas carimbadas no alto à direita, com o nome da escola na época, EEPG 

Itaquera II e III, e a jurisdição à qual pertencia, 11.ª D.E. (Delegacia de Ensino), 

Drecap (Divisão Regional de Ensino da Capital) – 2. 

No alto, à direita, a capa informa o nome EEPG “Luis Vaz de Camões”, no 

entanto a primeira folha do Plano traz outro nome: EEPG “Conjunto Habitacional 

Itaquera II e III”. Nota-se que no centro há marcas de cola indicando que talvez 

outras informações estivessem ali e que provavelmente, por ocasião da mudança 

de denominação da escola, alguém tenha renomeado esse Plano. Por se tratar do 

primeiro Plano da existência da escola, ele foi homologado somente no mês de 

julho após diversas correções orientadas pelo supervisor de ensino Afonso Aurélio 

de Andrade. 
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Figura 24 – Plano Escolar de 1985 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

Na mesma pasta, antes da página na qual constam o título Plano Escola em 

negrito, nome da escola, portaria de homologação (67, de 25.07.1985), assinatura 

da delegada de ensino Dirce Maran de Carvalho e a publicação em Diário Oficial 

(03.09.1985), encontra-se um replanejamento do Plano Escolar indicando segundo 

semestre. Ocorre que não encontramos um Plano Escolar referente ao primeiro 
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semestre, e existe outra pasta azul com esboços de um plano. É provável que, por 

se tratar do primeiro ano de funcionamento da escola, a finalização do documento 

tenha ocorrido após o primeiro semestre de aula. Nas reflexões de replanejamento, 

os elaboradores explicam que a finalidade do Plano Escolar é nortear as atividades 

pedagógicas e administrativas. Ainda nessas reflexões o grupo que elaborou o 

Plano Escolar entende que o documento deveria viabilizar a recuperação do papel 

da escola “transmissão de conhecimentos”, entendimento que não condiz com as 

propostas curriculares que estavam sendo implantadas na rede naquela época. 

Reclamam da falta de orientações acerca de subsídios por parte do pessoal da 

Delegacia de Ensino, o que poder ter comprometido o conhecimento das 

propostas elaboradas pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP).  

Na página 1 lê-se: “o Plano Escolar foi elaborado através de discussões 

dos professores, da administração da escola e dos representantes da Associação de 

Pais e Mestres (A.P.M)” (SÃO PAULO, 1985a, p. 1). Conforme o proposto pelo 

Regimento Comum das Escolas de 1.º grau, na página 25 encontram-se os 

objetivos gerais de cada série. 

Encontramos os seguintes objetivos gerais para o ensino de matemática 

nas duas primeiras séries do 1.º grau: 

- (1.ª série) desenvolver no educando os conceitos relativos à 

matemática e o reconhecimento dos dígitos. 

- (2.ª série) levar o educando a apreender as técnicas operatórias da 

matemática – adição e subtração (SÃO PAULO, 1985a, p. 25). 

 

 Percebemos que os objetivos gerais e os específicos indicam que o grupo 

de elaboradores, do qual os professores faziam parte, entendiam que as crianças 

precisavam dominar a escrita dos números antes de resolver operações. Nota-se 

que das quatro operações aritméticas elementares somente a adição e a subtração 

seriam abordadas, depois do reconhecimento dos dígitos. O foco do ensino das 

operações parecia estar calcado no algoritmo, uma vez que o objetivo elencado 

para o segundo ano foi o de “levar o educando a apreender as técnicas operatórias 

da matemática – adição e subtração”. A leitura do mundo sob o ponto de vista 

matemático também é anunciada nos objetivos, indicando uma provável 

preocupação em aproximar mais a matemática da realidade dos alunos.  
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Figura 25 – Representação da página 25 do Plano Escolar de 1985 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

 

 Observamos que as operações elementares aritméticas foram 

contempladas, no âmbito geral, na 2.ª série, que intencionava abordar as operações 

de adição e subtração. 
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Os objetivos específicos, apresentados à página 26, foram os seguintes: 
 

- (1.ª série) Dar condições ao educando de comparar fatos de sua 

realidade com entes matemáticos. 

- (2.ª série) Dar condições ao educando de expressar, graficamente, 

fatos próprios de sua realidade (SÃO PAULO, 1985a, p. 25). 

 

No ano de sua instauração, a escola organizou-se para colocar em prática o 

projeto Ciclo Básico na unidade. Na página 31 daquele Plano Escolar 

encontramos as orientações para o desenvolvimento do projeto. Para desenvolvê-

lo, a equipe escolar elaborou um quadro apresentando o pessoal envolvido, o 

elemento responsável, os objetivos, as atividades e o período de realização. Na 

Figura 21 apresentamos um recorte do quadro original com o intuito de chamar a 

atenção para o objetivo do ensino de matemática e a proposta de atividade para 

desenvolvê-lo. 

 

Figura 26 – Recorte do quadro de operacionalização do Projeto Ciclo Básico 
 

 

 

ivoão

 

Fonte: São Paulo, 1985a, p. 35 
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Conforme descrito no quadro, o objetivo da equipe escolar para o ensino 

de matemática, no âmbito do Projeto Ciclo Básico, no que se refere às operações 

aritméticas elementares, foi o seguinte: “Levar o educando ao uso do raciocínio 

lógico, utilizando as primeiras operações matemáticas em situações concretas” 

(SÃO PAULO, 1985a, p. 35). Como proposta de atividade está escrito o seguinte: 

“utilização de atividades que levem o aluno ao desenvolvimento do raciocínio” 

(SÃO PAULO, 1985a, p. 35). Não há no resto do texto um esclarecimento acerca 

dos termos “raciocínio lógico e raciocínio”, bem como de uma citação 

concernente às “primeiras operações”. Com relação a essa citação, por se tratar do 

Projeto Ciclo Básico, que atendia as duas primeiras séries do 1.º grau, 

denominadas dentro do Projeto de Etapas, as primeiras operações poderiam ser a 

adição e a subtração, conforme anunciado nos objetivos da página 25. Vale 

lembrar que a Proposta Curricular, que naquele período estava em construção, 

chega às unidades escolares do Estado por volta do ano de 1988, propondo a 

abordagem das quatro operações elementares já nas duas primeiras séries/etapas 

do CB. Contudo, o AM já circulava pela rede e apresentava atividades de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

 

Quadro 8 – Categorias no Plano Escolar de 1985 

Concepção de operação: 

- Não foi mencionado nesse Plano de Ensino. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Não foi mencionado nesse Plano de Ensino. 

Fatos fundamentais:  

- Não foi mencionado nesse Plano de Ensino. 

Utilização de material concreto: 

- Não foi mencionado nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As orientações curriculares apresentam a concepção de cada uma das 

operações aritméticas elementares, e não as identificamos no Plano Escolar de 

1985. O plano faz referência explícita à resolução de problemas. Além disso, não 

cita a intenção de abordar as operações por meio dos fatos fundamentais, sugestão 

muito indicada nas propostas curriculares, e não há menção explícita do uso de 
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qualquer tipo de material de apoio para desenvolver atividades de matemática. 

Todavia, há alusão à utilização de situações concretas que podem estar 

relacionadas a situações contextualizadas na resolução de problemas ou a 

materiais manipuláveis. 

 

3.3.2 Plano Escolar de 1986 

 

 No ano de 1986, o Plano Escolar foi apresentado em uma pasta de presilha 

na cor verde. Na capa existem duas etiquetas, uma ao centro informando o ano, o 

nome da escola e a indicação de que se trata da 1.ª via do documento. No alto à 

esquerda outra etiqueta com outro nome da escola. Conforme vimos no Plano 

Escolar de 1985, vale lembrar que a escola mudou de denominação por volta do 

ano de 1988, e é provável que para arquivar os documentos alguém tenha se 

preocupado em indicar os dois nomes para mostrar que se trata da mesma escola. 

 A formatação interna do Plano Escolar de 1986 é exatamente a mesma do 

Plano Escolar de 1985. Nas páginas que antecedem o documento propriamente 

dito estão as orientações da supervisão escolar que foi realizada pelo mesmo 

supervisor do ano anterior, Afonso Aurélio de Andrade. A homologação foi da 

ainda delegada de ensino Dirce Maran de Carvalho, no dia dezenove 19 de 

setembro daquele ano, com publicação no Diário Oficial no mês de outubro. A 

elaboração ficou a cargo da diretora de escola Arlette da Palma Bernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

Figura 27 – Plano Escolar de 1986 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

 Uma curiosidade nos chamou-nos a atenção quanto às datas registradas 

desde a entrega do documento pela diretora da escola, até a homologação da 

delegada de ensino para posterior publicação. Na capa interna do plano a diretora 

assina a entrega no dia treze 13 de maio e protocola a entrega na Delegacia de 

Ensino no mesmo dia, conforme informações no verso dessa capa. 
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Figura 28 – Tramitação do Plano Escolar de 1986 

 

Fonte: São Paulo, 1986a 

 

 De cima para baixo, no dia 13 de maio, o plano é protocolado na 

Delegacia de Ensino. No dia 1.º de setembro é protocolado novamente,  depois de 

corrigido de acordo com as orientações da supervisão, que informa logo abaixo do 

último protocolo: “Após a 1.ª análise, devolvi este P.E., à U.E. em 16/05/86. 

Recebi-o do Setor de Expediente do Pessoal em 15/09/86” (SÃO PAULO, 

1986a). Entendemos que o Plano Escolar seria primordial para orientar as ações 

de planejamento dos professores, pois eles deveriam ser elaborados de acordo 

com a proposta pedagógica, oriunda de discussões entre todos na unidade escolar. 

O parecer do supervisor de ensino corrobora nossa preocupação, como podemos 

ver no relatório escrito por ele: 

Devolvi este plano à U.E. em 16/05/86, para retificações e/ou 

complementações, após a 1.ª análise. Posteriormente a senhora 

Diretora oficiou à D.E. justificando o atraso na devolução com o 

atendimento aos itens que deixei recomendados por escrito. 
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Devido a data que foi-nos enviado, já deveriam ter constado um 

Replanejamento e Adequação deste, porém, sou favorável a 

homologação (SÃO PAULO, 1986a). 

 

 Nossa preocupação com essa demora na tramitação do Plano Escolar 

justifica-se pelo fato de que, sem o plano homologado na unidade, os Planos de 

Ensino seriam elaborados subjetivamente, desconsiderando orientações 

curriculares. Já percebemos isso com o Plano Escolar de 1985 com as operações 

anunciadas no Plano Escolar em dissonância com as operações informadas nas 

orientações curriculares. Na página 12 desse Plano Escolar encontram-se os 

objetivos específicos da área administrativa, da qual o diretor fazia parte, e um 

deles chamou-nos a atenção: “Priorizar o projeto Ciclo Básico”. Como dissemos, 

esse Plano Escolar foi homologado somente no mês de setembro. Quanto à 

necessidade dele para orientar os professores na elaboração dos Planos de Ensino 

podemos pensar em duas hipóteses: conforme anúncio da diretora, o plano ficou 

pronto em maio daquele ano, então a escola pode ter se utilizado dele mesmo sem 

a devida homologação, ou enquanto esperavam a concessão da homologação os 

docentes desenvolviam suas aulas com planos elaborados conforme interpretações 

subjetivas acerca do Ciclo Básico. 

No Plano Escolar de 1986são apresentados os seguintes objetivos gerais do 

Ciclo Básico: 

- (1.ª etapa do ciclo básico) Desenvolver no educando o raciocínio 

lógico e o reconhecimento dos números de 1 a 40. 

- (2.ª etapa do ciclo básico) Levar o educando a aprender as técnicas 

operatórias da adição e subtração (SÃO PAULO, 1986a, p. 12). 

 

Os objetivos específicos de matemática para o Ciclo Básico foram os 

seguintes: 

- (1.ª etapa) Dar ao educando condições de comparar fatos de sua 

realidade com entes matemáticos. 

- (2.ª etapa) Dar condições ao educando de expressar graficamente 

fatos próprios de sua realidade (SÃO PAULO, 1986a, p. 12). 

 

 Percebemos que, com exceção do objetivo geral da 1.ª etapa do Ciclo 

Básico, os outros objetivos, gerais e específicos, são os mesmos. Não houve 

mudança na concepção do grupo quanto à abordagem das operações, que continua 

relacionada somente à adição e à subtração.  
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Quadro 9 – Categorias no Plano Escolar de 1986 

Concepção de operação: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fatos fundamentais:  

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Quanto à análise das categorias, nota-se que os Planos Escolares de 1985 e 

1986 não mencionam nada relacionado à concepção de operação, à abordagem de 

situações-problema, aos fatos fundamentais e ao uso de material concreto. 

Suspeitamos que, embora os materiais com as atividades matemáticas já 

estivessem circulando na rede, a escola, inaugurada no ano de 1985, estaria 

organizando sua operacionalidade. Vale lembrar que o Projeto Ciclo Básico se 

institucionaliza nas escolas com a proposta curricular de 1988, material no qual 

são encontradas discussões acerca das categorias de análise de nosso estudo. 

Contudo, a expressão “entes matemáticos” poderia estar se referindo às operações 

aritméticas elementares presentes no cotidiano do aluno, e, sendo assim, 

situações-problema seriam resolvidas e fatos fundamentais utilizados em sala de 

aula (SÃO PAULO, 1988). 

 

3.3.3 Plano Escolar de 1987 

 

 O Plano Escolar de 1987 foi homologado no dia 10 de setembro de 1987, 

por meio da Portaria n.º 67, com publicação no Diário Oficial do dia 15 de 

setembro do mesmo ano. A homologação foi concedida por Lucila Zanardo 

Duran, que substituiu Dirce Maran de Carvalho no comando da 11.ª Delegacia de 

Ensino da capital. Novamente, a homologação do Plano Escolar foi tardia, 

semelhante ao Plano Escolar do ano anterior, pois a supervisão anuncia no 

relatório que o documento foi entregue com atraso: “Plano entregue tardiamente. 

O horário de aulas de 5.ª à 8.ª séries está pedagogicamente mal elaborado. Apesar 
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dos problemas apontados somos pela homologação e contatamos também o zelo 

com que as demais peças foram elaboradas” (SÃO PAULO, 1987a). A pergunta 

dessa vez talvez fosse: o que acontecia com os elaboradores dessa escola? No 

entanto, nosso estudo não procura entender o porquê de esses documentos 

levarem tanto tempo para serem elaborados, mas como essa demora poderia 

favorecer um distanciamento das propostas curriculares para o ensino das 

operações aritméticas elementares na escola. 

