
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E 

HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

AIRAM DA SILVA PRADO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS CURRICULARES 

EDUCATIVOS EM UMA COMUNIDADE PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

Maio, 2019 

http://www.uefs.br/
http://www.uefs.br/


 
 

AIRAM DA SILVA PRADO 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS CURRICULARES 

EDUCATIVOS EM UMA COMUNIDADE PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da 

Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de 

Feira de Santana, como requisito para obtenção do título de 

Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências, na área 

de concentração em Educação Científica e Formação de 

Professores.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Andréia Maria Pereira de Oliveira 

Co-orientador: Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador  

Maio, 2019 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA), 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). 

 
 

PRADO, Airam da Silva 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS CURRICULARES 

EDUCATIVOS EM UMA COMUNIDADE PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICAS / Airam da 

Silva PRADO. -- Salvador, 2019. 

125 f. 
 

Orientadora: Andréia Maria Pereira de Oliveira. 

Coorientador: Jonei Cerqueira Barbosa. 

Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências) -- 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual 

de Feira de Santana, 2019. 
 

1. Materiais Curriculares Educativos. 2. Jogos de 

Linguagem. 3. Conceitos Matemáticos. 4. 

Recontextualização. 5. Desobjetificação. I. OLIVEIRA, 

Andréia Maria Pereira de. II. BARBOSA, Jonei 

Cerqueira. III. Título.



 

i 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente a Deus, pelo dom da vida e pela inspiração.  Por ter me 

permitido acreditar que a pós-graduação é, também, para os filhos dos pobres, dos 

assalariados, dos trabalhadores rurais. São muitas e incansáveis as vozes que dizem que 

não é!  

 Aos orientadores Andréia Oliveira e Jonei Barbosa, pela orientação, dedicação, 

confiança, cobrança, “puxões de orelha”, apoio, força e compreensão nos momentos mais 

desafiadores deste percurso. Sou imensamente grata por terem me acompanhado desde a 

graduação até o doutorado. Muito obrigada, Deinha! Muito obrigada, Jonei! 

 Aos meus pais, Valdeci e Luiz, que me incentivaram na continuidade dos estudos, 

e que de muito abdicaram, inclusive de seus direitos sociais, para que essa conquista fosse 

possível. Obrigada, mainha e painho! 

 Ao meu esposo, Leovan, pelo amor, carinho, compreensão nos momentos mais 

difíceis, também por acreditar em mim, sempre. Obrigada, amor! 

 Aos meus irmãos, Aristótelles e Anna Luiza, por serem luz na minha vida.  

 Aos colegas que estiveram presentes no Grupo de orientação de Deinha e 

acompanharam o desenvolvimento desta pesquisa, cujas reflexões compartilhadas 

contribuíram para a construção desta tese. Em especial: à Lilian Aragão, Jamerson 

Pereira, Patrícia Petitinga, Jaqueline Enríquez, Reinaldo Lima, Raquel Magalhães, 

Ramon Almeida, Tiago Reis e Neomar Lacerda. 

 Aos membros do Observatório da Educação Matemática da Bahia (OEM-BA), 

por aceitarem participar desta pesquisa, pelas partilhas e os ricos momentos de 

aprendizado na produção de materiais curriculares educativos sobre matemática. Muito 

do que sou hoje... aprendi com vocês! 

 À estimada amiga Lilian Aragão, pelo incentivo mútuo, por compartilhar 

experiências desde a iniciação científica. E ao amigo Analdino, pelas caronas, pelas horas 

de enriquecedoras conversas no trajeto Feira-Salvador. 

 A todos os professores do Programa que proporcionaram aprendizagens, 

interlocuções e me ensinaram a ter um olhar diferente na produção científica. 

 Aos professores: Dra. Lynn Rosalina Gama Alves, Dr. Marco Antônio Leandro 

Barzano e Dr. Thiago Pedro Pinto pela interlocução e questões partilhadas na banca de 

qualificação e defesa. 



 

ii 
 

 A Maximiano Meireles, pela revisão gramatical dos capítulos; e à Acácia 

Magalhães, pelo abstract.  

Por fim, agradeço à CAPES pelo apoio financeiro para realização desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como tema geral os processos de produção de materiais 

curriculares educativos em uma comunidade profissional de professores que ensinam 

matemáticas. Desta experiência, participaram pesquisadores e/ou formadores, 

professores que ensinam matemáticas e, futuros professores, os quais se reuniam, 

periodicamente, a fim de elaborar materiais curriculares educativos sobre matemática 

cuja finalidade é o apoio a aprendizagem de professores. Três objetivos orientaram o 

decurso da pesquisa: Identificar e descrever como realizações de conceitos matemáticos 

são recontextualizados por uma comunidade de professores que ensinam matemáticas; 

Analisar como os processos de recontextualização de textos da forma de vida escolar 

reorganizam jogos de linguagem da matemática escolar em um material curricular 

educativo; Descrever e caracterizar uma estratégia de desenvolvimento de materiais 

curriculares educativos como um processo de desobjetificação de conceitos matemáticos. 

Na trilha destes objetivos, a presente pesquisa segue uma abordagem qualitativa, cujos 

dados foram produzidos por meio de observações e documentos. Identificamos e 

analisamos, inspirados nas noções Wittgensteinianas de jogos de linguagem, regras e 

formas de vida, assim como na noção de recontextualização pedagógica de Basil 

Bernstein e desobjetificação de Anne Sfard, as comunicações de professores que ensinam 

matemáticas, quando estes participaram de discussões com vistas a construir um material 

curricular educativo para o ensino de conceitos matemáticos. Os resultados apontam que 

as etapas de desenvolvimento deste material podem ser descritas por quatro processos 

inter-relacionados: recontextualização, recontextualização reversa, desobjetificação em 

realizações no contexto e desobjetificação em realizações possíveis. Por meio dos 

processos de recontextualização e recontextualização reversa, descrevemos como os 

professores deslocaram textos das ‘formas de vida’ acadêmicas e escolares para o 

contexto de produção de MCE. Esse movimento de textos promoveu variações no 

conjunto de regras que regulam os jogos de linguagem da matemática escolar expressa 

pelos MCE, sustentando relações específicas de poder e controle sobre os usos da 

linguagem no material produzido. No terceiro e quarto processos, descrevemos como 

professores estabeleceram associações entre usos de conceitos em diferentes jogos de 

linguagem e rotinas habituais nas ‘formas de vida’ escolares a fim de delinear as 

características educativas dos MCE. Na desobjetificação em realizações possíveis, 

descrevemos como professores associaram realizações movidas das formas de vida 

acadêmica aos usos e hábitos estabelecidos na literatura como próprios das ‘formas de 

vida’ escolares. Na desobjetificação em realizações no contexto, os professores 

associaram os usos de palavras e símbolos por estudantes específicos em contextos 

particulares às rotinas nas quais os estudantes poderão produzir narrativas matemáticas 

apoiados pelo MCE. Como implicação, sugerimos que a descrição de tais processos 

desloca a atenção do campo de produção de MCE para a participação de professores em 

diferentes ‘formas de vida’ como um referente para o desenvolvimento de MCE, 

superando uma tendência dos desenvolvedores de MCE em estabelecer as características 

educativas a partir de categorias teóricas advindas das teorias do conhecimento. Por fim, 

apontamos ainda que tal descrição possibilita maior visibilidade dos pesquisadores e 

professores às comunicações em sala de aula como estruturante das características 

educativas nos textos dos MCE, constituindo-se, também, como uma metodologia viável 

para o desenvolvimento deste tipo de material curricular. 

 

Palavras-chave: Materiais Curriculares Educativos; Jogos de Linguagem; Conceitos 

matemáticos; Desobjetificação; Recontextualização.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as a general theme the processes of production of educative 

curricullum materials in a professional community of professors who teach mathematics. 

Participated from this experience, researchers and/or trainers, professors who teach 

mathematics and future teachers, who met periodically in order to elaborate educative 

curricullum materials on mathematics whose purpose was to support learning of teachers 

. Three objectives guided the course of the investigation: Identify and describe how 

mathematicals concept realizations are recontextualized by a community of teachers who 

teach mathematics; To analyze how the processes of recontextualization of texts of the 

schools “forms of life” reorganize language games of school mathematics in an educative 

curricullum material; Describe and characterize a strategy for the development of 

educative curricullum materials as a process of desobjetification of mathematical 

concepts. In the way of these objectives, the present research follows a qualitative 

approach, whose data were produced through observations and documents. We identified 

and analyze, inspired by the Wittgensteinian notions of language games, rules and forms 

of life, as well as in the notion of pedagogical recontextualization of Basil Bernstein and 

the desobjetication of Anne Sfard, the communications of professors who teach 

mathematics, when they participated in discussions with a view to constructing an 

educativel curricullum material for the teaching of mathematical concepts. The results 

suggest that the stages of development of this material can be described by four 

interrelated processes: recontextualization, reverse recontextualization, desobjetification 

in realizations in the context and desobjetification in achievements possible . Through the 

processes of recontextualization and reverse recontextualization, we describe how 

teachers displaced texts from academic and school forms of life  for the context of MCE 

production. This movement of texts promoted variations in the set of rules that regulate 

the language games of school mathematics expressed by the MCE, maintaining specific 

power  and control relationsover the uses of language in the material produced. In the 

third and fourth processes, we describe how teachers established associations between 

uses of concepts in different language games and routines that are common in school 

forms of life in order to delineate the educational characteristics of MCE. In the 

desobjetification in realizations possible, we describe how teachers associated moved 

realizations of academic forms of life with the uses and habits established in literature as 

typical of school forms of life. In the desobjetification in achievement in the context, 

teachers associate the use of words and symbols by specific students, in particular 

contexts, with the routines in which students perform to produce mathematical narratives. 

As implication, we suggest that the description of such processes shifts the attention of 

the MCE production field to the participation of professors in different forms of life as a 

reference for the development of MCE, overcoming a tendency of the MCE developers 

to establish the educative characteristics from theoretical categories derived from the 

theories of knowledge. Finally, we point out that such a description allows greater 

visibility of researchers and professors to communications in the classroom as a 

structuring of the educative characteristics in the texts of the MCE, constituting also a 

viable methodology for the development of this type of curricular material. 

 

Keywords: Educativel curricullum materials; Language games; Mathematical concepts; 

Desobjetification; Recontextualization 
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1 CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

 

Neste capítulo descrevo partes da minha trajetória acadêmica, desvelando minha 

aproximação e implicação com o objeto de estudo desta tese. No decurso da escrita, a 

atenção é colocada sobre a minha participação em comunidades de professores desde a 

graduação, e nas práticas desenvolvidas no interior destas comunidades, cujas 

experiências configuram o alicerce para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Em seguida, discuto o referencial teórico sob o qual os demais capítulos estão 

estruturados. Além disso, apresento os objetivos, seguido do contexto, das estratégias 

metodológicas, e, por fim, apresento a organização e o formato na qual a tese está 

estruturada. Ademais, alerto o leitor para o fato de que este capítulo está escrito em 

primeira pessoa do singular por se tratar de uma ressignificação das experiências 

vivenciadas pela autora desta tese, enquanto os demais estão estritos em primeira pessoa 

do plural, a fim de identificar vozes que se entrecruzam e colaboram nesta produção. 

 

1.1 Minha aproximação com o objeto de estudo da pesquisa 

 

Esta pesquisa de doutorado é fruto do meu envolvimento em projetos de pesquisa 

e extensão, em contextos de colaboração entre professores da educação básica, 

pesquisadores, formadores e graduandos, desde a graduação. Tal percurso aconteceu, 

inicialmente, por meio da minha participação no Projeto de Extensão Universitária 

Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática (GCMM)1.  

A entrada no GCMM, em março de 2009, deu-se no momento em que o grupo 

havia decidido elaborar materiais curriculares educativos sobre modelagem matemática, 

a fim de apoiar professores da educação básica no desenvolvimento do ambiente de 

modelagem em sala de aula. Em linhas gerais, materiais curriculares educativos são 

aqueles elaborados com a finalidade de apoiar a aprendizagem de professores, para além 

da aprendizagem de estudantes (DAVIS; KRAJCIK, 2005)2. 

Meu crescente interesse nesse tipo de material no âmbito do ambiente de 

                                                             
1 O Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática (GCMM) esteve certificado enquanto projeto de 

extensão pela Universidade Estadual de Feira de Santana (RESOLUÇÃO CONSEPE 120/2007) até maio 

de 2015. Atualmente, o grupo continua reunindo-se nas escolas dos professores participantes, sem vínculo 

institucional com a UEFS. Os materiais desenvolvidos no projeto estão disponíveis no ambiente virtual 

Colaboração Online em Modelagem Matemática no blog http://colaboracaoprofessores.blogspot.com.br/. 
2 Mais adiante descreveremos mais especificamente estes materiais. 

http://colaboracaoprofessores.blogspot.com.br/
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modelagem culminou em uma pesquisa de mestrado (PRADO, 2014). Em tal produção, 

apontei que ao trazer descrições da sala de aula por meio de vídeos, narrativas, questões 

dos estudantes, e etc., contando detalhes da implementação de determinada tarefa, os 

materiais curriculares educativos podem oferecer uma imagem das interações 

comunicacionais entre professores e estudantes. Assim, apoiada nos constructos teóricos 

da teoria de Bernstein (2000), denominei-as de “imagens da prática pedagógica”. 

Em 2012, paralelo ao desenvolvimento das atividades do mestrado, também 

participei do Projeto Observatório da Educação Matemática (OEM-Bahia), 

institucionalizado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), que contava com o 

apoio do Programa Observatório da Educação (OBEDUC)3 e da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com financiamento para o 

quadriênio 2011-2014.  

O OEM constituiu-se em um projeto de pesquisa e desenvolvimento, cujas 

atividades foram desenvolvidas colaborativamente por docentes da universidade, 

professores da educação básica e estudantes de graduação e pós-graduação da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Seu objetivo era produzir materiais curriculares educativos − MCE que 

apoiassem professores que ensinam Matemática, bem como analisar a produção e o uso 

desses materiais pelos mesmos.  

O foco dos materiais desenvolvidos pelo OEM foram os blocos de conteúdos 

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) para as etapas 

finais do Ensino Fundamental. O processo de construção dos MCE, no OEM, foi 

estruturado da seguinte maneira: inicialmente, a equipe dividia-se em subgrupos4, de 

modo que cada um ficava responsável pelo estudo de um descritor da prova Brasil, 

dentro do bloco escolhido. O subgrupo apresentava e discutia, com todos os membros 

do OEM (denominado por grupão), os principias resultados de pesquisa presentes na 

literatura para o descritor específico.  

Na sequência, o subgrupo elaborava uma tarefa, a qual era discutida com o 

grupão e posteriormente submetida a um experimento de ensino, a ser realizado com 

                                                             
3 O Programa Observatório da Educação – OBEDUC foi resultado da parceria entre a Capes, o INEP e a 

SECADI, e foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o objetivo de 

fomentar estudos e pesquisas em Educação, que utilizem a infraestrutura disponível das Instituições de 

Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. 
4 Cada subgrupo era formado por, ao menos, um professor da educação básica, um estudante da graduação 

e um estudante de pós-graduação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm
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uma quantidade reduzida de estudantes (3 a 5) nas escolas dos professores participantes 

da equipe OEM. Depois do experimento, o subgrupo apresentava os resultados deste e 

realizava as alterações necessárias na tarefa, a fim de implementá-la com toda a turma. 

A implementação era filmada e os registros dos estudantes eram recolhidos. 

Depois da tarefa produzida, implementada e documentada, a próxima etapa era 

a organização e publicação dos materiais curriculares educativos. Nesta etapa, construía-

se um relato de experiência, no qual o professor que implementou a tarefa narrava os 

principais acontecimentos da aula e dava dicas para que outros professores pudessem 

implementá-la em aulas. Na sequência, elaborava-se, então, uma versão comentada da 

tarefa e com possíveis soluções dos estudantes. Essa versão era discutida por todos os 

membros da equipe OEM. 

Também eram organizados e analisados os registros dos estudantes e os vídeos 

com episódios de sala de aula. Assim, os elementos aqui descritos, sejam eles: a tarefa 

do estudante, a versão da tarefa com solução e comentada por professores, os registros 

dos estudantes com comentários e os vídeos com comentários da equipe do OEM, 

compõem os MCE. O referido material encontra-se em um ambiente virtual5 (Figura 1) 

para que qualquer professor ou outros interessados tenham acesso.  

 

Figura 1: Exemplo do MCE sobre “Relações Métricas no Triângulo Retângulo” 

Fonte: www.educaçãomatemática.ufba.br 

As escolhas que o grupo fez para o desenvolvimento dos MCE têm sustentação 

                                                             
5 Home: http://www.educacaomatematica.ufba.br/index.php  

http://www.educacaomatematica.ufba.br/index.php
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em argumentos apresentados na literatura, cujos fundamentos sugerem que materiais 

curriculares educativos podem apresentar detalhes da implementação de uma tarefa em 

sala de aula, por meio de narrativas, registros de estudantes, comentários e etc. 

(SCHNEIDER; KRAJCIK, 2002; DAVIS; KRAJCIK, 2005).  

Apresentados tais elementos, posso estabelecer uma distinção entre materiais 

curriculares educativos e materiais curriculares. Por materiais curriculares, identifico 

todos e quaisquer recursos projetados para serem utilizados por professores e estudantes 

para orientar o ensino (STEIN; REMILLARD; SMITH, 2007). Nas salas de aula de 

matemática, estes recursos referem-se desde os livros didáticos e outros materiais 

impressos ou mesmo online, perpassando por materiais manipulativos e recursos 

tecnológicos, até os documentos utilizados para planejamento, bem como tarefas 

direcionadas aos estudantes (PRADO; OLIVEIRA; BARBOSA, 2018).  

Por características “educativas” quero me referir aos elementos (textos, figuras, 

audiovisuais, manipulativos, entre outros) que incorporados aos materiais curriculares 

têm a intenção de apoiar, para além da aprendizagem dos estudantes, a aprendizagem de 

professores. Ou seja, o termo educativo tem sido utilizado em referência à aprendizagem 

dos professores, muito embora estes materiais também sejam educativos para 

estudantes. 

 Estudos têm evidenciado que o uso de materiais curriculares educativos promove 

mudanças significativas na aprendizagem de professores e estudantes (KRAJCIK; 

DELEN, 2018; ARIAS et al., 2018). Por exemplo, Arias et al. (2018), em estudo 

comparativo de larga escala, confrontou as aprendizagens de dois grupos de estudantes: 

com um grupo, os professores implementaram o ensino utilizando materiais curriculares 

educativos. Com o outro, os professores utilizaram materiais curriculares sem 

características educativas. Os resultados indicam que estudantes de professores que 

usaram as características educativas demonstraram uma melhora significativa na pós-

avaliação. 

No entanto, ainda sabemos pouco sobre os processos de design desses materiais. 

Na seção a seguir, abordo esta lacuna, apresentando o campo de estudo no qual as 

estratégias de design de materiais curriculares educativos têm sido desenvolvidas. No 

decurso da produção, destaco algumas escolhas teóricas do referido campo, e proponho 

outras possibilidades, a fim de estabelecer o arcabouço teórico da presente tese, cujo 

objetivo pode ser traduzido do seguinte modo: Descrever uma estratégia de design de 

materiais curriculares educativos a partir de uma abordagem discursiva. 
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1.1.1 Os materiais curriculares educativos na literatura e os contextos dos 

quais participo 

 

De maneira geral, a literatura sobre materiais curriculares educativos tem 

relacionado a característica educativa dos MCE à potencialidade destes materiais em 

apoiar a aprendizagem de professores, sobretudo em relação ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo (DAVIS; KRAJCIK, 2005; BAYER; DAVIS, 2009; DIETZ; 

DAVIS, 2009; SCHNEIDER, 2012; DAVIS et al. 2014; CHEN; WEI, 2015).  Tais 

estudos me aproximaram do conceito de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, 

inicialmente proposto por Shulman (1986;1987) e, posteriormente, ampliado e refinado 

por Ball e sua equipe no âmbito da Educação Matemática, como Conhecimento 

Matemático para o Ensino (BALL; THEMES; PHELPS, 2008). 