 A estrutura do Plano Escolar de 1987 é igual à do ano anterior. A pasta 

também é verde, no entanto o tipo de pasta é diferente, com presilhas e elásticos 

de fechamento externo. 

 No Plano Escolar de 1987 os objetivos estão apresentados da seguinte 

maneira: objetivos gerais, objetivos específicos da área administrativa, objetivos 

específicos da área pedagógica e objetivos específicos da programação curricular. 

  Encontramos os seguintes objetivos gerais: 

- Proporcionar ao educando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de 

autorrealização. 

- Preparar o educando para o exercício consciente da cidadania, 

variando o processo ensino-aprendizagem em conteúdos e métodos 

segundo as necessidades apresentadas por ele, educando. 

- Promover a integração consciente do educando na sociedade 

ocasionando sua modificação sócio cultural (SÃO PAULO, 1987a, p. 

15). 

 

 Acomodados na pasta com o plano estavam os relatórios reflexivos 

elaborados pelos professores acerca do desempenho dos alunos nas disciplinas de 

língua portuguesa e matemática. Reproduzimos aqui os dois relatórios referentes 

às segundas séries B e C. Não localizamos relatórios das primeiras séries. Para as 

professoras dessas séries o desempenho de seus alunos em matemática era o 

seguinte: 

2.ª série B  

Matemática: A classe está encontrando dificuldade na subtração. Na 

adição eles têm mais facilidade para a aprendizagem. Na numeração 

eles já alcançaram o objetivo, pois a meta era o número 9, e eles já 

sabem até o 30. 

2.ª série C  

[...] em matemática a retenção ocorre, pode ser considerado com uma amostra 

significativa, de insuficiência da classe, pois, os alunos tem dificuldade no que diz 

respeito nas operações (SÃO PAULO, 1987b). 
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Figura 29 – Plano Escolar de 1987 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

 Os dois textos indicam que houve um período de trabalho com as turmas. 

Pensamos que tais relatórios seriam produto de uma reunião de replanejamento 

que ocorreria após o primeiro semestre letivo, por volta de julho ou agosto.  

A professora da 2.ª série B relata que a subtração é a operação na qual seus 

alunos encontram dificuldade. Menciona em seguida a adição dizendo que os 
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alunos têm mais facilidade de realizar os procedimentos de cálculo para resolver 

essa operação. Não cita a multiplicação nem a divisão.  

Já a professora da 2.ª série C generaliza as dificuldades dos alunos com as 

operações, no entanto não informa quais. Vale lembrar que o AM propõe para a 

1.ª série que o professor promova o ensino da adição e multiplicação. Já na 2.ª 

série esse material apresentava atividades abordando as quatro operações 

elementares e suas composições para esse segmento de ensino. 

  Os seguintes objetivos específicos da área administrativa foram 

apresentados: 

- Apoiar o desenvolvimento do processo pedagógico da escola. 

- Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como os 

regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração 

superior. 

- Participar e apoiar as atividades cívicas, culturais e recreativas da 

escola. 

- Estimular as experiências que enriqueçam o processo educativo. 

- Coibir abusos disciplinares dos alunos, professores e funcionários 

que tentam desestabilizar o processo pedagógico. 

- Priorizar o projeto Ciclo Básico. 

- Criar condições para o bom relacionamento humano: 

direção/professores/funcionários/alunos/pais/comunidade. 

- Proporcionar integração escola/comunidade (SÃO PAULO, 1987a, 

p. 16). 

 

 Dois objetivos específicos da área administrativa chamam a atenção: o 

segundo sobre o cumprimento de legislações, normas, diretrizes advindas de 

órgãos superiores e o sexto que prioriza o projeto Ciclo Básico. A impressão 

deixada pela leitura desses objetivos é a de que novas propostas educacionais 

foram impostas aos professores. 

 Os seguintes objetivos específicos da área pedagógica foram apresentados: 

- Desenvolver o processo de alfabetização de 1.ª à 8.ª série. 

- Desenvolver no educando o gosto pela leitura. 

- Promover a integração harmônica do indivíduo na sociedade. 

- Promover a integração entre vários componentes curriculares. 

- Conscientizar o professor de sua responsabilidade no processo de 

avaliação: avaliar o aluno em todos os aspectos de seu 

desenvolvimento. 

- Incentivar o trabalho em grupo pelos alunos. 

- Mostrar ao aluno seus direitos e deveres dentro da sociedade. 

- Levar a todos a reconhecer o grande papel que a escola tem na 

sociedade (SÃO PAULO, 1987a, p. 18). 

 

 Parece que o Projeto Ciclo Básico ocupava a atenção dos envolvidos com 

a educação escolar naquela escola em 1987. Os objetivos gerais e específicos das 
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áreas administrativa e pedagógica ressaltam o foco na aprendizagem do aluno, na 

alfabetização e na formação do cidadão. 

 E, por fim, encontramos os objetivos específicos da programação 

curricular, nos quais podemos identificar o componente curricular de matemática: 

- (1.ª etapa do ciclo básico) Dar ao educando condições de comparar 

fatos de sua realidade com entes matemáticos. 

- (2.ª etapa do ciclo básico) Dar condições ao educando de representar 

graficamente fatos próprios de sua realidade (SÃO PAULO, 1987a, p. 

18). 

 

 Há evidências de que a preocupação com o ensino de matemática 

apresentada nesses objetivos específicos estava centrada na capacidade de o aluno 

observar, raciocinar, criar matematicamente. 

 Entendemos que, conforme os objetivos específicos para o ensino de 

matemática no Ciclo Básico apresentado no Plano Escolar de 1987, a expressão 

“entes matemáticos” é citada novamente, indicando, ainda, como discutimos, que 

talvez tal expressão fizesse referência às operações aritméticas utilizadas no 

cotidiano, e que, portanto, indiretamente, a resolução de problemas e os fatos 

fundamentais estivessem na proposta de abordagem desses conceitos pelos 

professores. 

 

Quadro 10 – Categorias no Plano Escolar de 1987 

Concepção de operação: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fatos fundamentais:  

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Exceto pela apresentação dos relatórios reflexivos dos professores acerca 

do desempenho dos alunos em matemática, não houve modificação na estrutura 

do Plano Escolar de 1987 em relação aos planos anteriores. Cabe ressaltar que 

nesses relatos encontramos indícios de que as operações tratadas na 1.ª série não 

atendiam as orientações indicadas no AM. 
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3.3.4 Plano Escolar de 1988 

 

 O Plano Escolar de 1988 é praticamente o mesmo do ano anterior, 

inclusive com data de homologação também somente no mês de setembro por 

meio da Portaria n.º 73/1988, pela Delegada de Ensino Lucilia Zanardo Duran. A 

supervisão do documento ficou a cargo de Joany Rodrigues de Oliveira, que, 

apesar da data de tramitação semelhante às datas dos planos anteriores, não 

registrou reclamação de atraso. 

 Acomodado também em uma pasta verde com presilhas e elásticos na 

parte externa, o documento é identificado com uma etiqueta autocolante com a 

denominação “EEPG Luis Vaz de Camões”, e logo abaixo do nome da escola a 

informação “Plano Escolar n.º 1 – 1988”. Localizamos outra pasta com as mesmas 

características denominada n.º 3; trata-se de uma cópia do mesmo documento. 

Não encontramos a pasta n.º 2, provavelmente retida na Delegacia de Ensino. 

O plano de 1988 diferencia-se do anterior na apresentação dos objetivos 

específicos da programação curricular conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 11 – Comparação entre objetivos nos planos de 1987 e 1988 

1987 1988 

(1.ª etapa do ciclo básico) 

- Dar ao educando condições de comparar fatos 

de sua realidade com entes matemáticos. 

(1.ª etapa do ciclo básico) 

- Noções das operações de 

adição e subtração até dezena. 

- Raciocínio lógico.  

  

 

(2.ª etapa do ciclo básico) 

- Dar condições ao educando de representar 

graficamente fatos próprios de sua realidade. 

(2.ª etapa do ciclo básico) 

- Desenvolver a capacidade de 

raciocinar logicamente, fixando, 

gradativamente, os fatos 

fundamentais da matemática e 

empregar corretamente os 

termos matemáticos.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 30 – Plano Escolar de 1988 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

Percebemos que o ano de 1988 significou um momento de mudanças na 

escola no tocante a questões pedagógicas. O Projeto Ciclo Básico passa a fazer 

parte do discurso dos elaboradores daquele Plano Escolar, a expressão “fatos 

fundamentais” está presente nos materiais curriculares elaborados pela 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). 

A confirmação dessa mudança é o plano específico do Ciclo Básico 

encontrado na mesma caixa-arquivo na qual identificamos o Plano Escolar de 

1988. Acomodado em outra pasta verde com as seguintes informações na capa: 
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EEPG LUIS VAZ DE CAMÕES – Plano do CICLO BÁSICO 1988. A sigla EEPG, 

como já dissemos, significava Escola Estadual de Primeiro Grau. Encontramos 

ainda os Planos de Ensino desse seguimento em particular. Isso poderia indicar 

que naquele ano, naquela escola, o Ciclo Básico começava a adotar características 

mais formais. 

 

Figura 31 – Plano do Ciclo Básico 1988 

 

Fonte: Acervo da escola 
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 Para a formulação do Plano do Ciclo Básico alguns elementos precisariam 

ser considerados: 

1 – O aluno tem mais motivação para aprender quando as 

coisas têm um significado para ele. 

2 – O aluno aprende melhor quando participa ativamente do 

processo de ensino. 

3 – Para algumas aprendizagens, a repetição é indispensável, 

mas precisa ser feita de forma interessante. 

4 – A criança sempre aprende uma coisa nova a partir de 

aprendizagens anteriores. 

5 – A criança aprende melhor quando fica sabendo se foi bem-

sucedida e quando identifica os seus erros. 

6 – Ritmo de aprendizagem (SÃO PAULO, 1994, p. 339). 

 

 De acordo com a instrução CENP n.º 17, de 28 de janeiro de 1988, o plano 

do Ciclo Básico deverá conter entre outras coisas: “objetivos específicos, 

conteúdo programático, quadro curricular, procedimentos e avaliação, levando-se 

em conta todos os recursos possíveis a serem utilizados na nova proposta” (SÃO 

PAULO, 1988).  

 No plano encontramos os seguintes objetivos gerais:  

- Proporcionar aos educandos a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

autorrealização. 

- Preparar o educando para o exercício consciente da cidadania, 

variando o processo ensino-aprendizagem em conteúdos e métodos 

segundo as necessidades apresentadas por ele, o educando. 

- Promover a integração consciente do educando na sociedade 

ocasionando sua modificação sociocultural (SÃO PAULO, 1988b, p. 

9). 

 

Notamos que os objetivos são mais amplos, todavia podemos inferir que 

dos elementos citados pelo órgão central da SEESP – CENP (SÃO PAULO, 

1994) como importantes para a composição do plano para o ciclo básico foram 

consideradas a questão da motivação para aprender, a de dar significado à 

aprendizagem e realizá-la “de forma interessante” e a participação ativa do 

estudante no processo de ensino, que pode estar presente nos dois primeiros 

objetivos gerais. Assim, ao proporcionar ao aluno a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, o 

professor pode atender elementos como os de favorecer a participação ativa do 

estudante, motivar e dar significado à aprendizagem. Tal motivação e significado 

também podem ser encontrados quando se propõe a variação do “processo ensino-

aprendizagem em conteúdos e métodos segundo as necessidades apresentadas 

pelo aluno” (SÃO PAULO, 1994, p. 339). 
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Os objetivos específicos de cada série foram elencados levando-se em 

conta a nova organização das séries iniciais – 1.ª e 2.ª etapas (Ciclo Básico) – “1.ª 

etapa do ciclo básico: desenvolver no educando o raciocínio lógico e o 

reconhecimento dos números de 1 até 40; 2.ª etapa do ciclo básico: levar o 

educando a aprender as técnicas da adição e subtração” (SÃO PAULO, 1988b, p. 

12 ). 

 

Quadro 12 – Categorias no Plano Escolar de 1988 

Concepção de operação: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fatos fundamentais:  

- Termo citado no plano do Ciclo Básico. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Vale lembrar que a escola da qual tomamos emprestado os Planos 

Escolares de 1988 a 1994 foi inaugurada no ano de 1985, período em que as 

transformações curriculares para o ensino de matemática nas primeiras séries do 

1.º grau estavam em pleno movimento na rede pública estadual de ensino de São 

Paulo. Os primeiros Planos Escolares dessa unidade mostram o momento de 

mudanças na abordagem de conceitos matemáticos, que, apresentados no AM e na 

Proposta Curricular de 1988, propõem o uso de materiais manipuláveis para a 

exploração dos conceitos de adição, subtração, multiplicação e divisão por meio 

de ações que favoreçam uma participação mais ativa do aluno na construção do 

conhecimento. 

 

3.3.5 Plano Escolar de 1989 

 

 O Plano Escolar de 1989 é apresentado com as mesmas características dos 

planos de 1987 e 1988. A pasta na qual está acomodado não contém etiqueta de 

identificação. A homologação ocorreu numa data mais tardia do que a dos planos 
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anteriores, 27 de novembro de 1989, com homologação expedida por Lucila 

Zanardo Duran, ainda delegada da 11.ª Delegacia de Ensino da capital. A 

supervisão ficou a cargo de Carlos Simões Dias. Novamente discutimos o fato de 

o Plano Escolar ser homologado no segundo semestre do ano letivo. Nesse caso, 

não houve manifestação da supervisão por conta de atraso, contudo discutimos se 

o Regimento Comum das Escolas de 1.º grau sugere que a participação da 

elaboração do plano contemple a participação de todos, então, é um documento do 

qual os professores fariam uso para elaboração de seus Planos de Ensino. Como 

dissemos anteriormente, é possível que o Plano Escolar, ao menos com relação às 

questões pedagógicas, fluísse na escola antes da homologação, orientando as 

reflexões dos professores quanto às propostas curriculares oficiais para o ensino 

das operações aritméticas elementares.  

Encontramos os seguintes objetivos gerais no Plano Escolar de 1989: 

- Proporcionar ao educando a formação necessária para o 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

autorrealização. 