L. Shulman (1986) definiu o conhecimento pedagógico do conteúdo como aquele  

 

[…] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega na 

dimensão do conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] 

ainda falo de conteúdo aqui, mas de uma forma particular de 

conhecimento de conteúdo que engloba os aspectos do conteúdo mais 

próximos de seu processo de ensino. [...] dentro da categoria de 

conhecimento pedagógico do conteúdo eu [Shulman] incluo, para os 

tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do 

conhecimento, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as 

analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – 

numa palavra, os modos de representar e formular o tópico que o faz 

compreensível aos demais. Uma vez que não há simples formas 

poderosas de representação, o professor precisa ter às mãos um 

verdadeiro arsenal de formas alternativas de representação, algumas das 

quais derivam da pesquisa enquanto outras têm sua origem no saber da 

prática (SHULMAN,1986, p. 9, tradução nossa). 

 

Essa abordagem surge na década de 80 em contraponto às abordagens tecnicistas 

que reduziam o papel do professor nas práticas escolares e entendia-os como meros 

reprodutores de programas e materiais didáticos. No âmbito da Educação Matemática, a 

abordagem proposta por Shulman (1986) aponta para o reconhecimento da 

especificidade no ofício do professor que ensina Matemática, ou seja, uma matemática 

própria de quem a ensina (BALL; THEMES; PHELPS, 2008; RANGEL; GIRALDO; 

FILHO, 2015; BARBOSA, 2017). 

Nesse sentido, a aproximação entre a noção de Materiais Curriculares Educativos 

e Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, sugerida por alguns desenvolvedores deste 

tipo de material, teve como principal objetivo acenar para o papel ativo dos professores 
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na relação com os materiais, na perspectiva de que eles podem apoiar o desenvolvimento 

profissional dos professores.  

No entanto, o discurso das categorias de conhecimento, as representações, a 

identificabilidade e mensurabilidade do conhecimento, muito presente nas pesquisas 

decorrentes do trabalho do Shulman (1986), sugerem uma epistemologia na qual o 

conhecimento necessário para ensinar matemática pode ser descrito por meio das 

avaliações de professores em larga escala (BARWEL, 2013; LERMAN, 2013).  

 Davis e Krajcik (2005), por exemplo, apresentam um conjunto de heurísticas de 

delineamento para materiais curriculares educativos sobre Ciências. Eles construíram, a 

partir da base de conhecimentos dos professores, descrita por Shulman (1986), heurísticas 

que fornecem um contexto para uma discussão sobre como as características dos materiais 

curriculares educativos podem promover a aprendizagem do professor que ensina 

Ciências, servindo como ferramentas no contexto da prática docente.  

 Os autores apresentam três categorias de heurísticas que, segundo eles, os 

elaboradores de materiais devem levar em conta para sublinhar a característica educativas 

dos mesmos. A primeira categoria de heurísticas foi denominada pelos autores de 

Heurística de design para o conhecimento pedagógico do conteúdo para temas de 

Ciência. Nesta categoria, eles sugerem que MCE devem oferecer apoio aos professores para 

envolver estudantes com tópicos específicos sobre fenômenos científicos, apoiar os professores 

na utilização de modelos científicos de ensino e na antecipação, além da compreensão e a 

maneira de lidar com as ideias de estudantes sobre Ciência.  

 A segunda categoria é denominada de Heurística de design para o conhecimento 

pedagógico do conteúdo para a investigação científica. A ênfase recai sobre o fato de 

que os materiais devem oferecer apoio aos professores para envolver estudantes nos seguintes 

contextos pedagógicos: a formulação de questões, a produção e análise de dados, a 

realização de investigações e o desenvolvimento de explicações baseadas em evidências.  

Ademais, visa a apoiar os professores na promoção da comunicação científica.  

Por fim, a terceira categoria é denominada de Heurísticas de Design para o 

conhecimento do conteúdo e visa oferecer apoio aos professores no desenvolvimento do 

conhecimento do conteúdo, especificamente os relacionados à disciplina Ciências. Nos 

três casos, os contextos são tomados como neutros e a atenção é colocada na manifestação 

do pensamento dos professores quando estes lidam com situações relacionadas ao ensino. 

 Ao cotejar as descrições apresentadas nos trabalhos de Davis e Krajcik (2005), 

Schneider (2012) e Chen e Wei (2015) sobre o design de materiais curriculares 
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educativos, com a estratégia que temos desenvolvido nos contextos do GCMM e do 

OEM-Bahia, compreendo que o mesmo referencial não seria capaz de sustentar as 

nuances e diferenças nos dois processos de desenvolvimento de MCE. 

 A meu ver, ainda que essa perspectiva baseada nas elaborações de Shulman (1986) 

possa constituir subsídios para a análise e compreensão dos materiais curriculares 

educativos sublinhando neles o papel ativo dos professores, entendo que esta abordagem 

deixa de lado o papel dos contextos dos quais os professores participam na constituição 

dos significados compartilhados nos textos dos materiais.  

O que acontece é que muito embora alguns criadores de materiais curriculares 

educativos descrevam explicitamente seu processo de desenvolvimento, tais como Davis 

e Krajcik (2005), o design de materiais curriculares educativos parece Ad hoc, muitas das 

vezes, impulsionado pela preferência do designer ou por uma teoria.  

Por exemplo, é possível perceber nas descrições de Davis e Krajcik (2005) uma 

certa prescrição em termos do que os professores devem saber para ensinar Ciências. A 

abordagem guiada pela heurística de design, apresentada pelos autores mencionados, faz 

explicitamente uso de insights práticos gerais e teorias do conhecimento, mas deriva 

pouca contribuição direta das observações empíricas de professores com materiais 

curriculares em sala de aula. Nesse sentido, a sala de aula, nos materiais curriculares, 

apresentados por estes autores, cumpre um papel de pano de fundo, no qual 

conhecimentos previamente descritos no arcabouço teórico podem manifestar-se.  

 No entanto, minha observação intuitiva durante as atividades no OEM e nos 

diálogos com os professores, sugeriam-me justamente uma perspectiva contrária a essa 

posição. Os contextos nos quais as tarefas eram implementadas, assim como outros 

contextos dos quais os professores participam (formação inicial e continuada, grupos 

colaborativos, por exemplo) tinham papel constituinte, com força suficiente para que 

muitos dos significados fossem modificados quando tarefas eram utilizadas nas 

ambiências pedagógicas. Podemos citar, como exemplo, a situação a seguir, que 

compreende a transcrição de um dos eventos de aula narrados pelos professores que 

participam do OEM, ao discutir com estudantes propriedades dos quadriláteros: 

 

Professor: Quais características são comuns a todas as figuras? Pessoal, 

o que é algo comum? Será que essa palavra está atrapalhando a gente? 

Comum é igual ou é diferente? 

Alunos(as): Diferente! 

Professor: Ei pessoal, apareceu aqui um probleminha... Por exemplo, o 

que é que eu tenho de comum com Ítalo? 
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Aluno: A altura! 

Professor: Por quê? A nossa altura é igual ou é diferente? 

Aluno: Diferente! Ítalo é maior! 

Professor: Então isso é comum!?  

Aluno: É. Ser diferente é comum. [MCE, Item “Narrativa do Professor”, 

OEM-BA 2012] 

 

 Nesse caso, o sentido atribuído à palavra “comum” pelos estudantes parecia mais 

próximo da noção de “2.sm. Aquilo que é habitual ou corriqueiro”, do que o sentido 

esperado pelo professor para comum como “1.adj. Que pertence a dois ou mais 

elementos.”6. Tal evento pedagógico sugere certo conflito entre as referências esperadas 

pelo professor para a compreensão da palavra e as referências que estudantes expuseram. 

Este conflito foi transcrito para os textos dos materiais, figurando um alerta aos 

professores para observarem os sentidos que estudantes podem atribuir às palavras ao 

utilizarem a referida tarefa. 

 Estas observações, a princípio intuitivas, foram realçadas a partir da minha 

entrada, em 2015, como parte das atividades do doutorado, no grupo de pesquisa 

denominado ENCIMA7. As discussões promovidas no grupo, principalmente em torno 

do desenvolvimento das pesquisas de Silva (2017a) e Silva (2017b), com viés sócio 

discursivo, pareceu-me um caminho possível no sentido de descrever e compreender o 

processo de desenvolvimento destes materiais, tal como proposto nesta tese.  

 Assim, enquanto Davis e Krajcik (2005) delineiam heurísticas a fim de incentivar 

os projetistas a incorporar fundamentos e orientações, como por exemplo: um professor 

pode adaptar produtivamente um determinado plano de aula em sala de aula, tendo como 

referencial categorias teóricas derivadas de teorias do conhecimento. À essa vertente, 

minha perspectiva é descrever os processos de desenvolvimento de um material curricular 

educativo que é conduzido empiricamente por uma comunidade de professores, 

sublinhando aqui o papel dos contextos na constituição dos sentidos, no texto destes 

materiais.  

 A ênfase na consideração do contexto como noção central e na possibilidade de 

transformação dos textos de materiais curriculares quando estes são utilizados em 

diferentes contextos, já havia me aproximado dos estudos sociológicos de Basil Bernstein 

                                                             
6 MICHAELIS. Dicionário. Editora Melhoramentos. 2018. Acessado em 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/comum. 
7 O Grupo de Pesquisa ENCIMA − Ensino de Ciências e Matemática − focaliza os processos de mudanças 

de práticas pedagógicas nas disciplinas que compõem o estudo da Ciências da Natureza e Matemática. Para 

isto, a agenda de pesquisa do grupo integra o estudo da aprendizagem dos estudantes e dos professores no 

contexto das referidas disciplinas, buscando capturar seus contornos específicos. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/comum
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desde o mestrado. Nesta mesma direção, passei também a vislumbrar na concepção 

pragmática8 da linguagem de Ludwig Wittgenstein, que toma a linguagem como ação, 

uma possibilidade para que materiais curriculares pudessem ser entendidos não como 

ilustrativo dos significados essenciais sobre o ensino, para os professores, mas como 

referências de usos em contextos específicos. 

  A partir deste horizonte, na seção a seguir, apresento a concepção de linguagem 

de Wittgenstein e estabeleço algumas relações com conceitos da Teoria Bersteiniana a 

fim de apresentar o quadro teórico a partir do qual os objetivos desta pesquisa foram 

delineados. 

 

1.2 Uma perspectiva discursiva para o desenvolvimento e análise de Materiais 

Curriculares Educativos 

 

 No âmbito da Educação Matemática, alguns pesquisadores (HODGEN, 2011; 

BARWEL, 2013; SKOTT 2013; LERMAN, 2013; DAVIS; RENERT, 2014; 

MOSVOLD, 2015) têm criticado a noção de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, 

desenvolvida por Shulman (1987), sugerindo que este constructo sustenta uma concepção 

dominante de conhecimento do professor como declarativa. 

De maneira mais global, as críticas opõem-se ao que podemos denominar de uma 

filosofia da consciência (LERMAN, 2013). Na Educação, esta filosofia é representada, 

principalmente, pelo cognitivismo e considera que para todo tipo de compreensão há um 

a priori, que seria ideal, mental ou empírico e, nesse sentido, haveria uma essência 

comum que percorreria todos os conceitos (SILVEIRA, 2017). Esta filosofia baseia-se 

em uma concepção referencialista da linguagem, ou seja, a linguagem é apenas um apoio 

para algo que, de certa forma, já existe em algum lugar, ideal (Platonismo), mental 

(Cognitivismo) ou empírico (Empirismo). 

Em contraponto à concepção referencialista da linguagem, o filósofo L. 

Wittgenstein, em sua obra Investigações Filosóficas (1999), concebe a linguagem não 

mais com as marcas da universalidade, perfeição e ordem, como se referissem às coisas 

do mundo. Nessa vertente, a noção de linguagem desenvolvida por L. Wittgenstein 

assume um caráter contingente e particular, adquirindo sentidos variados mediante seus 

                                                             
8 A pragmática enquanto dimensão do estudo da linguagem e do processo de significação diz respeito a 

relação dos signos com seus usuários e como estes os interpretam e os empregam (MARCONDES, 2005). 
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diversos usos, sendo a significação de uma palavra dada pelo seu uso no contexto, a 

possibilidade de essências ou garantias fixas para a linguagem é posta sob suspeita.  

 Essa suspeição da essência da linguagem proposta por Wittgenstein (1999) 

funcionou como uma chave de leitura para estudar materiais curriculares educativos com 

ressonância nas questões que apontei na seção anterior. Nesta rota, buscarei sublinhar, 

daqui em diante, algumas noções wittgensteinianas que embasaram o presente estudo. 

Wittgenstein (1999) utiliza a expressão “jogos de linguagem” na perspectiva de 

sugerir que devemos analisar como a linguagem funciona, ou seja, de que maneira a 

usamos e com quais finalidades. Diz o filósofo: “denominarei também de jogos de 

linguagem o conjunto da linguagem e das atividades com as quais estão interligadas” 

(WITTGENSTEIN, 1999, § 7)9.  

Com isso, o autor sinaliza que fazemos diversos usos de uma mesma palavra, quer 

dizer, uma palavra pode ser usada com significados muito particulares em situações e 

contextos diferentes. Um exemplo utilizado por Wittgenstein (1999) para explicar essas 

diversas possibilidades de funcionamento da significação é o caso da palavra lajota (ou 

blocos de construção). Ele exemplifica da seguinte forma: há dois operários da construção 

civil, o operário A e o operário B. O operário A é o pedreiro, e o B é o ajudante. O operário 

A grita “bloco” e o operário B responde “bloco”. Alguém que não esteja familiarizado 

com a cultura da construção civil, dificilmente compreenderá esse jogo de linguagem.  

No entanto, os participantes deste diálogo compreendem muito bem do que se 

trata. Uma possível descrição desse uso pode ser o caso em que o ajudante interpreta: 

quando o pedreiro grita “bloco” está dizendo “traga-me blocos, pois estou precisando 

deles”.   O ajudante, ao responder “bloco”, poderá estar dizendo “segure o bloco que estou 

lhe dando”.  

Apesar da palavra “bloco” ser comum, apenas os participantes do jogo de 

linguagem presentes na construção civil, e que interagem nesse diálogo, são capazes de 

vivenciar a forma específica do uso da palavra, ou seja, seu significado nos jogos de 

linguagem da construção civil. Um “desavisado”, ao passar na rua no momento do 

diálogo, pode não compartilhar do significado ali constituído, atribuindo outro sentido. 

Por exemplo, pode entender como “cuidado, bloco caindo” e assim procurar de onde pode 

                                                             
9 Dadas as inúmeras traduções dos trabalhos de Wittgenstein, e, em acordo com seus comentadores, ao 

invés de citar a página das citações, utilizaremos a sigla §, seguida do número do aforismo, possibilitando 

assim ao leitor consultar em qualquer versão. 
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estar vindo o aviso e se proteger. Portanto, são nos jogos de linguagem que se dão os 

significados das palavras, quando os interlocutores operam com elas em uma determinada 

situação.  

No entanto, os usos não são arbitrários, pelo contrário, são orientados por regras 

(WITTGENSTEIN, 1999). As regras têm um papel importante na concepção da 

linguagem tal como aborda L. Wittgenstein, uma vez que elas determinam o que é falar 

com sentido e legitimamente, ou seja, “as regras funcionam como padrões de correção 

linguística” (GLOCK, 1998, p. 312).   

As regras são inerentes a qualquer jogo de linguagem, pois sem elas não é possível 

a existência de jogos e muito menos de linguagem, já que elas desempenham um papel 

normativo. As regras conduzem, de certa maneira, os modos de proceder em um 

determinado contexto. É importante observar que as regras não são fixas, únicas, 

definitivas ou eternas. Não somos condicionados pelas regras, mas agimos, de certo 

modo, em conformidade com elas, ou seja, “uma regra se apresenta como um indicador 

de direção” (WITTGENSTEIN, 1999, §85).  

Nesta linha de raciocínio, levando em conta nosso exemplo sobre os usos da 

palavra bloco, é possível sugerir que a regra de significação aplicada pelo desavisado seja 

a seguinte: ao grito da palavra “bloco”, um transeunte deve se proteger de um bloco que 

possa estar caindo do alto de um prédio em construção.  

Uma conclusão semelhante pode ser retirada do diálogo sobre a palavra “comum”, 

evento discursivo que citei na seção anterior. Nesse caso, professor e estudante, naquele 

momento da atividade, não compartilhavam de um mesmo quadro de regras, já que a 

tarefa estava sendo apresentada pela primeira vez aos estudantes e eles tinham poucas 

ideias sobre como jogar aquele jogo, ou seja, como as palavras deveriam ser usadas, já 

que aquele tipo de atividade não era habitual para eles.  

No caso da palavra bloco, ela pode ser utiliza para identificar um grupo 

carnavalesco; uma peça ou estrutura que é fixada em um dente com a finalidade de 

reconstruí-lo; um conjunto de folhas coladas e destacáveis; um grupo de países que se 

unem com interesses mútuos e com objetivo de garantir o crescimento econômico; 

edifícios ou conjuntos habitacionais dentro de um mesmo condomínio, dentre tantos 

outros usos, sendo impossível descrever aqui todas as possibilidades. O que significa 

dizer que só é possível estabelecer qual o sentido pretendido por um interlocutor para a 

palavra bloco no interior dos jogos de linguagem, nos quais os comunicantes estão 

jogando a partir de determinado quadro de regras. 
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No entanto, regras não são construídas ao “bel-prazer” dos discursantes. A 

expressão “formas de vida”10 (Lebensformen) é utilizada por L. Wittgenstein para 

designar nossos hábitos, costumes, ações e instituições que fundamentam nossas 

atividades em geral, envolvidas com a linguagem (GOTTSCHALK, 2008). Algumas 

destas ações se cristalizam na forma de regras e passam a traçar os limites do que faz e 

do que não faz sentido, constituindo e sendo constituída pela forma de vida. Portanto, a 

forma de vida configura um quadro de referência, indicando o modo como entendemos o 

mundo e fazemos o uso da linguagem. 

Além disso, os diferentes usos de uma palavra ou frase relacionam-se pelo 

conceito wittgensteiniano de Semelhanças de família. Assim, na diversidade desses 

significados, pode não haver algo comum em todos os usos. Entretanto, se houver, as 

semelhanças não convergem para uma essência do termo, para um único traço definidor, 

mas para uma “complexa rede de semelhanças que se sobrepõem e se entrecruzam, do 

mesmo modo que os membros de uma família se parecem uns com os outros sob 

diferentes aspectos (comportamento, feições, cor dos olhos)” (GLOCK, 1998, p. 325). 

Voltando a palavra bloco, entre os usos que citamos, podemos pensar em redes de 

semelhança, por exemplo, quando o uso se refere ao formato de paralelepípedo, quando 

o uso se refere a um conjunto de coisas/pessoas, ou a uma peça de montagem. Embora 

nem todos os usos citados apresentem essas mesmas características, juntos formam uma 

rede de semelhanças.  

Na Educação Matemática, as diferentes adjetivações encontradas na literatura para 

o termo matemática (escolar, acadêmica, dos indígenas, dos camponeses, dos feirantes, 

etc.) podem ser compreendidas como diferentes jogos de linguagem, cada um dos 

significados estão imersos em diferentes formas de vida (forma de vida escolar, 

acadêmica, indígena, camponesa, dos vendedores ambulantes, etc.). Ou seja, os 

significados em cada jogo de linguagem são legítimos dentro de suas respectivas formas 

de vida (VILELA, 2007).  