- Preparar o educando para o exercício consciente da cidadania, 

variando o processo de ensino-aprendizagem em conteúdos e métodos 

segundo as necessidades apresentadas por ele, o educando. 

- Promover a integração consciente do educando na sociedade 

ocasionando sua modificação sociocultural. 

- Preparar o educando a conviver em sociedade para melhor 

integração da mesma. 

- Atualizar e subsidiar o docente para que haja melhoria do ensino na 

escola pública. 

- Levar o aluno a adquirir estrutura para o raciocínio lógico (SÃO 

PAULO, 1989a, p. 21). 

 

 Os objetivos gerais que de alguma forma influenciariam os objetivos 

específicos para o ensino de matemática seriam aqueles que mencionam o 

desenvolvimento das potencialidades e a aquisição da estrutura para raciocinar 

logicamente. Nesse âmbito os elaboradores do plano descrevem como objetivos 

específicos para o ensino de matemática no Ciclo Básico: 

- 1.ª etapa do ciclo básico: noções de operações de adição e subtração 

até a dezena. Raciocínio lógico. 

- 2.ª etapa do ciclo básico: desenvolver a capacidade de raciocinar 

logicamente, fixando, gradativamente, os fatos fundamentais da 

matemática e empregar corretamente os termos matemáticos (SÃO 

PAULO, 1989a, p. 25). 
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Quadro 13 – Categorias no Plano Escolar de 1989 

Concepção de operação: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fatos fundamentais:  

- Fixação dos fatos fundamentais. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O Plano Escolar de 1989 estava acomodado na caixa-arquivo na qual 

encontramos os planos de 1985, 1986, 1987 e 1988, e os de 1986 a 1989 a 

elaboração ficou a cargo de Arlette da Palma Bernal, diretora de escola. Não 

encontramos na caixa-arquivo o plano do Ciclo Básico como o que fora elaborado 

no ano de 1988. Os objetivos que descrevemos aqui são a única fonte de dados 

sobre esse segmento de ensino para aquele ano letivo. No entanto, também nesse 

documento a única categoria anunciada, conforme ocorrência nas orientações 

curriculares, é relativa aos fatos fundamentais. No entanto, repete-se o ocorrido do 

plano do ano anterior acerca da concepção de operação e abordagem de operações 

em resolução de problemas, isto é, quando se pretende que o aluno adquira noções 

das operações de adição e subtração, deve ser conforme uma ou mais ideias acerca 

dessas operações. 

 

3.3.6 Plano Escolar de 1991 

 

 O Plano Escolar de 1991 é um documento apresentado em uma pasta azul 

com espiral; a identificação da escola está no centro da capa em letras douradas 

(EEPSG Luis Vaz de Camões), abaixo à direita a denominação “Plano Escolar – 

1991”. Na primeira página, os órgãos reguladores da rede pública estadual de 

ensino de São Paulo, Secretaria Estadual de Educação (SEE), Divisão Regional de 

Ensino da Capital (DRE – CAP) e 11.ª Delegacia de Ensino da Capital (DE). 

Numa folha avulsa no interior do documento o nome do delegado de ensino, José 
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Carlos Francisco, que homologou o plano doravante publicado na Portaria n.º 39, 

de 1991, em 29 de agosto do mesmo ano. 

 

Figura 32 – Capa do Plano Escolar de 1991 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

 Encontramos no plano os seguintes objetivos gerais para o Ciclo Básico: 

- Construir em conjunto com a rede de ensino uma escola de qualidade 

para todas as crianças do Estado. 

- Oferecer à criança a melhor qualidade de ensino, de maneira que 

aprendam a ler e escrever, atingindo assim o domínio da escrita, no 

período de dois anos sempre amparado pelo professor educador (SÃO 

PAULO, 1991a, p. 15). 
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 Embora os dois objetivos descritos não mencionem a abordagem da 

matemática, o primeiro indica que os elaboradores daquele Plano Escolar 

consideravam as orientações curriculares da rede de ensino. 

 Na folha 74 estão descritos os seguintes objetivos específicos de 

matemática para o Ciclo Básico:  

Escreve uma sequência de números naturais em ordem crescente ou 

decrescente; identifica a adição com uma situação-problema que 

envolve a ideia de juntar; identifica a multiplicação com uma situação-

problema; calcula a soma de dois números naturais; calcula a 

diferença entre dois números naturais; calcula adição com reserva e 

calcula subtração com recurso (SÃO PAULO, 1991a, p. 74). 

 

 Vale lembrar que nesse documento, à folha 107, encontramos a seguinte 

informação da então diretora de escola; “Os planejamentos dos conteúdos 

programáticos dos componentes curriculares encontram-se à disposição, no 

estabelecimento para consulta” (SÃO PAULO, 1991a, p. 107). Fomos até a 

escola, porém não localizamos os planejamentos. 

 

Quadro 14 –  Categorias no Plano Escolar de 1991 

Concepção de operação: 

- A adição é tratada no âmbito da ideia de juntar. 

- A multiplicação é identificada como uma situação-problema. 

- Subtração é entendida como a operação para calcular a diferença entre dois números. 

- Não foi apresentada no plano a ideia de divisão. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Para solucionar uma situação-problema é necessário identificar o algoritmo. 

Fatos fundamentais:  

- Não há menção dos fatos fundamentais. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção de utilização de material concreto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Embora a apresentação dos objetivos nesse Plano Escolar tenha sido 

sucinta, não favorecendo a descrição das categorias relacionadas ao ensino das 

operações elementares, um dos objetivos específicos pretende garantir o uso dos 

subsídios curriculares implantados na rede estadual de São Paulo, que naquela 

ocasião foram apresentados e articulados nos materiais: Atividades Matemáticas 

(AM) e Proposta Curricular para o Ensino de Matemática – 1.º grau. Sendo 



 
 

131 
 

assim, entendemos que a abordagem das operações elementares descritas nesses 

materiais era de conhecimento da equipe escolar da escola na qual o Plano Escolar 

foi elaborado. Ao buscarmos informações acerca das categorias de análise, não 

encontramos a concepção da ideia de divisão, nem foi anunciada em nenhuma 

parte do plano a expressão “fatos fundamentais” e na descrição dos objetivos não 

mencionaram encaminhamentos metodológicos, de forma que não identificamos o 

uso de material concreto. 

 

3.3.7 Plano Diretor de 1992 

 

A partir do ano de 1992 o documento passa a se chamar Plano Diretor, 

com características bem diferentes do anterior, embora com as mesmas 

finalidades. No documento não existe uma homologação como as encontradas nos 

Planos Escolares, e identificamos a diretora da escola na página 45, que apresenta 

o calendário escolar, Neusa Marcondes Viana. O delegado de ensino era José 

Carlos Francisco. Anexado à última página do plano está o parecer do supervisor 

de ensino, Nelci Aparecido da Silva, que foi favorável à elaboração do 

documento, o qual, segundo sua apreciação, estava em conformidade com a 

modernização da educação.  

O plano apresenta uma proposta educacional na qual encontramos um 

objetivo geral e os objetivos para as diferentes disciplinas curriculares. Para 

matemática, esses objetivos estão dispostos em três grupos de conhecimentos 

matemáticos: número, medida e geometria, conforme exposto na Proposta 

Curricular para o Ensino de Matemática – 1.º grau de 1988. Indicaremos todos os 

objetivos para número, uma vez que nesse documento os objetivos referentes às 

operações são apresentados nesse grupo de conhecimento matemático.  
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Figura 33 – Plano Diretor 1992 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

O objetivo apresentado para a proposta educacional foi o seguinte: 

melhoria da qualidade de ensino. Os objetivos para o ensino de matemática, 

relativos ao Ciclo Básico, foram: perceber que cada número natural designa uma 
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coleção de coleções com a mesma quantidade de elementos e que ocupa um lugar 

na série numérica, realizar a contagem dos elementos de uma coleção e 

representar simbolicamente (de 1 a 9), bem como desenvolver o conceito do zero, 

compreender a estrutura do sistema de numeração decimal, compreender o 

significado das operações básicas, com números naturais e identificar, em 

situações-problema, as ideias envolvidas em cada uma, construir os fatos 

fundamentais relativos às quatro operações, utilizar as propriedades das operações 

na realização de cálculos. 

O Plano Diretor de 1992 é muito sucinto e o que conseguimos extrair 

sobre a abordagem das operações aritméticas elementares, no âmbito da 

elaboração do documento por pessoas que, necessariamente, não os professores, 

colocamos no quadro de análise de categorias. 

 

Quadro 15 – Categorias no Plano Escolar de 1992 

Concepção de operação: 

- Não identificamos as ideias de operação de adição, multiplicação, subtração e divisão. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Para solucionar uma situação-problema é necessário identificar o algoritmo. 

Fatos fundamentais:  

- Construção dos fatos fundamentais. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção de utilização de material concreto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Ao observarmos o Plano Diretor de 1992 dessa escola precisamos lembrar 

que a mesma unidade educacional elaborou no ano de 1988 um plano específico 

para o Projeto Ciclo Básico. Os Planos Diretores seguintes (1993 e 1994) contêm 

mais informações sobre o CB. Provavelmente outro documento tenha sido 

preparado para esse seguimento de ensino, pois o Projeto Ciclo Básico tivera sua 

implantação pela rede pública de ensino estadual de São Paulo no início dos anos 

1980, o que sinaliza para um conhecimento da proposta pelos elaboradores, o que 

pode ser verificado na abordagem dos fatos fundamentais, por meio da 

construção, apresentada pelos elaboradores do Plano Diretor, tanto do AM quanto 

da Proposta Curricular de 1988, que sugerem tal abordagem. A necessidade de 
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identificar a operação numa dada situação-problema também é anunciada em 

algumas atividades do AM. 

 

3.3.8 Planos Diretores de 1993 e 1994 

 

 Apresentamos os dois Planos Diretores juntos pelo fato de que ao 

examiná-los não encontramos diferenças significativas entre eles. Seguindo a 

mesma estruturação do Plano Diretor de 1992, a homologação, sem publicação 

em Diário Oficial, encontra-se na última folha do documento com os nomes 

Salma Esther Faiçal, supervisora de ensino, e José Carlos Francisco, delegado, no 

plano de 1993, e Valter Khul Valim, supervisor, no plano de 1994. Não há 

assinatura na folha de homologação do último plano do delegado de ensino. A 

direção estava a cargo de Luiza Yoshiko Ohuda, em 1993, e Ana Palko Serer de 

Souza, em 1994. 

O Plano Diretor de 1993 contém diretrizes, objetivos do curso, metas e 

objetivos comuns da ação dos professores. Excetuando-se as diretrizes, os outros 

elementos são igualmente apresentados no plano de 1994. 

As diretrizes no Plano Diretor de 1993 foram as seguintes; melhoria da 

qualidade de ensino e do rendimento escolar dos alunos, reduzindo o índice de 

retenção e garantindo a permanência dos alunos na escola. Para o ano de 1994 as 

diretrizes foram: formar um cidadão mais crítico, consciente e participativo, 

social, cultural e politicamente. 

Após as diretrizes da unidade escolar, os planos apresentam os objetivos 

dos cursos. Os dois planos dão denominação diferente para curso do 1.º grau, que 

passou a ser chamado de ensino fundamental, e o do 2.º grau, ensino médio. Os 

objetivos desses cursos nos documentos foram os seguintes: 

- Despertar no aluno a capacidade de raciocínio e discernimento, 

partindo do conhecimento que o educando traz de casa, 

transformando-o para a sociedade e para a vida, dando embasamento 

de conhecimento global do universo em que vive. 

- Promover a integração entre os vários componentes curriculares 

(SÃO PAULO, 1993a, p. 2). 

 

 A capacidade de raciocínio e o conhecimento que o educando traz de casa 

são subsídios para elaboração dos Planos de Ensino da escola. Os conceitos de 

matemática deveriam, portanto, ter uma abordagem nesse âmbito. Os mesmos 
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subsídios são apresentados como metas norteadoras da ação docente no intuito de 

melhorar a qualidade do ensino. 

 

Figura 34 – Plano Diretor do ano de 1993 

 

Fonte: Acervo da escola 
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Figura 35 – Plano Diretor de 1994 

 

Fonte: Acervo da escola 
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Quadro 16 – Metas para melhorar o ensino do 1.º grau na escola 

Resultados: metas  

Melhoria da qualidade do Ensino 

Plano de Curso 

1.º Grau 

CURTO PRAZO 

- Diminuir em 10% o índice de retenção no 

período diurno e noturno. 

- Diminuir em 10% o índice de evasão no curso 

noturno. 

- Incentivar o hábito de leitura 

- Despertar no aluno a capacidade de raciocínio 

lógico e discernimento, partindo do 

conhecimento que o educando traz de casa. 

- Propiciar condições aos professores para 

reflexão e discussão das questões relativas a 

Avaliação e Recuperação. 

- Tornar as aulas mais atraentes com uso de 

aulas visuais, pesquisas, debates. 

MÉDIO PRAZO 

- Ampliação das metas acima para 20%. 

- Conscientizar os professores da necessidade 

de orientação técnica e capacitação. 

- Aprofundamento da discussão relativa a 

Avaliação e Recuperação. 

LONGO PRAZO 

- Diminuir em 50% o índice de retenção no 

período diurno e noturno. 

- Diminuir em 30% o índice de evasão no curso 

noturno. 

- Promover a integração entre os vários 

componentes curriculares. 

- Capacitar o corpo docente em geral da U.E., 

através de cursos, debates, seminários e leituras. 

- Propiciar a integração social do educando. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos Planos Diretores de 1993 e 1994 da EE Luiz Vaz de 

Camões 

 

As metas elencadas no quadro supra deveriam servir de norte aos 

professores da unidade, e nota-se que o “despertar no aluno o raciocínio lógico” é 

apresentado como meta de curto prazo. É bem verdade que o desenvolvimento do 

raciocínio lógico não é prerrogativa da matemática, no entanto é um termo muito 

utilizado nos discursos dessa área de conhecimento.  
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Quadro 17 – Categorias nos planos de 1993 e 1994 

Concepção de operação: 

- Não há menção no Plano Diretor. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- Não há menção no Plano Diretor. 