Essa compreensão também me permite falar em matemáticas (no plural), ao invés 

de matemática, no singular, no sentido de que cada uma das matemáticas constitui-se por 

jogos de linguagem situados e regulados pelas inúmeras formas de vida. 

Assim como Vilela (2007), entendo as matemáticas escolares como jogos de 

linguagem dentro das formas de vida escolares. Estes jogos são regulados por regras mais 

                                                             
10 A fim de evitar repetições, por vezes, utilizaremos a palavra “contexto” com o mesmo significado de 

“formas de vida”. 
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ou menos estáveis, que vão se alterando em função das formas de vida, tomando novos 

contornos. Portanto, a compreensão das matemáticas escolares como jogos de linguagem 

permite pensar as relações de ensino e aprendizagem como atividades discursivas, nas 

quais as regras destes jogos de linguagem são estabelecidas, reorganizadas, subsumidas, 

ou mesmo ampliadas.  

As noções apresentadas por Wittgenstein (1999) são também referidas por seus 

comentadores como “Terapia da linguagem de Wittgenstein” dado seu aspecto 

metodológico, cuja perspectiva possibilita descompactar enunciados, de modo a vê-los 

ou compactá-los de outras maneiras. Segundo Miguel (2016, p. 384), uma terapia 

wittgensteiniana,  

[...] não se resume a percursos sem rumo de usos de palavras, de 

enunciados ou do que quer que seja em diferentes jogos de linguagem, e 

nem a um acúmulo pluralista e polissêmico correspondente de 

significações igualmente sustentáveis que coexistiriam pacificamente, 

mas sim, a seguir percursos orientados visando à desconstrução de 

enunciados metafísicos, absolutistas e essencialistas manifestos nas 

encenações da linguagem.  

 

 Nesta direção, no âmbito da Educação Matemática, Sfard (2008) sugere que a 

terapia da linguagem é uma sugestão de como conceitos matemáticos podem ser 

desobjetificados. Para esta autora, a desobjetificação de conceitos é um processo cuja 

intenção é dar visibilidade aos processos de significação, evidenciando os usos das 

palavras e símbolos e como estes usos estão associados às pessoas e suas ações, nos jogos 

de linguagem. Neste sentido, a desobjetificação é um conceito analítico que funciona 

como ferramenta para analisar os usos das palavras, em específico aquelas que fazem 

parte dos vocabulários matemáticos nos jogos de linguagem.  

 No entanto, ainda que o conceito de semelhança de família nos forneça a ideia de 

que é possível haver semelhanças nos usos das palavras nos jogos de linguagem, a 

filosofia da linguagem de L. Wittgenstein não nos oferece as ferramentas analíticas para 

a discussão sobre como os diferentes jogos de linguagem situados em diferentes formas 

de vida, passam a compartilhar significados no uso. É nesse sentido que apresentaremos, 

na seção a seguir, uma interlocução com alguns conceitos da teoria de Basil Bernstein.  

 

1.2.1 Basil Bernstein e Ludwig Wittgenstein: uma interlocução 
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O ponto de encontro entre B. Bernstein e L. Wittgenstein tem aporte no argumento 

de que os jogos de linguagem se referem a uma forma de vida (COSTAS, 2002; DIAZ, 

2003). 

Em linhas gerais, as pesquisas de B. Bernstein, desenvolvidas no campo 

educacional britânico, tiveram como objetivo descobrir as causas da diferença no 

desempenho acadêmico que foram observadas entre estudantes pertencentes a diferentes 

classes sociais. Bernstein demonstrou, empiricamente, que diferentes classes sociais usam 

a linguagem de maneira variada, sendo que os usos da linguagem levam os sujeitos a uma 

percepção diferente e singular da realidade social na qual se movem (COSTAS, 2002). 

Na perspectiva de Bernstein (1996), os membros de diferentes classes sociais 

usam a linguagem de maneira diferente, aspecto que exerce uma influência diferencial 

em suas respectivas maneiras de aprender. O uso da linguagem pelas classes sociais está 

relacionado, por sua vez, às características do ambiente social peculiar a cada uma, tais 

como: o sistema de papéis, modos de decisão e modos de controle. Assim, B. Bernstein 

chega a uma conclusão sobre o problema socioeducacional que ele está tentando 

responder: o sucesso dos alunos de classe média alta e o fracasso dos estudantes da classe 

trabalhadora são explicados pela diferentes gramáticas11 usadas, sendo que a instituição 

de ensino – educação formal – usa uma gramática à semelhança da gramática usada na 

classe média alta, possibilitando aos seus membros uma vantagem educacional relativa e 

cumulativa. 

No sentido de Wittgenstein (1999), esse resultado sugere que existem muito mais 

semelhanças de família entre os usos da linguagem da classe média alta e a educação 

formal do que entre os usos da classe trabalhadora e a educação escolar. Tal argumento, 

por consequência, coloca a problemática das diferenças nos usos da linguagem nas formas 

de vida; ou nos contextos comunicativos, tal qual os constructos Bernsteinianos. Com 

isso, passa-se a questionar o argumento que coloca o déficit cognitivo das crianças de 

classe trabalhadora como causa das diferenças de desempenho. 

 Dentro dessa perspectiva, sugerimos que os estudos de B. Bernstein se avizinham, 

de algum modo, da conceituação pragmática da linguagem defendida por L. Wittgenstein. 

Podemos dizer, ainda, que eles concordariam com mais ou menos ênfase nos seguintes 

aspectos:  a noção de que a linguagem é uma ferramenta social e necessariamente uma 

realidade pública; que existe uma ligação estreita entre a linguagem e pensamento, 

                                                             
11 Conjunto das regras que regulam a comunicação em um contexto comunicativo. 
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embora Wittgenstein seja muito mais enérgico nesse sentido; e que ambas as abordagens 

não partem do indivíduo isolado, mas do fato de sermos uma espécie linguística e social 

(COSTAS, 2002; DIAZ, 2003).   

 Apresentadas tais aproximações entre os quadros Wittgensteiniano e 

Bernsteiniano, nesta pesquisa, estamos, especialmente, interessados na noção 

Bersteiniana de recontextualização, como um complemento ao quadro Wittgensteiniano. 

Recorremos à interface de tais conceitos para descrever os processos de transformação de 

textos quando estes são movidos de uma forma de vida para outra. Neste caso, a palavra 

texto é usada para designar “qualquer representação pedagógica, falada, escrita, espacial, 

visual ou expressa na postura e vestimenta” (BERNSTEIN, 1996, p. 243). 

A recontextualização refere-se aos processos de construção do “que” e do 

“como” do discurso pedagógico. O discurso pedagógico é “um princípio de apropriação 

de outros discursos, colocando-os numa relação especial uns com os outros, de modo a 

serem seletivamente transmitidos e adquiridos” (DOMINGOS et al, 1986, p. 288).  

Essa recontextualização acontece no que Bernstein (2000) denominou de campos 

de recontextualização, e podem ser identificados com as instituições de pesquisa e 

formação de professores, meios especializados de educação, jornais, desenvolvedores 

de livros didáticos e materiais curriculares etc. 

 Bernstein (1996), em seus estudos sobre o discurso pedagógico, focaliza o 

processo por meio do qual os discursos de diferentes áreas se transformam em discursos 

escolares, enfatizando os processos de recontextualização sucessivos por meio dos quais 

tais discursos vão sendo transformados até chegar a sala de aula. O referido autor chama 

ainda a atenção para o processo de transformação que esses discursos vão sofrendo no 

interior do próprio sistema de ensino e das organizações que mantêm relações com a 

escola, como as editoras e todas as instituições ligadas à produção de materiais de ensino 

(SANTOS, 2002).  

 Segundo Bernstein (1996), quando um texto é apropriado por agentes 

recontextualizadores, ele sofre transformações antes de sua relocação. Tais variações 

ocorrem no texto à medida que ele é deslocado e relocado. Nas palavras do autor 

mencionado, “este processo assegura que o texto não seja mais o mesmo texto: 1. O texto 

muda sua posição em relação a outros textos, práticas e situações; 2. O próprio texto é 

modificado por um processo de seleção, simplificação, condensação e elaboração; 3. O 

texto foi reposicionado e refocalizado” (BERNSTEIN, 1996, p. 270).  
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 Assim, as propostas curriculares, tais como os materiais curriculares educativos, 

como parte do processo de deslocamento de textos de um jogo de linguagem para outros, 

figuram um elo de uma cadeia de recontextualizações no processo de produção do 

discurso pedagógico, definindo o que e o como, legítimos, dos jogos de linguagem que 

denominamos aqui de matemática escolar. 

 Apresentados tais conceitos, inferimos que ao desenvolverem materiais 

curriculares educativos os professores tornam-se agentes recontextualizadores, ao 

relocarem textos de diferentes jogos de linguagem para os jogos de linguagem da 

matemática escolar. Na seção, a seguir, apresentamos os objetivos desta tese. 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

Esta tese tem como objetivo geral descrever os processos de produção de um 

material curricular educativo por uma comunidade de professores que ensinam 

matemáticas a partir de lentes discursivas.  

A seguir, descrevemos os objetivos específicos, que serão contemplados em cada 

um dos artigos que compõem esta tese. 

No artigo (I), o objetivo é descrito do seguinte modo: Identificar e descrever 

como textos sobre conceitos matemáticos são recontextualizados por uma comunidade 

de professores que ensinam matemáticas, ao produzirem um material curricular no 

âmbito da matemática escolar. Neste artigo, focalizamos o processo de produção dos 

materiais curriculares educativos, nos quais os professores elaboradores selecionam e 

deslocam, a partir de jogos de linguagem da matemática acadêmica e da literatura em 

educação matemática, textos sobre conceitos matemáticos que constituirão os materiais 

curriculares educativos. 