Fatos fundamentais:  

- Não há menção no Plano Diretor. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção no Plano Diretor. 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

 O quadro de metas apresentado nesses dois Planos Escolares mostra uma 

preocupação da equipe escolar que o elaborou com a melhoria da qualidade do 

ensino público, uma intenção das políticas públicas daquela época. O objetivo, 

segundo esse quadro de metas, era diminuir o índice de retenção, o que poderia 

implicar uma mudança na abordagem e tratamento dos conceitos a serem 

ensinados nas diversas áreas do conhecimento. Entendemos que o “Despertar a 

capacidade de raciocínio lógico” estaria associada ao ensino da matemática. É 

verdade que a expressão “raciocínio lógico” exprime a capacidade de pensar 

logicamente e tal ação não é exclusividade da matemática, contudo no meio 

escolar ela (a expressão) é recorrente nos registros de professores, sobretudo 

quando tratam dessa disciplina. 

Como dissemos, os Planos Diretores de 1993 e 1994 são volumosos. Neles 

encontramos todos os Planos de Ensino, mas vale lembrar que Planos de Ensino 

são elaborados por professores que mais tarde foram acomodados no documento 

maior. Algumas categorias de análise foram identificadas nos Planos de Ensino, e 

vamos apresentá-las na parte referente às fontes da 3.ª terceira instância (Planos de 

Ensino). No entanto, na redação que consideramos específica dos Planos 

Diretores, nos objetivos que apresentam não identificamos as categorias, o que 

nos leva a pensar na possibilidade de os elaboradores dos Planos Diretores 

abordarem as questões acerca da melhoria do ensino, na área de matemática, no 

âmbito das orientações curriculares vigentes na época somente no discurso. 
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3.4 Planos de Ensino de Matemática de 1985 

 

 Acomodados na caixa-arquivo onde estava o Plano Escolar de 1985 

estavam vários Planos de Ensino, dos quais o plano da 2.º série C era referente às 

duas primeiras séries do 1.º grau, foco de nosso estudo. 

 

3.4.1 Plano de Ensino da 2.ª série C – 1985 

 

 O Plano de Ensino da 2.ª série C foi apresentado em folhas de papel 

pautado, escrito com letra cursiva. Na capa, ao alto, a identificação do tipo de 

documento e a série com letras na cor marrom; mais abaixo, o nome da professora 

na cor verde. O texto foi estruturado apresentando os objetivos gerais e 

específicos para o ensino de matemática e atividades para abordar os conteúdos. 

 

Figura 36 – Plano de Ensino da 2.ª C – 1985 

 

Fonte: Acervo da escola 
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 Os objetivos gerais apresentados nesse plano foram os seguintes: 

- O aluno deverá ler, interpretar e utilizar a linguagem matemática. 

- Desenvolverá a sua criatividade e o raciocínio lógico dedutivo. 

- Desenvolverá a capacidade de analisar, relacionar, transpor, ordenar, 

sintetizar, abstrair e generalizar (SÃO PAULO, 1985b). 

 

 Os objetivos específicos foram os seguintes: 

- Identificar os números até 99. 

- Ler e escrever esses números. 

- Empregar os princípios do sistema de numeração decimal. 

- Efetuar as operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

- Empregar a adição, subtração e multiplicação para a resolução de 

problemas. 

- Discriminação de números naturais numa sequência (SÃO PAULO, 

1985b). 

 

 Quanto às operações aritméticas elementares nota-se que a professora 

pretendeu abordar todas elas. A ordem da abordagem é diferente do proposto no 

AM, que sugere tratar a adição e multiplicação em seguida. No entanto, 

precisamos ressaltar que 1985 foi o ano de criação daquela unidade e o AM estava 

chegando às escolas paulistas.  

Nesse Plano de Ensino não encontramos as estratégias metodológicas e os 

recursos didáticos. A professora apresenta algumas atividades, que entendemos 

ser um tratamento metodológico: 

- Desenhos mimeografados. 

- Exercícios de ligar, completar, formar, ordenar, desenhar, resolver, 

pintar e comparar. 

- Operação adição e subtração com unidades e dezenas, multiplicação 

somente com unidades. 

- Problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação (SÃO 

PAULO, 1985b). 

 

 

Quadro 18 – Categorias na 2.ª série C 

Concepção de operação: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- A operação é utilizada para solucionar problemas. 

Fatos fundamentais:  

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O Plano de Ensino da 2.ª série C não contém elementos para identificar as 

categorias de análise, exceto a abordagem de operações na resolução de 

problemas, que para a docente está em conformidade com concepções 

apresentadas nas orientações curriculares, que também salientam o uso de 

operações para resolver situações-problema. O Plano de Ensino da professora da 

2.ª série foi elaborado considerando os objetivos descritos no Plano Escolar de 

1985 para tratar as operações. Contudo, ambos os documentos têm uma redação 

distante dos materiais curriculares vigentes na época. 

 

3.5 Planos de Ensino de Matemática de 1986 

 

 Encontramos na caixa onde estava acomodado o Plano Escolar de 1986 os 

seguintes Planos de Ensino: Plano de Ensino da primeira fase do CB (1.ª série ou 

1.ª etapa) e planejamento das 2.ª etapas. 

 

3.5.1 Plano de Ensino da primeira fase do CB – 1986 

 

 O planejamento da primeira fase do Ciclo Básico é referente à 1.ª etapa. 

Apresentado em folhas de sulfites, datilografado, foi elaborado por quatro 

professoras. No alto da capa encontra-se o nome da escola, mais abaixo a 

denominação “primeira fase do Ciclo Básico, e no meio da capa as informações: 

parte inicial período preparatório; segunda parte “alfabetização”; de 21/02/1986 à 

11/07/1986.  

 O título “primeira fase do Ciclo Básico” indica que a escola estaria dando 

seus primeiros passos rumo ao Projeto Ciclo Básico. No mesmo ano as 

professoras da 2.ª etapa não utilizaram o termo “Fase”, e sim “Etapa”, 

denominação que substituiria “série”. 
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Figura 37 – Planejamento da 1.ª série – 1986 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

Como podemos observar na capa desse planejamento, as ações das 

professoras das 1.ª séries/etapas daquele ano, naquela escola, abordariam o que 

denominaram primeira fase em dois momentos: parte inicial e alfabetização. A 

parte inicial seria o momento para tratar do período preparatório, que articularia 

atividades no âmbito de preparar a criança para escrita e estimulá-la a usar o 

pensamento em situações de comparação, ideia de coleções numéricas, 

reconhecimento de símbolos matemáticos, tais como: igual, diferente, maior e 
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menor. O planejamento não descreve objetivos; as docentes registraram conteúdos 

de matemática para aquela fase, entre os quais se encontram a adição e a 

subtração. O conteúdo referente à operação de adição está escrito da seguinte 

maneira; “Problemas orais de adição”; e o conteúdo da operação de subtração; 

“subtração – exercícios”. Quanto aos exercícios de subtração, no planejamento 

apresentam as suas características, trata-se de completar sentenças matemáticas e 

ligar. Entendemos que para esse momento, denominado pelas docentes de 

primeira fase, os problemas orais de adição seriam os mais básicos e que, 

portanto, poderiam fazer uso da ideia de juntar quantidades, e para completar uma 

sentença matemática de subtração a comparação de quantidades, por meio da ação 

de ligar, poderia ter sido a maneira pela qual as professoras desenvolveram tais 

atividades com os alunos. 

 

Quadro 19 – Categorias no plano da 1.ª fase do Ciclo Básico – 1986 

Concepção de operação: 

- Provavelmente a de juntar quantidades em situações-problema. 

- Provavelmente a de comparar quantidades. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- A operação é utilizada para solucionar problemas oralmente. 

Fatos fundamentais:  

- A aplicação não foi mencionada. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Vale lembrar que o AM 1.ª série sugere que a subtração deveria ser 

abordada no âmbito das ideias de tirar, comparar e completar, porém não podemos 

afirmar que aquelas professoras tenham utilizado os textos desse material 

curricular para elaborar o planejamento. 

 

3.5.2 Plano de Ensino das segundas etapas do CB – 1986  

 

O Plano de Ensino da segunda etapa do ano de 1986 foi apresentado em 

folhas de papel sulfite, escrito com letras cursivas. Na capa lê-se a denominação 
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dos documentos (Planejamento da 2.ª Etapa; Ciclo Básico 1986). Logo abaixo os 

nomes das professoras que elaboraram e ao final da folha o nome da escola. 

 

Figura 38  – Planejamento da 2.ª Etapa – 1986 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

No planejamento da 2.ª etapa do ano de 1986 as elaboradoras descreveram 

os seguintes objetivos para abordar as operações aritméticas:  

- Realizar adição e subtração em sentenças matemáticas e operações com 

dezena e unidades. 

 - Realizar a adição com reserva e a subtração por meio de sentenças. 

 - Aplicar os fatos fundamentais em situações dadas por meio de sentenças. 
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 - Realizar a multiplicação e a divisão por meio de sentenças matemáticas. 

 - Dominar as técnicas operatórias. 

 - Resolver situações dos problemas dados. 

 - Realizar as quatro operações por meio de sentenças matemáticas. 

 As atividades mostram como os elaboradores desse Plano de Ensino 

abordaram os conteúdos de modo a atingir os objetivos propostos: 

 - Problemas envolvendo adição e subtração. 

 - Realizar a adição com reserva e subtração por meio de exercícios 

utilizando as operações (+e -). 

 - Problemas envolvendo multiplicação e divisão. 

 - Problemas. 

 - Armar e efetuar sentenças e operações matemáticas. 

 Com base nos objetivos apresentados, constituímos o seguinte quadro de 

análise de categorias de análise:  

 

Quadro 20 – Categorias nos planos da 2.ª etapa do Ciclo Básico – 1986 

Concepção de operação: 

- As operações são abordadas por meio de sentenças matemáticas. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- A operação é utilizada para solucionar problemas. 

Fatos fundamentais:  

- Aplicação dos fatos fundamentais. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Comparando os planejamentos das 1.ª séries, chamado nesse ano de 

primeira fase do Ciclo Básico e da 2.ª etapa, nota-se que a expressão “sentenças 

matemáticas” ocorre com certa frequência. Observando os primeiros objetivos 

descritos no planejamento da 2.ª etapa, percebe-se que tal expressão surge em 

todos eles, sendo o terceiro relativo aos fatos fundamentais. É bem verdade que os 

fatos fundamentais poderiam ser abordados na forma de algoritmos operatórios, 

contudo a forma de sentença favoreceria, talvez, na concepção daquelas 

professoras, o domínio de um mecanismo utilizado na resolução de operações, 
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sobretudo da multiplicação e divisão, no qual eram comuns na época o feitio e o 

uso das tabuadas. No entanto, o AM também propunha atividades com os fatos 

fundamentais. 

 

3.6 Planos de Ensino de Matemática de 1988 

 

 Acomodados com o Plano Escolar de 1988 encontramos os Planos de 

Ensino das 1.ª e 2.ª etapas do Ciclo Básico. Os elaboradores organizaram o 

material apresentando os objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdos, 

estratégias e avaliações. 

 

3.6.1 Plano de Ensino da 1.ª etapa – 1988 

 

 O Plano de Ensino da 1.ª etapa de 1988 foi apresentado em folha de papel 

sulfite. Na capa há o nome das professoras e do curso em letra cursiva e o nome 

da escola carimbado na lateral – Figura 34.  

 

Figura 39 – Plano de Ensino da 1.ª etapa de 1988 

 

Fonte: Acervo da escola 
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 O objetivo geral para o ensino de matemática apresentado pelos 

elaboradores do plano foi o seguinte: “Levar a criança a pensar e criar desenvolver 

a sua capacidade matemática dentro do seu nível” (SÃO PAULO, 1988b). 

 Os objetivos específicos, relativos às operações elementares, foram os 

seguintes: 

- Identificar, empregar e estabelecer equivalência de quantidade da 

adição e subtração. 

- Problemas de adição e subtração. 

- Multiplicação (tabuada do 1 ao 2). 

- Identificar a multiplicação (SÃO PAULO, 1988b). 

 

 Para abordar os conteúdos e atingir os objetivos propostos, os elaboradores 

apresentaram as seguintes estratégias de ação: “Adição (sinal +); Fatos 

fundamentais; Efetuação da adição; Resolver operações de subtração; Atividades; 

Problemas; Operações; Exercícios; Operações de efetuar” (SÃO PAULO, 1988b). 

 

Quadro 21 – Categorias nos Planos de Ensino da 1.ª etapa do Ciclo Básico de 1988 

Concepção de operação: 

- Estabelecer relações entre quantidades para adicionar ou tirar. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- A operação é utilizada para solucionar problemas. 

Fatos fundamentais:  

- Uso dos fatos fundamentais para tratar das operações. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As organizadoras desse Plano de Ensino não apresentaram explicitamente 

a concepção de operação, contudo registraram a abordagem dos fatos 

fundamentais, que no caso da adição e subtração seria utilizada a ideia de juntar e 

tirar de maneira simples. Os fatos fundamentais da multiplicação estão descritos 

no objetivo que se refere às tabuadas do 1 e do 2. As estratégias de resolução de 

problemas parecem estar associadas somente ao uso de operações. O ano é 1988, 

por isso possível que esse Plano de Ensino tenha sido elaborado considerando-se 

algumas sugestões do (AM), que também contém em suas atividades a expressão 

“fatos fundamentais”. A proposta curricular de 1988, que esclarece em seus textos 
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conceitos e abordagens no âmbito metodológico, explicita concepções das 

operações, fatos fundamentais e uso de material manipulável.  

 

3.6.2 Planos de Ensino da 2.ª etapa – 1988 

 

O Plano de Ensino da segundas etapa de 1988 foi apresentado em folhas 

de papel sulfite, escrito com letras cursivas. Na capa leem-se a denominação do 

documento, Planejamento Anual 2.ª Etapa, o nome da escola e o ano. O nome da 

escola também aparece carimbado na lateral.  

 

Figura 40 – Plano de Ensino da 2.ª Etapa de 1988 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

 O Plano de Ensino da 2.ª etapa tem o mesmo objetivo geral da 1.ª etapa. 

Os objetivos específicos apresentados foram os seguintes: “Empregar a adição ou 

a subtração para a resolução de problemas; Identificar as situações em que se 

realiza a multiplicação e a divisão; Empregar a multiplicação e a divisão para 

solução de problemas” (SÃO PAULO, 1988c). 
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 Para atingir os objetivos propostos, as seguintes estratégias foram 

apresentadas:  

- Exercícios e questões variadas.  

- Exercícios envolvendo situações programáticas. 

- Cartazes. 

- Problemas.; 

- Exercícios variados de adição e subtração. 

- Exposição pelo professor. 

- Exposição de situações-problema. 

- Exercícios variados de multiplicação e divisão. 

- Trabalhando em grupo (SÃO PAULO, 1988c). 

  

Quadro 22 – Categorias nos planos da 2.ª etapa do Ciclo Básico – 1988 

Concepção de operação: 

- Talvez implícita nos exercícios variados. 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- A operação é utilizada para solucionar problemas. 

Fatos fundamentais:  

- Não há menção, no entanto exercícios com operações utilizam-nos. 

Utilização de material concreto: 

- Não há menção nesse Plano de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Poderíamos mencionar basicamente as mesmas coisas ditas sobre o Plano 

de Ensino da 1.ª etapa de 1988. A divisão é apresentada nesse momento, e tanto o 

AM quanto a proposta curricular sugerem a abordagem dessa operação já na 1.ª 

etapa. 

 

3.7 Planos de Ensino de Matemática de 1993 

 

 Reiteramos que a partir de 1992 a denominação do Plano Escolar passou a 

ser Plano Diretor. No Plano Diretor de 1993, encontramos os Planos de Ensino 

dos professores inseridos no documento. Foram localizados dois Planos de Ensino 

do Ciclo Básico (CB inicial – 1.ª etapa e CB continuidade – 2.ª etapa), um da 3.ª 

série e outro da 4.ª série do primeiro grau. Estruturalmente, os planos do Ciclo 

Básico apresentam os conteúdos matemáticos abordados em cada uma das etapas, 

atividades de enriquecimento, recursos didáticos, estratégias de abordagem dos 
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conteúdos, processo de avaliação, processo de recuperação, ações de 

interdisciplinaridade e, por fim, os objetivos. 

 

Figura 34 – Plano de Ensino de Matemática – CB Inicial (1.ª 

Etapa)

 

Fonte: Acervo da escola 
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 Conforme mostrado nos conteúdos do CB Inicial, as operações, 

propriamente ditas foram abordadas a partir do segundo bimestre, embora no 

primeiro bimestre o plano indicasse agrupamento de números naturais como 

conteúdo,  o que poderia ser uma preparação para desenvolver a ideia de juntar; a 

temática discutida era o Sistema de Numeração Decimal. 

 

Figura 42 – Objetivos no Plano de Ensino de matemática do CB Inicial 

 

Fonte: Acervo da escola 

 



 
 

152 
 

No que diz respeito aos objetivos das operações aritméticas, o plano 

propunha que os alunos fossem capazes de construir os fatos fundamentais e 

compreender o significado de operações elementares.  

Segundo esse Plano de Ensino, os objetivos expostos seriam atingidos 

abordando-se os conteúdos e utilizando-se dos seguintes recursos didáticos: 

cartazes, ábaco, dominó de formas e cores, palitos, grãos, material dourado, cartaz 

de prega, caixas de papelão e vídeos. Em especial, conforme o texto desse Plano 

de Ensino, as operações seriam abordadas com atividades lúdicas, jogos, material 

dourado etc. 

 

Figura 43 – Plano de Ensino de Matemática – CB Continuidade (2.ª Etapa) 

 

Fonte: Acervo da escola 
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No Plano de Ensino do CB, os conteúdos estão distribuídos em quatro 

bimestres. A adição seria abordada no primeiro bimestre; no segundo bimestre a 

multiplicação; no terceiro, a subtração e novamente a adição e a multiplicação; a 

divisão ficou para o último bimestre. 

 

Figura 44 – Objetivos no Plano de Ensino de matemática do CB Continuidade 

 

Fonte: Acervo da escola 
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No Plano de Ensino do CB Continuidade, foram apresentados doze 

objetivos compreendendo os temas: números, operações e geometria. Cinco 

desses objetivos referindo-se às operações: 

- Compreenda os significados das operações básicas com números 

naturais. 

- Identifique em situações-problema as ideias envolvidas em cada 

uma. 

- Utilize as propriedades das operações na realização de cálculos. 

- Construa os fatos fundamentais relativos às quatro operações. 

- Utilize as técnicas operatórias da adição, subtração, multiplicação e 

divisão com números naturais menores que 1000 (SÃO PAULO, 

1993b, p. 90). 

 

 Nesse plano do CB Continuidade, os objetivos seriam abordados 

utilizando-se a operação inversa para explorar e resolver situações-problema 

envolvendo as quatro operações. Vídeos, jogos lúdicos, sucatas, tangram, material 

dourado, blocos lógicos e dinâmica de grupo foram apresentados como recursos 

didáticos. 

 

Quadro 23 – Categorias no Ciclo Básico – 1993 

Concepção de operação: 

- Compreenda os significados das operações (talvez; juntar, tirar, juntar parcelas iguais, repartir...). 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- A operação deve ser identificada na situação-problema. 

Fatos fundamentais:  

- Construção dos fatos fundamentais. 

Utilização de material concreto:  

- Jogos lúdicos, sucatas, tangram, material dourado, blocos lógicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As categorias de análise no Plano de Ensino do Ciclo Básico do ano de 

1993 aproximam-se significativamente das propostas curriculares para a 

abordagem das operações aritméticas elementares desse segmento de ensino. Vale 

lembrar que, desde a inserção do AM na rede, dez anos se passaram praticamente 

e cinco com a presença da proposta curricular de 1988. 
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3.8 Planos de Ensino de 1994 

 

 No Plano Escolar de 1994, encontramos os Planos de Ensino do CB inicial 

e continuidade, 3.ª e 4.ª séries, registrados a partir da página 11 até 66. 

 

Figura 45 – Plano de Ensino CB Inicial 

 

Fonte: Acervo da escola 
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 O Plano de Ensino do Ciclo Básico Inicial apresenta os seguintes 

objetivos: 

- Desenvolver o raciocínio lógico. 

- Construir os fatos fundamentais. 

- Compreender o significado das operações básicas. 

- Adquirir noções intuitivas de grandezas através de comparações 

(grande/ pequeno, longe/perto, quente/frio, mais/menos). 

- Represente e construa objetos de diferentes formas. 

- Classifique objetos segundo diferentes critérios (SÃO PAULO, 

1994b, p. 88). 

 

Figura 46 – Plano de Ensino CB Inicial 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

 Segundo esse Plano de Ensino, os objetivos seriam atingidos utilizando-se 

de cartazes, dominó de forma e cores, palitos e vídeos, abordados com as 

seguintes estratégias: apresentação de números naturais por meio de cartazes, 

desenhos formados por formas geométricas, dinâmica de grupos na utilização de 

dominós, atividades no sulfite, utilização de material concreto e de movimentos 

corporais, manipulação de materiais para sequências, exploração de contagem de 

rotina na comparação de qualidade, leituras, escritas, comparação e ordenação de 

números menores que 100, abordagem das operações por meio de atividades com 

jogos e material dourado. 

 No plano do Ciclo Básico continuidade, os conteúdos foram tratados 

segundo onze objetivos, dos quais quatro referentes às operações elementares. A 

abordagem dos conteúdos ocorreu de acordo com um tratamento metodológico, 

estratégia e recursos didáticos.  
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 Até aqui nenhum dos Planos de Ensino apresentados havia se referido às 

propostas curriculares da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo na 

abordagem dos conteúdos. No tratamento metodológico do Plano de Ensino do 

Ciclo Básico continuidade lê-se: “[...] Para o desenvolvimento desses conteúdos 

utilizaremos um tratamento metodológico diversificado, baseado na proposta 

curricular da Secretaria Estadual de Educação [...]” (SÃO PAULO, 1994b, p. 90). 

 

Figura 47 – Plano de Ensino de Matemática – CB Continuidade 

 

Fonte: Acervo da escola 
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 Quatro dos onze objetivos apresentados tratam das operações elementares: 

- Compreender o significado das operações básicas com números 

naturais e identifique-as em situações-problema. 

- Construa os fatos fundamentais relativos às quatro operações. 

- Utilize as propriedades das operações na realização de cálculos. 

- Domine as técnicas operatórias da adição, multiplicação, subtração e 

divisão (SÃO PAULO, 1994b, p. 90). 

 

Figura 48 – Objetivos no Plano de Ensino de matemática do CB – Continuidade 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

 As estratégias para abordar as operações foram as seguintes: uso da 

nomenclatura adequada das quatro operações; utilização da operação inversa para 

realizar a prova real das quatro operações; e resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações. Tais estratégias seriam desenvolvidas com os seguintes 

recursos didáticos: jogos lúdicos; sucatas; formas geométricas; material dourado; 

blocos lógicos; dinâmica de grupos e exercícios de fixação. 
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Quadro 24 – Categorias no Plano de Ensino do Ciclo Básico – 1994 

Concepção de operação: 

- Compreenda os significados das operações (talvez; juntar, tirar, juntar parcelas iguais, repartir...). 

Abordagem de operações na resolução de problemas: 

- As operações devem ser identificadas nas situações-problema. 

Fatos fundamentais:  

- Construção dos fatos fundamentais. 

Utilização de material concreto: 

- Uso de jogos lúdicos, sucata, material dourado, blocos lógicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os quadros de categorias de análise dos Planos de Ensino de 1993 e 1994 

contêm as mesmas informações, exceto uma que nos chamou a atenção. Na 

análise do quadro do ano de 1993, suspeitamos da ligação do apresentado nas 

categorias de análise com o exposto nas orientações curriculares. O tratamento 

metodológico descrito no Plano Diretor de 1994 reforça nossa suspeita. 

 

Figura 42 – Abordagem dos conteúdos de matemática segundo os professores do CB – 1994 

 

Fonte: Acervo da escola 
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3.9 Outros materiais encontrados nas caixas-arquivo 

 

 Na caixa-arquivo onde estavam alocados os planos de 1985, 1986 e 1987, 

encontramos algumas fichas de acompanhamento de conselho de classe/série. Elas 

indicavam os nomes dos alunos, prováveis causas da retenção, solução e 

acompanhamento.  

 

Figura 50 – Primeira página de uma ficha de acompanhamento de conselho de 

classe/série

 

Fonte: Acervo da escola. 

 

O ano letivo na rede estadual de educação de São Paulo era dividido em 

quatro bimestres – divisão ainda utilizada nos dias de hoje –, e para cada um deles 

ocorria um conselho de classe. Como as fichas eram referentes ao primeiro 

bimestre, entendemos que estariam indicando as causas que levariam o aluno à 
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retenção. Em todas as fichas, sem exceção, a causa provável de uma possível 

retenção foi apontada como “Assimilação do conteúdo”. Da mesma forma, todas 

as fichas indicaram a recuperação como “Solução” e como “Acompanhamento” 

uma retomada das dificuldades. Cada uma das fichas contém um quadro de 

levantamento de dados apontando a disciplina, o número de alunos promovidos e 

retidos. Com base nesses dados, elaboramos um quadro-síntese: 

 

Quadro 25 – Ficha de acompanhamento de conselho de classe/série – 1.º bimestre 

SÉRIE DISCIPLINA ALUNOS 

PROMOVIDOS 

ALUNOS RETIDOS 

2.ª série F Matemática 12 20 

2.ª série E Matemática 17 20 

2 série C Matemática 38 0 

2.ª série B Matemática 8 21 

2.ª série A Matemática 34 4 

3.ª série A Matemática 30 12 

4.ª série A Matemática 33 20 

4.ª série B Matemática 47 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Vale lembrar que as fichas de conselho de classe/série também continham 

dados de outras disciplinas (língua portuguesa, estudos sociais, ciências, educação 

artística). Matemática e língua portuguesa prevalecem em relação às outras, pois 

aparecem em todas as fichas. A disciplina de matemática é a única em que há 

quantidades expressivas de alunos cuja causa para uma provável retenção é a 

assimilação de conteúdos. Comparando com a disciplina de língua portuguesa, 

que no total apresentou 83 alunos com dificuldades, a diferença para a quantidade 

de alunos com dificuldade de assimilação em matemática foi de 48 alunos. 

 Na mesma caixa-arquivo encontramos dois modelos de provas de 

matemática para a 2.ª série do ciclo básico. Dessas provas observamos que uma 

era destinada para avaliar o primeiro e outra o segundo bimestre. Três objetivos 

foram identificados para investigar, conforme descrito no documento, o que o 

aluno deveria apresentar no primeiro bimestre. Dois desses objetivos referiam-se 

às operações elementares: “Assimilação de operações simples de adição e 
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subtração, sendo que maior enfoque a adição; Lógica, raciocínio e sequência 

numérica” (SÃO PAULO, 1985c). 

 Apresentaremos dois dos quatro problemas presentes na avaliação para as 

1.ª séries pelo fato de que as operações anunciadas nos objetivos deveriam ser 

utilizadas na sua resolução;  

Numa classe havia 30 alunos. Faltaram 10 alunos à aula. Assistiram à 

aula ______ alunos.  

Num brejo havia 6 sapos. Chegaram mais 3 sapos. Ficaram no brejo 

____ sapos (SÃO PAULO, 1985d). 

 

 

As seguintes operações foram apresentadas naquela avaliação: 

 

Efetue as operações: 

13 + 34 =  25 + 12= 31 + 47= 65 + 3= 86 + 0= 

39 – 26= 38 + 4=  94 – 2= 58 – 20= 74 –34= (SÃO 

PAULO, 1985d). 

 

 

 

Observamos que a quantidade de operações envolvendo a adição e a 

subtração foi igual, isto é, foi dado o mesmo enfoque a ambas. Provavelmente 

pelo fato de o professor considerar operações de adição sem reserva e de 

subtração sem recurso as mais simples. 

Na prova para o segundo bimestre os elaboradores apresentaram, também, 

três objetivos, dos quais dois referentes às operações elementares, direta ou 

indiretamente: assimilação de adição e subtração com recurso; e resolução de 

problemas. 
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Figura 51 – Avaliação de matemática para as 2.ª séries – 2.º bimestre de 1985 

 

Fonte: Acervo da escola 

 

Dois problemas foram apresentados, um de subtração e outro de adição. 

Entendemos interessante mostrar aqui como eles foram descritos: 

Mamãe fez 216 salgadinhos. Foram vendidos 176. Quantos salgadinhos 

restam para vender? 