No artigo (II), o objetivo é identificar e descrever como a recontextualização de 

textos da matemática escolar reorganiza as regras dos jogos de linguagem em um 

material curricular educativo. Neste artigo, focalizamos o processo de produção dos 

materiais curriculares educativos, nos quais os professores elaboradores, selecionam e 

deslocam a partir da matemática escolar textos sobre conceitos matemáticos que 

constituirão os materiais curriculares educativos. 

No artigo (III), o objetivo é descrever e caracterizar uma estratégia de 

desenvolvimento de materiais curriculares educativos como um processo de 

desobjetificação de conceitos matemáticos. 
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1.4 Relevância e justificativa da pesquisa  

 

Embora exista um crescente número de estudos sobre materiais curriculares, 

apenas alguns deles têm focalizado na observação em salas de aula (CHAN; YUNG, 

2015) e menos ainda em equipes profissionais que envolvem professores, graduandos e 

pesquisadores no processo de elaboração de tais materiais. 

Assim, a pretensão desta pesquisa é oferecer uma abordagem para o 

desenvolvimento e análise de materiais curriculares educativos a partir de uma 

perspectiva discursiva, na qual as atividades comunicativas da comunidade OEM- BA 

serão entendidas não como categorias a priori, mas como padrões recorrentes que 

constituem as formas de jogar dessa comunidade. Nesse sentido, a presente pesquisa 

mantem aderência a outras pesquisas, as quais têm investigado as práticas colaborativas 

da comunidade OEM-BA (COSTA; 2017; SANTANA, 2017), e sobre seus percursos 

de identidade (LUCENA, 2014; SILVA, 2018), optando por uma perspectiva 

sociocultural e discursiva no âmbito teórico e analítico. 

As evidências sobre como os jogos de linguagem são reorganizados por um 

determinado grupo podem apoiar outras equipes de desenvolvimento de materiais e 

oferecer indícios sobre seu design, apontando caminhos para uma melhor incorporação 

dos discursos produzidos por comunidades de professores que ensinam matemáticas nos 

textos de materiais curriculares educativos.  

Para além de questões específicas aos materiais curriculares educativos, tomando 

de empréstimo as palavras de Pires (2007), uma marca das políticas públicas brasileiras 

no que se refere às questões curriculares é, sem dúvida, a falta de ações de 

implementação curricular, como se novas ideias se transformassem em prática num 

passe de mágica. Pires (2007), ao reconstituir a trajetória histórica das reformas 

curriculares no Brasil, constata que a participação e o envolvimento dos professores que 

atuam em sala de aula no processo de elaboração, discussão e implementação de 

inovações curriculares sempre foi bastante restrita. 

Nesta direção, a compreensão teórica gerada pela presente pesquisa poderá 

subsidiar políticas públicas de desenvolvimento profissional de professores, a exemplo 

do Observatório da Educação. Tal contribuição se dá à medida que visa identificar as 

relações entre os jogos de linguagem da matemática escolar e a forma como estes jogos 
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são constituídos no âmbito das comunidades discursivas das quais professores que 

ensinam matemáticas participam. 

Portanto, enquanto decorrente da análise de um programa fruto de uma política 

pública, esta pesquisa intenciona ainda contribuir no aperfeiçoamento de políticas 

públicas com os moldes do Observatório da Educação, cujo anseio é, principalmente, 

proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação 

básica, evidenciando as potências e possibilidades geradas por essa interlocução.  

   

1.5 Os caminhos metodológicos da pesquisa  

 

Nesta seção, apresento o paradigma de pesquisa, o método e os procedimentos 

adotados neste estudo. Dentre os paradigmas de pesquisa classificados por Crotty (1998), 

localizo o presente estudo no paradigma interpretativista.  

A abordagem interpretativa parece derivar culturalmente e historicamente de 

interpretações situadas na vida do mundo social. Segundo Crotty (1998), o 

interpretativismo está muitas vezes ligado ao pensamento de Max Weber (1864-1920),  o 

qual sugere que nas Ciências Humanas estamos preocupados com compreensão 

(Verstehen), contrastando-se à vertente explicativa (Erklären), com foco na causalidade,  

muito própria das Ciências Naturais.  

O interpretativismo repousa sobre a negação enfática de que é possível 

compreender os fenômenos culturais em termos causais. Como aponta Sfard (2002, p. 

32), “a única possibilidade para o pesquisador interpretativista, é fornecer uma 

interpretação convincente dos fenômenos observados, e não uma explicação definitiva”. 

A interpretação deve tentar ser o mais convincente e confiável possível, mas permanecerá 

sempre sujeita à modificação.  

Além disso, tendo em vista que as opções metodológicas de uma pesquisa 

dependem do fenômeno ou objeto a ser estudado, da natureza da pergunta, dos objetivos 

da pesquisa, da posição paradigmática, da experiência do pesquisador, etc. (GLESNE, 

2006), entendo que a abordagem qualitativa é a mais adequada para o estudo que se 

segue, dado que o objeto de estudo desta tese demanda uma análise exploratória e 

descritiva e não uma quantificação. 

De fato, a posição paradigmática adotada e as próprias questões de pesquisa 

delineadas requerem uma descrição qualitativa do fenômeno investigado, considerando 

três nuances. No primeiro artigo, como uma comunidade de professores que ensinam 
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matemáticas reorganizam discursivamente textos de outros jogos de linguagem para a 

matemática escolar. No segundo artigo, como os usos na matemática escolar são 

recontextualizados por professores para os textos dos materiais curriculares educativos.  

No terceiro artigo, a estratégia de desenvolvimento de materiais curriculares educativos 

como um processo de desobjetificação de conceitos matemáticos.  

Uma vez anunciado o método qualitativo, apresentaremos os procedimentos e/ou 

técnicas que foram utilizadas para viabilizá-lo. Autores (ALVES-MAZZOTTI, 2002; 

GLESNE, 2006) argumentam que as pesquisas qualitativas usam múltiplos 

procedimentos e técnicas para a produção de dados. Há pelo menos três técnicas que 

predominam na pesquisa qualitativa, tais como: a observação, a entrevista e os 

documentos. Apesar dos pesquisadores considerarem que a pesquisa qualitativa se 

caracteriza pela combinação de várias técnicas, o uso de somente uma ou mais de uma 

delas não dependerá da preferência do pesquisador, mas sim do problema e objetivo de 

pesquisa. 

Para dar conta do primeiro e segundo objetivos, o processo primário de produção 

dos dados foi a observação participante. Parte dos dados desta pesquisa, em específico, 

as filmagens das reuniões e das aulas dos professores, fazem parte de um banco de dados 

produzidos por membros do OEM, dos quais alguns foram utilizados em outras pesquisas 

com focos diferentes. Nesse sentido, esses dados são denominados de secundários, ou 

seja, dados que foram originalmente produzidos para outros propósitos (HEATON, 2008; 

JOHNSTON, 2014).  

Assim, os referidos dados incluem os vídeos das reuniões do OEM-Ba que 

aconteceram no período denominado 4° ciclo12. Este ciclo foi caracterizado pelo período 

de produção da equipe OEM-Ba, cujo início foi em maio de 2014 e a finalização em 

janeiro de 2016. Durante este ciclo, o grupo produziu, implementou em salas de aulas, 

documentou, organizou e analisou os registros da implementação, tendo em vista 

construir os materiais curriculares educativos para os descritores do bloco números e 

operações.  

Utilizamos também a análise documental. Segundo Alves-Mazzotti (2002), 

documentos são quaisquer registros que são úteis como fontes de informação para uma 

                                                             
12 Um ciclo compreende um conjunto de etapas adotadas pela equipe OEM-BA, na produção dos materiais 

curriculares educativos, em que todos os integrantes da equipe estavam vivenciando ao mesmo tempo, 

embora com descritores diferentes. Sejam estas etapas: Pesquisa sobre o descritor da Prova Brasil, design 

de uma tarefa, implementação em sala de aula, análise da implementação e estruturação de textos (narrativa, 

tarefa comentada, análise e seleção das respostas dos estudantes e vídeos de aulas). 
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pesquisa. Portanto, fizeram parte do corpo de documentos analisados todos os materiais 

escritos, inclusive comentários em redes sociais e e-mails que evidenciem as discussões 

do grupo no período denominado de 4º ciclo. Além das notas de campo produzidas por 

mim, que também constituía a equipe OEM, no período de realização da pesquisa. 

Para o terceiro objetivo, o principal processo foi a análise documental. Enquanto 

que a observação se tornou complementar, na compreensão de como os textos nos 

materiais foram discursivamente construídos pelos participantes.  

Como cada capítulo da tese tem um objetivo específico, os processos de análise 

dos dados e a descrição dos participantes da pesquisa serão feitos em cada um deles.  

 

1.6 Formato e organização da tese 

 

Tradicionalmente, a apresentação do relatório de pesquisa por meio de 

dissertação/tese é vista como um “instrumento de formação” e como uma “contribuição 

original e significativa para o conhecimento”.  É caracterizada por um extenso documento 

(tipicamente 200-400 páginas no máximo) em um único tópico, modelo canônico 

apresentado por meio de capítulos separados, a saber: introdução, revisão de literatura e 

referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões. 

No entanto, Duke e Beck (1999) argumentam que, no campo da Educação, a 

dissertações e teses neste formato não atendem adequadamente a nenhuma das duas 

finalidades, pois é inadequada para a tarefa de formação de estudantes de pós-graduação 

nos aspectos comunicativos da pesquisa educacional, e é, em grande parte, ineficaz como 

meio de contribuição do conhecimento para o campo. Para este autor, a dissertação é um 

gênero problemático em relação ao fato de que sua audiência é limitada. Ele argumenta, 

ainda, que a estrutura típica de dissertação, de quatro ou cinco capítulos, condiciona os 

estudantes em uma estrutura de escrita que provavelmente nunca vai usar novamente.  