Sm     Op 

 

 

 R: 

  

No problema “Sm” significa sentença matemática. Pedir para que aluno 

escrevesse a sentença matemática estaria indicando uma preocupação do professor 

em saber se o aluno sabia qual operação deveria ser utilizada para resolver a 

situação, se ele estaria interpretando corretamente o problema. “Op” significa 

operação. Interpretado o problema, o aluno deveria dominar a operação para 

encontrar a solução. Finalmente, “R” significa resposta, escrita literalmente. 

 As operações da prova foram as seguintes: 

124 + 215 + 334= 133 + 214 + 128= 247 + 132 + 484= 67 + 52 + 63= 
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211 + 23 + 7=  113 – 62=  327 + 45=  763 – 297= 

806 – 497=  500 – 132= 

 

Relatório da 2.ª série B – 1987 

“Matemática: A classe está encontrando dificuldade na subtração. Na adição eles 

têm mais facilidade para a aprendizagem. Na numeração eles já alcançaram o 

objetivo, pois a meta era o número 9, e eles já sabem até o 30” (SÃO PAULO, 

1987, não paginado). 

 

Relatório da 2.ª série C – 1987 

“[...] em matemática a retenção ocorre, pode ser considerado com uma amostra 

significativa, de insuficiência da classe, pois os alunos têm dificuldade no que diz 

respeito nas operações” (SÃO PAULO, 1987, não paginado). 

 

3.10 O que nos dizem as categorias extraídas das fontes nas três instâncias 

 

 As fontes de nossa investigação são os volumes do AM, material curricular 

que sugeria atividades abordando conceitos matemáticos no âmbito dos temas, 

vocabulário fundamental da matemática, geometria, sequências, classificação, 

simbolização, número natural, sistema de numeração decimal, adição, 

multiplicação, medidas de tempo, subtração, divisão e sistema monetário. Para 

nosso estudo, as operações de adição, multiplicação, subtração e divisão, 

específicas para o CB, foram os temas selecionados. A Proposta Curricular de 

1988 busca apresentar os conceitos matemáticos para o 1.º grau em três grupos, 

números, medidas e geometria, dos quais extraímos informações acerca do 

tratamento dado no material às operações elementares no CB. Nos Planos 

Escolares e de Ensino de uma escola da rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, investigamos como os professores e outros envolvidos, direta e/ou 

indiretamente, com o ensino e a aprendizagem das operações aritméticas 

elementares as concebiam, por meio de seus registros. Para estudar os dados 

coletados nessas fontes, de acordo com as categorias de análise, concepção de 

operação, abordagem de operações na resolução de problemas, fatos fundamentais 
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e utilização de material concreto, convergimos o encontrado em cada uma das 

categorias em quatro quadros: Concepção de operação, Abordagem de operações  

na resolução de problemas, Fatos fundamentais e Utilização de material concreto. 

 

Quadro 26 – Análise da categoria concepção de operação nas fontes investigadas  

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Como podemos observar no quadro de análise da categoria concepção de 

operações aritméticas elementares, o que encontramos nas fontes investigadas, 

AM, Proposta Curricular, Planos Escolares, Planos Diretores e Planos de Ensino, 

foi agrupado lado a lado para verificarmos se os documentos elaborados na 

escola, ou seja, aqueles arrolados nas duas colunas da direita, consideraram as 

prescrições curriculares apresentadas nas duas colunas da esquerda.  

 Na primeira coluna, da esquerda para direita, registramos as concepções de 

operações aritméticas elementares apresentadas nos materiais de apoio ao 

currículo AM. Na segunda coluna estão as concepções de operações segundo a 

Proposta Curricular. A apresentação dos dois documentos está em ordem 

cronológica, de acordo com o ano de publicação de cada um. Na terceira coluna 

estão os Planos Escolares e os Planos Diretores, cuja elaboração, na escola, é 

 ATIVIDADES 

MATEMÁTICAS 1985 

PROPOSTA 

CURRICULAR 

1988/1992 

PLANOS 

ESCOLARES E 

PLANOS DIRETOR 

PLANOS DE 

ENSINO 

C
O

N
C

E
P

Ç
Ã

O
 D

E
 O

P
E

R
A

Ç
Ã

O
 

- Adição: Ideia de juntar. 

 
- Multiplicação: Ideia inicial 

de associação à adição de 

parcelas iguais. 
 

- Subtração: Ideia de tirar, 

comparar e completar. 

 

- Divisão: Ideia de repartir 

equitativamente e medir. 

 

- Adição: Ideia de juntar. 

 
- Multiplicação: Ideia inicial 

de associação à adição de 

parcelas iguais. 
 

- Subtração: Ideia de tirar, 

comparar e completar. 

 

- Divisão: Ideia de repartir 

equitativamente e medir. 

 

1985 - Não foi 

mencionado nesse plano. 
 

1986 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 
 

1987 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 

 

1988 – Não há menção 

nesse plano de ensino. 
 

1989 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 
 

1991 - A adição é tratada 

no âmbito da ideia de 
juntar. 

A subtração é entendida 

como a diferença entre 
dois números. 

 

1992 - Não identificamos 
as ideias de operação de 

adição, multiplicação, 

subtração e divisão. 
 

1993/1994 - Não há 

menção no plano diretor. 

1985 

Não há menção 
nesse plano de 

ensino. 

 
1986 

A adição está 

relacionada à 

ideia de reunir 

quantidades. A 

subtração está 
associada à ideia 

de comparar 

quantidades. 
 

1988 

Relacionar 
quantidades para 

adicionar ou tirar. 

 
1993 

Compreender os 

significados das 
operações. 

 

1994 
Compreender os 

significados das 

operações. 
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coletiva, isto é, com a participação do diretor, coordenador pedagógico e 

professores. No quadro os Planos são apresentados em ordem cronológica, 

verticalmente. Vale lembrar que, a partir de 1992, os Planos Escolares passaram a 

ser denominados de Planos Diretores. Os Planos de Ensino aparecem na última 

coluna; trata-se de materiais elaborados pelos professores.  

Esses documentos estão organizados no quadro na vertical em ordem 

cronológica. Essa mesma sistemática foi adotada para as outras categorias. 

Os dois documentos curriculares, apresentados nas duas colunas da 

esquerda, descrevem claramente a concepção de cada uma das operações 

aritméticas elementares. A ordem de apresentação das operações (adição, 

multiplicação, subtração e divisão) é proposital, pois, no entendimento dos seus 

elaboradores, as ideias de adição e multiplicação têm correlações (4+4+4 = 3 x 4). 

O mesmo não ocorre com os Planos Escolares, Planos Diretores e Planos de 

Ensino. Cada um desses materiais foi elaborado por grupos de pessoas diferentes, 

em épocas distintas e não havia um padrão de formatação.  

 Com exceção da Proposta Curricular, as concepções de operações 

aritméticas elementares foram extraídas dos documentos observando-se o que 

cada um descrevia como finalidade para o seu ensino. No caso da Proposta 

Curricular, foi necessário interpretar essas finalidades no corpo do texto do 

documento, na subseção “Conteúdos e Observações de Ordem Metodológica” 

(anexo 3).
15

 

 A concepção de operações aritméticas elementares nos dois documentos 

curriculares, AM e Proposta Curricular, é a mesmas,
16

 ou seja, as operações e suas 

respectivas ideias são: adição, juntar; multiplicação, associação à adição de 

parcelas iguais; subtração, tirar, comparar e completar e, finalmente, divisão, 

repartir equitativamente e medir. 

No Quadro 26 podemos perceber que os documentos foram elaborados em 

épocas diferentes, no entanto, como vimos neste estudo, algumas pessoas 

trabalharam na confecção de ambos. Vale ressaltar que os dois documentos 

                                                 
15

 Finalidades relacionadas ao conceito de adição na Proposta Curricular de 1988 interpretadas na 

seção “Conteúdos e Observações de Ordem Metodológicas”. 
16

 Cabe ressaltar que nem todos os conteúdos matemáticos receberam o mesmo tratamento nos 

dois documentos. Isso será analisado na Resolução de Problemas. 
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pertencem à Secretaria de Estado da Educação (SEE) de São Paulo, mas traz 

indícios de um movimento dinâmico na elaboração desse currículo.  

Três datas são apresentadas com os títulos Atividades Matemáticas e 

Proposta Curricular. A Proposta é apresentada com duas datas pelo fato de que 

duas versões (1988 e 1991) foram publicadas no período de recorte do nosso 

estudo (1985 – 1994). No entanto, os dois documentos foram veiculados 

concomitantemente na rede de ensino, pelo menos, até 1998, ano da última 

publicação do AM. 

Reiteramos que nas concepções de operações apresentadas nos 

documentos curriculares percebemos a presença dos seguintes verbos de ação: 

juntar, associar,
17

 tirar, comparar, completar, repartir e medir, os quais, ou 

similares, buscamos identificar nas finalidades apresentadas nos documentos 

elaborados na escola. 

Os Planos Escolares dos anos de 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993 e 

1994 não demonstram finalidades referentes à abordagem das operações 

aritméticas elementares. De acordo com o Plano Escolar de 1991, a operação de 

adição foi apresentada a partir da ideia de juntar e a subtração foi referenciada à 

ideia de diferença entre dois números. Entendemos que a utilização do termo 

diferença entre dois números poderia se referir à ideia de comparação ou a um dos 

termos da operação, uma vez que, na nomenclatura matemática relativa à 

operação de subtração, resto ou diferença é se apresenta como um dos termos. O 

plano não menciona as operações de multiplicação e divisão.  

De acordo com o exposto no Quadro 26, no Plano de Ensino de 1985 não 

identificamos a concepção de ideia para tratar da adição. Já o Plano de Ensino 

investigado, de 1986, contém os verbos de ação reunir (juntar), referindo-se à 

adição, e comparar para a subtração, verbos presentes nos documentos 

curriculares. O Plano de Ensino de 1988 tem concepções acerca das operações que 

se aproximam das mesmas concepções presentes nos materiais curriculares: 

relacionar quantidades para adicionar ou tirar. Finalmente, os Planos de Ensino 

que encontramos, dos anos de 1993 e 1994, não apresentam concepções de ideias 

sobre as operações aritméticas elementares. Vale lembrar que o fato de um Plano 

de Ensino não conter tais ideias não significa que o professor não tratou dos 

                                                 
17

 A ideia da multiplicação está associada à adição de parcelas iguais.  
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conceitos de operações; nesses planos os docentes informam que a finalidade de 

abordagem foi “Compreender os significados das operações”.  

As operações de adição e multiplicação são tratadas juntamente, conforme 

entendimento dos elaboradores dos documentos curriculares, sobretudo da 

Proposta Curricular; no entanto, o que percebemos na leitura dos Planos Escolares 

e dos Planos de Ensino foi a seguinte ordem no trato com as operações: adição, 

seguida da subtração, multiplicação e, por fim, a divisão. 

 

Quadro 27 – Análise da categoria abordagem de operações na resolução de problemas 

 ATIVIDADES 

MATEMÁTICAS 1985 

PROPOSTA 

CURRICULAR 

1988/1992 

PLANOS 

ESCOLARES E 

PLANOS 

DIRETOR 

PLANOS DE 

ENSINO 

A
B

O
R

D
A

G
E

M
 D

E
 O

P
E

R
A

Ç
Õ

E
S

 N
A

 R
E

S
O

L
U

Ç
Ã

O
 D

E
 P

R
O

B
L

E
M

A
S

 

São apresentadas 

situações próximas da 

realidade dos alunos para 

utilizarem as diferentes 

ideias das operações as 

quais devem ser 

resolvidas por meio de 

diferentes. 

Identificação de 

operações em 

situações-problema 

relacionada com o 

cotidiano por meio 

de sua compreensão 

e significado. 

1985 - Não foi 

mencionado nesse 

plano. 

 

1986 - Não há 

menção nesse plano 

de ensino. 

 

1987 - Não há 

menção nesse plano 

de ensino. 

 

1988 - Não há 

menção nesse plano 

de ensino. 

 

1989 - Não há 

menção nesse plano 

de ensino. 

 

1991/1992 - Para 

solucionar uma 

situação-problema é 

necessário 

identificar o 

algoritmo. 

 

1993/1994 - Não há 

menção no plano 

escolar. 

 

1985 - A operação é 

utilizada para 

solucionar 

problemas. 

 

1986 - O problema é 

mencionado para 

fixação de uma 

determinada 

operação. 

 

1988 - A operação é 

utilizada para 

solucionar 

problemas. 

 

1993 - A operação 

deve ser identificada 

na situação-

problema. 

 

- A operação é 

aplicada na 

resolução de 

problemas. 

 

- Os problemas são 

formulados com 

foco nas operações. 

 

1994 - As operações 

devem ser 

identificadas nas 

situações-problema. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 O Quadro 27 expõe o que encontramos nas fontes com relação à categoria 

abordagem de operações na resolução de problemas. As reflexões acerca dessa 
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categoria procuraram verificar como os documentos curriculares orientaram tal 

abordagem na resolução de situações-problema. 

 O documento AM, como mencionado, é apresentado à rede no início da 

década de 1980, sendo utilizado até meados dos anos 2000. O AM das 1.ª série, 

do ano de 1985 e o volume dois do ciclo básico de 1998 não mencionam a 

resolução de situações-problemas na secção “Instruções para o uso do texto”, e a 

concepção de como esse conceito deveria ser abordado nas duas primeiras séries 

do antigo 1.º grau encontra-se descrita nas finalidades, metas e desenvolvimento 

apresentados nas atividades (anexos 4 e 5). Para os elaboradores desse documento 

curricular a aprendizagem de operações deve estar associada à compreensão do 

seu significado, que pode ser explorado com o uso de atividades utilizando-se 

materiais diversos (fichas, cartões, palitos etc.). 

 A Proposta Curricular, como mencionamos, têm duas edições, 1988 e 

1991. Na edição de 1988 extraímos do texto da secção “Conteúdos e observações 

de ordem metodológica”, na subsecção “Adição de números naturais”, o que 

entendemos ser a concepção dos elaboradores para tratar de situações-problema: 

“Associar a adição a situações de juntar que envolvam os próprios alunos ou 

objetos” (SÃO PAULO, 1988, p. 32). Na subsecção “Multiplicação de números 

naturais” está escrito o seguinte: 

É importante que se ofereçam aos alunos oportunidades de aplicação 

de uma técnica operatória, ligadas a situações-problema motivadoras 

pra eles (e não através de listas de exercícios desligadas de qualquer 

contexto) (SÃO PAULO, 1988, p. 37-38). 

 

 Na edição de 1991 é apresentado um quadro de expectativas de 

aprendizagem. A expectativa de aprendizagem para o conceito de operações 

aritméticas elementares, associada a situações-problema, é de que os alunos 

compreendam seus significados, identificando a ideia de cada uma delas (anexo 

6). 

 Os dois documentos curriculares “Atividades Matemáticas” e “Proposta 

Curricular de 1988 e 1992” anunciam a relevância para o aprendizado das 

operações aritméticas elementares para abordar situações-problema. Portanto, foi 

à luz dessa importância que analisamos como os documentos elaborados na escola 

(Planos Escolares, Planos Diretores e Planos de Ensino) abordaram situações-

problema. 
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 Somente nos Planos Escolar de 1991 e Diretor de 1992 encontramos 

registros das operações aritméticas elementares e das situações-problema, 

semelhante ao contido nos documentos curriculares: “Para solucionar uma 

situação-problema é necessário identificar o algoritmo”. Os outros Planos 

Escolares e Diretores (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993 e 1994) não 

registraram a abordagem de situações-problema. É provável que de os 

elaboradores do Plano Escolar de 1991 e o Plano Diretor de 1992 registrarem uma 

relação entre operações aritméticas e situações-problema semelhante às 

orientações curriculares fosse a leitura daqueles textos (CHARTIER, 1989). 

 Curiosamente, outro documento elaborado na escola (Plano de Ensino) 

também apresentou registros acerca das operações aritméticas e as situações-

problema semelhante ao contido nos documentos curriculares, mesmo nos anos 

nos quais Planos Escolares ou Diretores não relacionaram esses dois entes. Ora, 

por que curiosamente? Os Planos Escolares e Diretores deveriam, no geral, isto é, 

para todas as séries da escola (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª séries do antigo 1.º grau) apresentar 

as diretrizes para que os professores elaborassem seus Planos de Ensino. 

Esperávamos, ao menos, encontrar uma indicação para utilização das orientações 

curriculares.  

 Como mostrado no Quadro 27, não encontramos Planos de Ensino de 

todos os anos do recorte de nosso estudo, porém todos os planos analisados 

descrevem a abordagem das situações-problema, indicando haver consenso com 

as orientações curriculares. O documento curricular “Atividades Matemáticas” 

diz: “Uso de algoritmos para solucionar uma situação-problema [...]”, focando 

situações contextualizadas, significativas para o aluno, envolvendo as ideias das 

operações. Na Proposta Curricular, lemos: “As operações precisavam ser 

identificadas no problema”. Nos Planos de Ensino de 1985, 1986, 1988, 1993 e 

1994, observamos: 

A operação é utilizada para solucionar problemas. O problema é 

mencionado para fixação de uma determinada operação, a operação 

deve ser identificada na situação-problema, a operação é aplicada na 

resolução de problemas e os problemas são formulados com foco nas 

operações (SÃO PAULO, 1985-94. não paginado). 

 

 Nas descrições de abordagens de operações na resolução de problemas, 

apresentadas pelos professores, ora a operação serve como ferramenta para 
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solucionar um problema, ora o problema serve como ferramenta para aprender 

operações. 

 

Quadro 28 – Análise da categoria fatos fundamentais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 De acordo com os documentos curriculares, ou seja, AM e a Proposta 

Curricular, quanto aos fatos fundamentais das operações aritméticas elementares, 

lemos o seguinte: 

 - Os fatos fundamentais da adição são os resultados das 

adições de dois números menores que 10.  

- Quanto à multiplicação, a proposta sugere que, inicialmente, 

trate das operações cujos resultados não ultrapassem 45 

(5x5=25, 3x9=27, 7x4=28 etc.). 

- Os fatos fundamentais da subtração relacionam-se com os 

fatos fundamentais da adição, segundo os elaboradores; “[...] 

são fatos fundamentais da subtração: 12-3=9, 15-7=8, mas não 

18-15=3”.  

- Os fatos fundamentais, no caso da divisão exata, serão 

trabalhados sempre ligados à multiplicação [...] (SÃO PAULO, 

1988, p. 33-39). 

 

 No AM está descrito que as operações aritméticas elementares seriam 

abordadas utilizando-se os fatos fundamentais. Descreve, ainda, uma ação quanto 

ao aluno, que deveria construir os fatos fundamentais. O mesmo verbo de ação, 

 

ATIVIDADES 

MATEMÁTICAS 

1985 

PROPOSTA 

CURRICULAR 

1988/1992 

PLANOS 

ESCOLARES E 

PLANOS DIRETOR 

PLANOS DE 

ENSINO 

F
A

T
O

S
 F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
IS

 

As operações 

elementares são 

abordadas com o uso 

dos fatos 

fundamentais. 

As atividades 

favorecem, por parte 

do aluno, a construção 

dos fatos 

fundamentais. 

Os fatos fundamentais 

das operações 

deveriam ser 

construídos pelos 

alunos. 

 

1985 - Não foi 

mencionado nesse 

plano. 

 

1986 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 

 

1987 - Não há menção 

nesse plano de ensino 

. 

1988 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 

 

1989 – Fixação dos 

fatos fundamentais. 

 

1991 - Não há menção 

dos fatos fundamentais. 

 

1992- Construção dos 

fatos fundamentais. 

 

1993/1994 - Não há 

menção no plano 

escolar. 

1985 - Não há 

menção nesse plano 

de ensino. 

 

1986 – Aplicação 

dos fatos 

fundamentais. 

 

1988 - Uso dos 

fatos fundamentais 

para tratar das 

operações. 

 

1993 - Construção 

dos fatos 

fundamentais. 

 

1994 - Construção 

dos fatos 

fundamentais. 
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construir, aparece no texto que extraímos da Proposta Curricular. Sendo assim, 

procuramos nos Planos Escolares, Planos Diretores e Planos de Ensino o consenso 

entre os dois documentos curriculares, a presença do termo fato fundamental e o 

verbo de ação relacionado a ele, construir.  

 Os Planos Escolares de 1985, 1986, 1987, 1988, 1991 e os Planos 

Diretores de 1993 e 1994 não mencionaram a expressão “fato fundamental”, 

consequentemente não citaram o verbo de ação “construir”. O Plano Escolar de 

1989 faz referência ao termo “fato fundamental”, porém atrelado a outro verbo de 

ação, fixação. Já o Plano Diretor de 1992 está em consenso com as orientações 

curriculares, citando o termo e o verbo “construir”. Cabe aqui nossa reflexão 

acerca da possível apropriação das orientações curriculares, repetindo-se a 

pergunta que fizemos na análise da categoria abordagem de operações na 

resolução de problemas: Se em 1989 o Plano Escolar daquela escola aludiu à 

expressão “fato fundamental” e o Plano Diretor de 1992 utilizou o verbo de ação 

“construir” atrelado a essa expressão, por que os Planos Escolares de 1991 e 

Planos Diretores de 1993 e 1994 não o fizeram?  

 Quanto aos Planos de Ensino, somente o de 1985 não mencionou as 

palavras “fato fundamental” nem o verbo “construir”. Os Planos de 1986 e 1988 

apresentaram o termo relacionado a outros verbos. O plano de 1986 usou o verbo 

“aplicar”, provavelmente referindo-se a usar os fatos fundamentais para resolver 

operações aritméticas elementares. O plano de 1988 mencionou os verbos “usar” e 

“tratar”, ou seja, usar os fatos fundamentais para abordar as operações. Já os 

Planos Diretores de 1993 e 1994 citaram o verbo “construir”. Nota-se, portanto, 

um consenso entre alguns Planos de Ensino e as orientações curriculares. 
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Quadro 29 – Análise da categoria utilização de material concreto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os documentos curriculares AM e Proposta Curricular propõem a 

utilização de materiais concretos na abordagem de conceitos matemáticos, 

sobretudo na ação dos alunos, isto é, as crianças devem manipular materiais a fim 

de construir, estudar tais conceitos. O AM apresenta o uso desses materiais nas 

orientações de várias atividades propostas no item “Material Necessário”. Na 

atividade 98, “A mensagem”, por exemplo, lemos; “Material: Uma folha do tipo 

R para cada aluno (modelo no apêndice)” (SÃO PAULO, 1985, p. 110). Para 

auxiliar o professor, o documento contém um apêndice com modelos de materiais 

para confeccionar (anexos: 7, 8, 9 e 10). 

 A Proposta Curricular sugere o emprego de materiais didáticos no corpo 

do texto “Conteúdo e observações de ordem metodológica”: “[...] Essa 

construção, dos fatos fundamentais, deve ser realizada sempre com auxílio de 

materiais didáticos variados, como palitos, fichas, barras de Cusinaire. [...]” (grifo 

nosso). 

 

ATIVIDADES 

MATEMÁTICAS 

1985 

PROPOSTA 

CURRICULAR 

1988/1992 

PLANOS ESCOLARES 

E PLANOS DIRETOR 

PLANOS DE 

ENSINO 

U
ti

li
za

çã
o
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e 

m
a

te
ri

a
l 

c
o

n
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o

 
Sólidos 

geométricos, 

cartões para 

realização de 

atividades, ábaco, 

palitos de sorvete. 

Uso de material 

concreto para 

realizar as 

operações e 

verificar 

propriedades 

1985 - Não foi 

mencionado nesse plano de 

ensino. 

 

1986 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 

 

1987 - Não há menção 

nesse plano de ensino 

. 

1988 - Não há menção 

nesse plano de ensino 

. 

1989 - Não há menção 

nesse plano de ensino. 

 

1991 - Não há menção de 

utilização de material 

concreto. 

 

1992 - Não há menção de 

utilização de material 

concreto. 

 

1993/1994 - Não há 

menção no plano escolar. 

1985 - Não há 

menção nesse 

plano de ensino. 

 

1986 - Não há 

menção nesse 

plano de ensino. 

 

1988 - Não há 

menção nesse 

plano de ensino. 

 

1993 - Jogos 

lúdicos, sucatas, 

tangram, 

material 

dourado, blocos 

lógicos. 

 

1994 - Uso de 

jogos lúdicos, 

sucata, material 

dourado, blocos 

lógicos. 
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[...] Como na adição o algoritmo da subtração deve aparecer a partir 

do uso de ábaco, fichas, material dourado etc [...]. 

[...] Os fatos fundamentais, no caso da divisão exata, serão trabalhados 

sempre ligados à multiplicação e com auxílio de material concreto [...] 

(SÃO PAULO, 1988, p. 33-39). 

  

 Os elaboradores da Proposta Curricular enfatizam que a finalidade da 

utilização de materiais concretos é a verificação das propriedades matemáticas das 

operações; “Através dessas atividades, vão sendo percebidas propriedades como a 

comutativa [...]” (SÃO PAULO, 1988, p. 33). 

 Como mostrado no quadro de análise dessa categoria, nenhum Plano 

Escolar e Plano Diretor mencionou o uso de materiais concretos na abordagem 

das operações aritméticas elementares.  

 Com relação aos Planos de Ensino, dois deles, um de 1993 e outro de 

1994, referem ao uso de jogos lúdicos, sucatas, tangram, material dourado e 

blocos lógicos (anexo 11). 

 Sintetizamos o que analisamos em cada quadro de categoria em uma linha 

do tempo para verificarmos a relação entre as fontes das três instâncias de nosso 

estudo: Primeira instância – Atividades Matemáticas (AM) e Proposta Curricular; 

Segunda instância – Planos Escolares e Planos Diretores; Terceira instância – 

Planos de Ensino.  

 

Quadro 30 – Linha do tempo relacionando as fontes das três instâncias  

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

1.ª 

Instância 

          

2.ª 

Instância 

          

3.ª 

Instância 

          

Fonte: Elaborado pelo autor    

 

 A linha do tempo mostra que os documentos curriculares (1.ª instância) 

estão presentes na rede pública de ensino do Estado de São Paulo em todos os 

anos do recorte de nosso estudo. Com relação ao ano de 1987, tivemos acesso ao 

Plano Escolar, no entanto não encontramos informações nos documentos 
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escolares relacionadas aos documentos curriculares. Quanto ao ano de 1990, não 

encontramos o Plano Escolar nem Planos de Ensino. 

 Do ano de 1989 a 1992, os Planos de Ensino estiveram em consenso com 

as propostas curriculares, por meio de uma ou mais categorias de análise, isto é, 

concepção de operações, abordagem de operações na resolução de problemas, 

fatos fundamentais e utilização de material concreto. De 1985 a 1988, e depois de 

1993 e 1994, os Planos Escolares e Diretores mostraram esse consenso, com 

exceção dos dois anos que não apresentaram nenhuma relação. Seja por meio dos 

documentos escolares da segunda instância, seja por meio dos documentos 

escolares da terceira instância, a linha do tempo indica que a escola pautou-se nas 

orientações curriculares para elaborar seus Planos Escolares, diretores e de ensino. 

Contudo, nota-se que, internamente, nem sempre Planos Escolares ou Diretores e 

Planos de Ensino estão em consenso. 

Alguns materiais foram expostos neste estudo, porém não foram 

classificados em nenhuma das instâncias de fontes, porém apresentam 

informações que corroboram nossas reflexões. O modelo de prova exibido antes 

do quadro geral de parametrização indica que a resolução de problemas por meio 

de algoritmos realmente ocorria e com uma organização para utilização da 

operação. O Quadro 11 do conselho de classe sugere que naquele período a 

reprovação de alunos na disciplina de matemática ocupava um índice altíssimo, e 

nos discursos dos professores ainda se percebia que somente o aluno era o 

culpado por não aprender matemática. 