Em consonância com Duke e Beck (1999), Barbosa (2015) denominou de 

formatos insubordinados de dissertações e teses aqueles que rompem com a 

representação tradicional da pesquisa educacional nestas modalidades de trabalho 

acadêmico. Um dos formatos discutidos por Barbosa (2015), é que estudantes de pós-

graduação possam escrever a dissertação ou tese como uma coleção de artigos (ou seja, 

uma série ou conjunto de artigos publicáveis). Neste formato, alguns ou todos os 

“capítulos” da dissertação ou tese têm seu próprio resumo, introdução, revisão da 
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literatura e referencial teórico, questão de pesquisa, procedimentos metodológicos, 

resultados e conclusões, sendo um manuscrito de pesquisa pronto para ser submetido para 

divulgação acadêmica e publicação.  

Tal formato permite que os resultados estejam mais próximos com a discussão dos 

dados, bem como se tornem mais acessíveis à avaliações e críticas do público em geral e, 

particularmente, da comunidade científica, diante da aceleração na socialização dos 

mesmos. Além disso, como argumenta Barbosa (2015), este formato propicia a 

socialização do futuro pesquisador com o saber-fazer da comunidade científica.   

Em consonância com os argumentos apresentados, optamos em compor esta tese 

no formato coleção de artigos, os quais estão organizados da seguinte maneira: Capítulo 

I: contém a apresentação da tese, evidenciando o problema de pesquisa e sua relação com 

minha trajetória acadêmica, o referencial teórico, os objetivos, a justificativa para a 

realização da pesquisa, a metodologia do estudo e a organização da tese. 

Os capítulos II, III e IV estão apresentados como artigos prontos, respectivamente, 

artigos 1, 2 e 3, os quais, após a defesa da tese, serão submetidos para publicação em 

revistas científicas. Cabe enfatizar que os artigos estão compostos por distintos objetivos, 

porém complementam-se na compreensão do objetivo geral da pesquisa.  

O capítulo V, denominado de considerações finais, não apresenta formato de 

artigo, pois trata-se de conclusão mais geral e global da tese, apresentando 

desdobramentos para a formação de professores e para o desenvolvimento de materiais 

curriculares educativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este capítulo retoma os objetivos e alguns conceitos norteadores desta pesquisa, 

tais como o conceito de desobjetificação e recontextualização. Esses constructos teóricos 

descrevem processos pelos quais textos são ressignificados quando deslocados de uma 

forma de vida para outra. Lembramos ainda que tais conceitos decorrem de duas 

diferentes abordagens discursivas, a filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein e a 

sociologia da linguagem de Basil Bernstein. 

 Nesta direção, propusemos estabelecer como os mesmos se relacionam na medida 

em que são balizados para descrever os processos de elaboração de um Material 

Curricular Educativo. Por fim, apresentamos algumas implicações dos resultados desta 

pesquisa para o desenvolvimento de MCE e para formação de professores. 

 

5.1 Retomando o objetivo da pesquisa  

 

 Descrever os processos de produção de um MCE por uma comunidade de 

professores que ensinam matemáticas, a partir de lentes discursivas, pode ser considerado 

o objetivo geral desta tese. O termo Material Curricular Educativo – doravante MCE – 

refere-se àqueles materiais elaborados com a finalidade de apoiar a aprendizagem tanto 

de professores quanto de estudantes. De maneira geral, estes materiais podem apresentar 

detalhes da implementação de uma tarefa em sala de aula, seja por meio de narrativas, 

registros dos estudantes, seja através de comentários e etc. (REMILLARD, 2005; 

SCHNEIDER; KRAJCIK, 2002). 

 O segundo ponto abarcado no objetivo deste estudo é o uso de um aparato teórico 

discursivo que serve de apoio para a descrição dos processos de produção deste tipo de 

materiais. Nesta linha de pensamento, procuramos evidenciar o papel das ‘formas de vida’ 

das quais os professores participam na elaboração de um MCE tomando por princípio 

suas múltiplas vivências em salas de aula e em espaços de formação de professores.  

No intuito de apresentar uma trajetória que perpassa o processo de 

desenvolvimento de MCE, apresentamos três artigos cuja composição exibe diferentes 

perspectivas na produção destes materiais por uma equipe de professores que ensinam 

matemáticas. 

No artigo I, os holofotes foram posicionados sobre a recontextualização de textos 

das ‘formas de vida’ acadêmicas para a comunidade intitulada ‘Observatório da Educação 
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Matemática da Bahia’ (OEM-Ba).  Nesta perspectiva, o interesse aqui proposto foi o de 

elaborar uma tarefa para o ensino do conceito de proporcionalidade direta e inversa no 

âmbito da matemática. Lembramos também, que embora o termo ‘texto’ possa ser usado 

para designar “qualquer representação pedagógica, falada, escrita, espacial, visual ou 

expressa na postura e vestimenta” (BERNSTEIN, 1996, p. 243) esta pesquisa versa sobre 

aqueles que tomam a forma de definições, algoritmos, metáforas, analogias, símbolos, 

aplicações, gestos, desenhos ou objetos concretos (DAVIS; RENERT, 2014) e que foi 

nomeado por Sfard (2008) de realizações. 

 No artigo II, o foco foi redirecionado para o fluxo dinâmico de textos entre a forma 

de vida escolar e a comunidade OEM-Ba no intuito de delinear as características 

educativas do material curricular elaborado pela equipe de professores desenvolvedores. 

Já no artigo III, descrevemos dois processos centrais do desenvolvimento das 

características educativas em materiais curriculares, por dizer, a Desobjetificação dos 

conceitos em realizações possíveis e a Desobjetificação dos conceitos em realizações no 

contexto. Aqui, o foco é centrado nas escolhas e nas ações dos professores 

desenvolvedores na produção das características educativas dos MCE. 

 Na seção a seguir, reapresentamos a discussão sobre os resultados exibidos nos 

capítulos II e III e IV desta tese. 

 

5.2 Recontextualização e Desobjetificação: Uma compreensão sobre o processo de 

desenvolvimento de Materiais Curriculares Educativos (MCE) em uma comunidade 

de professores que ensinam matemáticas 

 

Ao analisar um grupo de professores na elaboração de um MCE, mostramos que 

as etapas de desenvolvimento deste material estão relacionadas a um processo de 

recontextualização por parte dos professores, considerados aqui como agentes 

participativos em múltiplos jogos de linguagem, por dizer: a matemática acadêmica, a 

pesquisa educacional e a matemática escolar. Além disso, ao deslocar textos/realizações 

de uma forma de vida para outra, por meio dos processos de recontextualização, 

sustentamos que este mesmo processo promove variações no conjunto de regras que 

regulam os jogos de linguagem nos quais as realizações serão inseridas. Isto implica dizer 

que além de restringir ou possibilitar significados a escolha e/ou construção de materiais 

curriculares, os professores estão submetidos e condicionados por diferentes regras, 
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podendo, inclusive, sugerir por meio dos textos de materiais uma reorganização nos 

sistemas de regras das ‘formas de vida’ escolar. 

Como já observado na literatura pertinente ao tema, os materiais curriculares 

foram, muitos das vezes, delineados para exercer certo controle sobre as formas de ensino 

e aprendizagem (COLLOPY, 2003). No entanto, o destaque que propusemos possibilitar 

em nossas análises é evidenciar como tais controles são constituídos, em especial, quando 

os professores participam dos processos de elaboração destes mesmos materiais.  

Mais especificamente, no capítulo II, apontamos que a participação dos 

professores em dois jogos de linguagem, constituídos na esfera das ‘formas de vida’ 

acadêmicas, por dizer: a matemática acadêmica e a pesquisa educacional, possibilitou a 

recontextualização de textos para o contexto de produção dos MCE. 

Para além de um processo de ressignificação dos textos que compõem as tarefas 

matemáticas propostas em sala de aula, o processo de recontextualização implica em uma 

possível variação no sistema de regras que regulam os jogos de linguagem nos quais estes 

textos serão inseridos. No caso aqui analisado, inferimos que essa variação no controle 

tendeu a produzir, no texto dos MCE, semelhanças de família com os jogos de linguagem 

na matemática acadêmica quando, por exemplo, os professores optaram por realizações 

que tediam a regular as ações dos estudantes com o interesse de aproximar as formas de 

fazer matemática na escola das formas de fazer matemática por matemáticos. Por outro 

lado, observamos que a variação na esfera do poder tendeu a produzir textos que 

apresentam semelhanças de família com as formas de constituir jogos de linguagem 

propostas na pesquisa educacional, a partir do momento no qual os professores optam por 

realizações nas quais os isolamentos entre os conceitos matemáticos fossem diluídos. 

 No capítulo III, sustentamos que a interação comunicativa entre professores e 

estudantes em sala de aula, gravitando em torno de uma tarefa pragmática que visa ensinar 

noções de proporcionalidade direta e inversa, compôs um cenário basilar na construção 

de jogos de linguagem da matemática escolar. Neste caminho de análise, identificamos 

três momentos nos quais a comunicação entre tais agentes criou oportunidades que 

apontam na direção de um movimento de transformações que desloca textos de 

determinado jogo de linguagem na matemática escolar para os contextos de produção de 

MCE.  

 Nesse sentido, a interação comunicativa entre estudantes e professores na 

matemática escolar apresentou-se como o ponto de partida para os processos de 

recontextualização reversa, ou dito de outra maneira, as realizações expressas nas ‘formas 
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de vida’ escolar foram evocativas das comunicações e realizações de professores quando 

estes reorganizaram as regras que regulam a matemática escolar em um MCE. Isto parece 

ter promovido uma variação nas relações de poder e controle que regulam os jogos de 

linguagem na forma de ‘vida escolar’, o que foi sugerido quando professores tomaram 

como referência os usos da linguagem pelos estudantes para fazer as modificações nos 

textos do material.  

 Quando comparamos os resultados dos capítulos II e III, podemos sugerir que, 

conforme apontamos no capítulo II, o movimento de textos promovido pelos professores, 

parecem orientados para significados independentes da ‘forma de vida’ escolar e 

atendendo às manifestações sobre os usos da linguagem expressas nas ‘formas de vida’ 

acadêmica, enquanto que no capítulo III, o movimento de textos está orientado para os 

significados nas ‘formas de vida’ escolares. 