 Pensando em três esferas, no caso da rede pública de ensino do Estado de 

São Paulo, presentes nas décadas de 1980 e 1990, a Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP), as Delegacias de Ensino (DE) e as unidades 

escolares procuravam desempenhar suas funções no âmbito das práticas e 

concepções de ordem teórico-metodológica acerca do ensino e da aprendizagem 

de maneira plurilateral, isto é, tanto os elaboradores do AM quanto da Proposta 

Curricular de 1988 se preocuparam em aproximar a escola e o professor das 

discussões para construção desses documentos. Tarefa difícil quando 

consideramos a existência de pessoas pensantes nas três esferas, com concepções 

diferentes a respeito da aplicabilidade do ensinar e do aprender. É muito 

importante construir um ambiente em que os envolvidos, das três esferas, possam 



 
 

176 
 

participar ativamente das discussões que visam mudanças na educação 

(FRANCHI apud BURIGO, 1989). As propostas curriculares, que ocasionalmente 

necessitam ser repensadas para adequar a escola às transformações sociais no 

decorrer do tempo, precisam se aproximar da personagem principal, e também 

histórica, do processo: o professor (SANCHEZ apud BURIGO, 1989); talvez isso 

explique a ausência de consenso entre os materiais da 2.ª e 3.ª instâncias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo de nossa investigação foi analisar historicamente as orientações 

curriculares implantadas na rede pública de ensino do Estado de São Paulo nas 

décadas de 1980 e 1990. O estudo focou a caracterização de conceitos 

relacionados às operações aritméticas elementares no Ciclo Básico (CB). 

Constituem-se como fontes de pesquisa para o estudo o “Atividades Matemáticas” 

(AM), a Proposta Curricular para o ensino de Matemática do 1.º grau de 1988 e 

1991, os Planos Escolares e os Planos de Ensino de uma escola da periferia da 

cidade de São Paulo. 

 Entre os documentos que apresentamos para consolidar e justificar a 

necessidade de nosso estudo encontram-se trabalhos que abordaram as operações 

aritméticas elementares nos anos iniciais do 1.º grau, e procuramos complementar 

tais estudos investigando esse conceito no segmento denominado CB. Outros 

trabalhos tiveram o intuito de mostrar a importância de realizarmos estudos 

históricos no âmbito do ensino de matemática, sobretudo nos primeiros anos do 

1.º grau. 

Buscamos inicialmente analisar as orientações contidas no material de 

apoio ao currículo AM e pela Proposta Curricular para o Ensino da Matemática do 

Estado de São Paulo, 1988 e 1991 e identificar as apropriações das indicações 

contidas nas atividades do AM e nas orientações de cada Proposta Curricular. 

 Intentamos examinar tanto as atividades que dizem respeito ao ensino das 

operações com números naturais para o Ciclo Básico, presentes no AM, como as 

orientações contidas na Proposta. 

Como a produção da Proposta foi posterior ao AM, observamos que os 

autores repensaram algumas sugestões presentes no material de apoio. A análise 

do AM do Ciclo Básico permitiu-nos perceber que as operações se iniciaram pela 

construção dos fatos fundamentais. Eles serviram para introduzir as operações e a 

construção desses fatos foi realizada mediante a utilização de materiais 

manipuláveis (ábaco, por exemplo). Isso também é observado na Proposta que 

recomenda ao professor a promoção do ensino de modo a favorecer aos alunos a 
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vivência de situações significativas que permitam a compreensão e a 

memorização de fatos fundamentais por meio do manuseio de materiais concretos.  

Nas orientações contidas nos dois documentos há indicações para que o 

professor privilegie as ideias ligadas às operações (juntar e multiplicar como 

adição de parcelas iguais, tirar, comparar, completar, repartir e medir), mas na 

Proposta há recomendações, mais incisivas, para que essas ideias estejam 

vinculadas às situações-problema. 

No que tange ao trabalho com a técnica operatória, constata-se que as duas 

produções propõem o uso de materiais manipuláveis (ábaco, material dourado, 

palitos de sorvete, entre outros) para a compreensão desse procedimento, 

incorporando experiências do cotidiano dos alunos antes da formalização.  

Percebemos que alguns Planos Escolares, elaborados nas escolas com a 

participação de diretores, assistentes de diretores, coordenadores pedagógicos e 

professores, foram produzidos considerando-se as orientações curriculares (1989 e 

1992). Os Planos de Ensino que encontramos foram elaborados pelos professores, 

que deveriam estar em conformidade com os Planos Escolares, que por sua vez 

estariam embasados nas orientações curriculares. No entanto, alguns Planos de 

Ensino estavam em consenso com as orientações curriculares mesmo quando o 

Plano Escolar ou Diretor não as mencionava.  

Entendemos que no âmbito do recorte temporal de nosso estudo, que 

abrange uma década, a contar do ano de inauguração da escola na qual 

localizamos os Planos Escolares e os Planos de Ensino, ou seja, 1985 a 1994, os 

professores daquela unidade escolar vivenciaram as transformações curriculares 

acerca das operações aritméticas elementares desde a apresentação de documentos 

oficiais e a instauração e continuidade do Projeto Ciclo Básico. Tal vivência 

mobilizou atitudes, posturas e concepções que pudemos perceber nos Planos de 

Ensino dos anos de 1993 e 1994. Compreendemos que a apropriação das 

prescrições curriculares pelos professores daquela escola ocorreu por meio de um 

processo que demandou tempo para testagens, reflexões, aceites, negativas de 

concepções de ordem teórico-metodológicas, pois o professor é um ser social 

exposto a situações sociais diversificadas, seja de seus alunos, colegas de trabalho, 

agentes de órgãos superiores e da própria sociedade. O professor precisa sentir-se 

inserido no processo de mudança educacional de forma ativa, pois passivamente 
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pode rebelar-se, ainda que pacificamente, não aceitando o que lhe pareça 

imposições. 

Nossas reflexões finais conduzem a uma discussão acerca de eventos e 

contextos. Chamamos de evento as ocorrências no âmbito escolar que envolvem 

os sujeitos de uma comunidade escolar, isto é, alunos, professores, diretores, pais 

etc. Assim, uma reunião de professores para discutir os objetivos gerais para o 

ensino de matemática durante o ano letivo seria um evento. Tais eventos ocorrem 

dentro de um contexto. Quando aqui falamos em contexto queremos nos referir às 

circunstâncias sociais ocorridas num determinado local e período. As 

transformações sociais acarretadas em virtude da industrialização e da 

urbanização da cidade paulistana nas décadas de 1960 e 1970 e a instauração do 

Ciclo Básico na rede pública estadual de ensino de São Paulo na década de 1980 

podem ser consideradas circunstâncias que denotam um contexto social, 

conferindo a ideia de apropriação (CHARTIER, 1989). 

 A aceitação ou rejeição de materiais pedagógicos elaborados em virtude de 

programas educacionais num determinado período mobilizaria as crenças e as 

concepções de pelo menos um dos sujeitos envolvidos na mudança, o professor. 

 Entretanto, falemos sobre os materiais produzidos pela Secretaria Estadual 

de Educação (SEE). Nos anos 1980, o Estado apresentou à sua rede pública de 

ensino os materiais do projeto Ypê, que procurava mostrar aos professores 

propostas de ensino construídas com base em pesquisas. Os materiais chegaram 

até os professores que deveriam se preparar para a reforma que ocorreria com a 

implantação do Ciclo Básico. 
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Figura 52 – Orientações acerca da implantação do Projeto Ypê na escola 

Fonte: O autor 

O que teria motivado o governo do Estado de São Paulo a promover essa 

mudança? A resposta estaria nos altos índices de reprovação, o que acarretava a 

criação de turmas inteiras de alunos retidos. Outro índice preocupante era o da 

evasão escolar. 

 Poderíamos filosofar acerca das questões sociais que teriam levado o 

governo a promover tais mudanças, mas isso não vem ao caso agora. Queremos 

apenas ilustrar que governos elaboram propostas educacionais ocasionalmente 
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preocupados com o desenvolvimento pleno do indivíduo por meio da educação 

escolar. 

 Esses materiais promovem mudanças que estariam associadas aos eventos 

e contextos de um determinado período de existência das ações escolares. Isso 

poderia levar o professor a refletir sobre o que estaria posto e o que está sendo 

colocado. 

Na reflexão do professor, suas crenças e concepções sobre o fazer 

pedagógico são postas à mesa. As propostas curriculares no final dos anos 1990, 

precisamente após a instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 

1997, sugeriram aos professores a postura adotada pela professora (sujeito de 

pesquisa do mestrado) mencionada na introdução deste estudo, na qual numa 

segunda aplicação de uma atividade com sua turma estimulou a exploração de 

diferentes estratégias de resolução para uma mesma situação-problema. O uso do 

algoritmo na resolução de situações-problema antes do PCN era recorrente, a 

docente acreditava que orientar seus alunos para utilizá-los na atividade era a ação 

pedagógica correta. 

Ao examinar os Planos Escolares de 1985 a 1994 de uma escola e os 

Planos de Ensino dos professores dessa escola (eventos), percebemos que os 

Planos Escolares elaborados por toda a equipe escolar e organizado pelo diretor 

buscavam uma associação com as prescrições propostas (contexto) pela Secretaria 

Estadual de Educação (SEE). No entanto, digamos, superficialmente, talvez esse 

processo demandasse tempo. De certa maneira, os Planos de Ensino dos 

professores também procuravam aproximar-se das propostas, contudo isso 

ocorreria após os eventos se contextualizarem, isto é, as orientações curriculares 

estariam presentes nas ações no interior da escola, para então ocorrer a 

apropriação (CHARTIER, 1989). Se na década de 1980 o governo procurava 

amenizar os problemas da retenção e evasão, é de se estranhar que em fichas de 

acompanhamento de reuniões de conselho de classe/série registrem-se mais de 

vinte alunos retidos de uma turma de 35. 

 Certeau (1982) foi o autor que consideramos contribuir para o 

desenvolvimento de nossa análise no âmbito histórico. Para ele, a historiografia 

denota o relacionamento entre aquilo que se escreve e aquilo que se fala.  
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 Pessoas vivenciam situações, pensam, escrevem, relacionam-se com outras 

pessoas no presente ou no passado, por meio de diálogos ao vivo ou outros meios, 

entre eles o escrito. 

 Nossa intenção foi analisar documentos escritos por pessoas e procurar 

articulações entre o que foi escrito em fontes diferentes acerca de um objeto 

comum para tornar pensável o que ficou registrado no passado, mas que reverbera 

no presente. Quando prescrições curriculares são escritas, aquilo que é o real 

(praticado) torna-se discurso escrito, passível de interpretações (CERTEAU, 

1982). 

 Talvez possamos entender a questão da relação do professor com as 

orientações curriculares, elaborados pelos segmentos de órgãos governamentais, 

como um problema a ser pensado. O professor sempre atribui à sua prática 

pedagógica o seu jeito particular de agir, pensar, refletir. As prescrições 

curriculares considerariam, realmente, esse fato? De certa forma, tais prescrições 

são elaboradas orientadas por aspectos políticos, que por sua vez são orientados 

por questões socioeconômicas. 

 Um conjunto de normas é estabelecido para prover o desenvolvimento do que 

supostamente é proposto no âmbito curricular. Segundo Julia (2001), as 

prescrições curriculares que sugerem aos professores caminhos a serem seguidos 

inscrevem-se na cultura escolar. 

 A manifestação dessa cultura escolar pode ser percebida nos documentos 

curriculares elaborados na década de 1980 na rede pública estadual de ensino de 

São Paulo.  

 O conceito de aritmética foi apresentado nos documentos curriculares 

(Atividades Matemáticas e Proposta Curricular) da década de 1980 procurando 

caminhos diferentes daqueles manifestados na educação brasileira por ocasião do 

Movimento da Matemática Moderna (MMM). Portanto, o conteúdo dos 

documentos curriculares chegou às escolas ou fisicamente ou na fala de 

profissionais que recebiam formação fora da escola de atuação.  

 Chartier (1989) convida-nos a refletir sobre esse material letrado (no nosso 

caso propostas curriculares) cujos conteúdos chegavam até os professores por 

meio da leitura, os quais concluíam seu significado. No entanto, se cada escola é 

um ambiente particular, como se daria a leitura desse material comum a todas as 



 
 

183 
 

unidades educacionais? De que forma o corpo de professores daria significado à 

aritmética no seio de sua comunidade escolar? Para o autor, a construção de 

sentido na leitura depende da relação entre tempos, lugares e comunicações, 

elementos que imbuídos de significados diversos e flexíveis propõem uma leitura 

dependente do meio na qual se insere. 

 Os diversos significados dos textos presentes nas prescrições curriculares da 

década de 1980 procuraram sugerir formas diferenciadas de abordar a aritmética 

nas salas de aula de São Paulo naquele período. 

 É nesse sentido, conforme as concepções de Chartier (1989), que analisamos 

o contido nas prescrições curriculares elaboradas na rede pública de ensino do 

Estado de São Paulo nos anos 1980 e traçamos parâmetros com os Planos 

Escolares e Planos de Ensino de uma escola, procurando nesses materiais 

produzidos pelos professores ou com os professores vestígios de uma 

apropriação. 

 Como último comentário, lembramos que este estudo teve a pretensão de 

provocar, no âmbito da articulação entre eventos e contextos – cujos sujeitos 

trabalham por uma escola cada vez melhor, criando novas ideias, articulando 

novos procedimentos de ensino e de aprendizagem –, o incômodo que nos leva a 

saber que em meio a tantas inovações no decorrer dos anos caminhos deixaram de 

ser percorridos (GUEDJ – 2009). Então, caros colegas, continuemos... 
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ANEXO 1: Atividade “Contando histórias”, no AM 1ª série – ensinando operações por meio de 

situações-problema
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ANEXO 2: Atividade “Contando histórias”, no AM 1ª série – ensinando operações por meio de 

situações-problema. 
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ANEXO 3: Interpretação das finalidades para o conceito de adição na secção “Conteúdos e 

Observações de Ordem Metodológica” na Proposta Curricular de 1988. 
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ANEXO 4: Finalidade da atividade de nº 125 no AM 1ª série do 1º grau – 1985. 
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ANEXO 5: Meta que apresenta a finalidade aprender operação aritmética elementar descrita no 

AM 1ª série do 1º grau.  
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ANEXO 6: Quadro de expectativas de aprendizagem para o Ciclo Básico. 
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ANEXO 7: Modelo de ficha do apêndice do AM para o professor confeccionar e usar com os 

alunos. 
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ANEXO 8: Modelo de ficha do apêndice do AM para o professor confeccionar e usar com os 

alunos. 
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ANEXO 9: Modelo de ficha do apêndice do AM para o professor confeccionar e usar com os 

alunos. 
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ANEXO 10: Modelo de ficha do apêndice do AM para o professor confeccionar e usar com os 

alunos. 
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ANEXO 11: Uso de material concreto mencionado no Plano de Ensino de 1993. 

 