 Portanto, os dois processos apresentados nestes dois capítulos nos dão indícios 

sobre a orientação de significação dos textos/realizações que são apresentados nos 

materiais curriculares produzidos pela equipe OEM-Ba. No entanto, até aqui, não 

apresentamos como os professores delinearam as características educativas dos materiais 

curriculares, ou seja, os elementos textuais que são inseridos na tarefa com a finalidade 

de apoiar uso destes materiais por outros professores, o que foi feito no capítulo IV. 

No capítulo IV, apresentamos dois processos nos quais os professores se 

envolveram no desenvolvimento das características educativas no MCE. No primeiro, os 

professores identificaram usos de alguns conceitos matemáticos sistematizados no campo 

da Educação Matemática e selecionaram alguns desses usos, associando-os às palavras 

que nomeiam os conceitos nas ‘formas de vida’ escolar. A isto chamamos de 

Desobjetificação dos conceitos em realizações possíveis. Esse processo orientou as 

decisões planejadas dos professores desenvolvedores, estabelecendo os objetivos da 

tarefa e as rotinas nas quais os estudantes estariam envolvidos ao terem contato com os 

MCE.  

 Denominamos de desobjetificação em realizações no contexto, o segundo 

processo. Este processo foi identificado por meio do relato dos professores sobre os usos 

das palavras e símbolos matemáticos na interação com os estudantes quando estes se 

envolveram com a tarefa proposta. Ao dar visibilidade a tais usos no jogo de linguagem, 

a desobjetificação em realizações no contexto tende a evidenciar o que é mascarado pelo 

processo de alienação, associando os termos a seus usos por agentes específicos e 

participativos nos jogos de linguagem. Neste caso, os professores utilizaram as decisões 
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tomadas em tempo real à apresentação da tarefa como referência para organizar o texto 

dos MCE.  

Enquanto que os processos de recontextualização descritos nos capítulos II e III 

sugerem o modo como os professores selecionaram e deslocaram algumas realizações das 

‘formas de vida’ acadêmicas e escolares para o contexto do grupo OEM, o processo de 

desobjetificação ilumina a maneira através da qual eles – os professores – associaram tais 

realizações às rotinas e palavras habituais nas ‘formas de vida’ escolares. 

 O Esquema 1, a seguir, retrata essa relação. 

 

 A proposição deste esquema pode ser útil para facilitar a identificação de uma 

abordagem metodológica para o desenvolvimento de MCE com foco nos usos dos 

conceitos matemáticos. Aqui, os pontilhados das elipses demarcam o grau de isolamento 

entre os contextos envolvidos na produção de MCE e sugere que a comunidade de 

professores desenvolvedores deve ser o mais próximo possível dos demais contextos, 

possibilitando, desta forma, o movimento de textos/realizações entre diferentes contextos 

ou ‘formas de vida’. 

‘Formas de vida’ 

acadêmicas 

‘Formas de vida’ 

escolares 

Comunidade de 

desenvolvedores 

OEM-Ba 

Recontextualização Recontextualização reversa 

Desobjetificação dos 

conceitos em realizações 

possíveis 

Desobjetificação dos 

conceitos em realizações 

no contexto 

Associa realizações movidas da forma 

de vida escolar aos usos particulares em 

jogos de linguagem específicos, por 

agentes específicos. 

Associa realizações movidas das formas de 

vida acadêmica aos usos e hábitos 

estabelecidos na literatura como próprios 

das ‘formas de vida’ escolares. 

MCE 

Esquema 1: Relação entre os processos de recontextualização e desobjetificação no desenvolvimento de 

MCE 
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 Além disso, apontamos que os textos dos MCE são constituídos de realizações 

que sugerem usos e hábitos estabelecidos na literatura como próprios das formas de vida 

escolares e realizações que sugerem usos particulares em um jogo de linguagem 

específico em dada forma de vida escolar. 

 

5.3 Implicações para o desenvolvimento de Materiais Curriculares Educativos 

(MCE) e a formação de professores 

 

Os resultados apresentados nesta tese podem suscitar implicações para as 

pesquisas e as práticas relacionadas ao desenvolvimento de MCE, bem como demonstrar 

seus impactos na formação de professores. Uma possível implicação deste estudo é o 

reconhecimento do papel dos professores da educação básica na reorganização das regras 

que regulam a matemática escolar nos textos dos MCE.  

Isto decorre do fato de que ao recontextualizar alguns textos emanados de 

diferentes jogos de linguagem, os professores apontam a necessidade de alguma 

reorganização das regras que orientam estes jogos na diversidade de contextos escolares. 

Esse processo implica também em alguma variação nas relações de poder e controle. No 

caso analisado, podemos dizer que essa variação no controle, que pode ser compreendido 

como uma seleção indicativa de “como o texto deve ser dito”, tendeu a produzir 

semelhança de família com os jogos na matemática acadêmica, enquanto que a sugestão 

de variação no poder – ou a seleção daquilo “que deve ser dito” – tendeu a produzir 

semelhanças de família com as formas de jogar propostas na literatura em Educação 

Matemática.  

Isto sinaliza para o fato de que o processo de recontexualização não é constituído 

por categorias padronizadas, adquiridas pelos professores no decurso de seu exercício 

profissional, mas é fruto de uma atividade discursiva submetida a contextos ou formas de 

vida dos mais diversos, e por que não dizer também, do círculo de regras (escola, 

formação inicial, formação contiuada, grupos colaborativos, materiais didáticos e 

curriculares, documentos oficiais e etc), no qual os professores estão circunscritos. 

Esta noção tem impacto direto na formação de professores, pois estes só poderão 

recontextualizar textos das ‘formas de vida’ nas quais participam. Nesse sentido, quanto 

maior a participação dos professores com os diferentes jogos de linguagem, ou seja, 

diferentes matemáticas, mais redes de semelhanças serão estabelecidas entre as formas 

de jogar nas matemáticas escolares.  
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Por outro lado, percebemos também que a característica educativa dos materiais 

curriculares ficou igualmente condicionada aos processos de recontextualização reversa, 

que, por sua vez, moveu os textos produzidos pelos estudantes que tiveram contato com 

a tarefa. Nesse caso, os usos habituais de alguns conceitos matemáticos em contextos 

escolares específicos – dos quais os professores desenvolvedores atuam – foram 

recontextualizados para a elaboração dos textos dos MCE. Disto podemos inferir que 

agentes que não participam dos jogos de linguagem da matemática escolar estão menos 

propensos a realizar deslocamentos e ressignificações, o que sinaliza para o potencial de 

professores da educação básica como desenvolvedores de MCE. 

Entendemos que este estudo contribui de forma para ampliar os resultados de 

investigações na área da Educação Matemática, valendo-se da filosofia da linguagem de 

Wittgenstein (1999) e expandindo a noção de desobjetificação desenvolvida por Sfard 

(2008) no que diz respeito aos usos dos conceitos matemáticos e como eles são 

constituídos nos contextos escolares por meio de materiais curriculares. A primeira 

implicação é que o processo de desobjetificação em realizações possíveis sugere a 

identificação dos usos habituais de conceitos matemáticos nas ‘formas de vida’ escolar. 

Nesta etapa do processo, os professores identificam os usos das palavras e símbolos 

matemáticos e a partir deles decidem os contornos e as estratégias de planejamento de 

suas aulas, delimitando as rotinas nas quais os estudantes produzirão narrativas 

matemáticas. Uma segunda implicação é que o processo de desobjetificação em 

realizações no contexto possibilita maior visibilidade dos pesquisadores e professores às 

comunicações em sala de aula como estruturante das características educativas nos textos 

dos materiais curriculares, constituindo-se também como uma metodologia viável para o 

desenvolvimento deste tipo de material curricular. 

Nesse caso, o foco sobre as interações comunicativas entre professores e 

estudantes, bem como a identificação de diferentes usos de alguns conceitos em jogos de 

linguagem específicos deve superar uma tendência dos desenvolvedores de MCE em 

estabelecer as características educativas a partir de categorias teóricas advindas das 

teorias do conhecimento. 

Por fim, espera-se que tais resultados possam estimular a reflexão e retomada de 

políticas públicas, como o Observatório da Educação - OBEDUC, permitindo que 

comunidades de professores-desenvolvedores possam ser formadas, a fim de ampliar a 

gama de Materiais Curriculares Educativos desenvolvidos no âmbito destas comunidades. 
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5.6 Anexos 

5.6.1 Tarefa (Capítulo III - Artigo II, pg. 66) 

 

 

Tarefa do Estudante 

 

Caro(a) estudante, nesta tarefa utilizaremos o conteúdo de geometria plana para 

reconhecermos e relacionarmos grandezas. Vamos começar?! 

 

1- Construa no papel milimetrado, em anexo, três retângulos com alturas de mesma medida 

e bases de medidas diferentes. Em seguida, preencha a tabela e responda a questão: 

ALTURA BASE ÁREA 

   

   

   

a) O que acontece com a área quando modificamos a medida da base e quais as 

relações entre elas? 

2- No mesmo papel milimetrado, construa três retângulos de mesma área, sendo que: 

 O primeiro retângulo deve ter as medidas da base e altura de sua escolha; 

 O segundo deve ter o dobro da medida da altura do primeiro retângulo; 

 O terceiro deve ter o dobro da medida da altura do segundo retângulo. 

Com os dados obtidos, preencha a tabela abaixo. 

ALTURA BASE ÁREA 

   

   

   

 

              a) Qual a relação da altura com a base, mantendo a área com a mesma medida? 

b) Experimente refazer o processo triplicando a altura inicial e mantendo a área. O que 

acontece com a base? Quando você triplicou a altura encontrou a mesma relação de quando 

você dobrou? Explique. 

 

3- Na tabela abaixo, estão as medidas das alturas, bases e áreas de três retângulos. Observe 

os seguintes dados. 

 

ALTURA BASE ÁREA 

2 5 10 

3 2 6 

4 4 16 

 

a) É possível estabelecer as mesmas relações apresentadas nas questões anteriores? 

Explique. 

 

   

Fonte: (OEM – BA, Disponível em http://www.educacaomatematica.ufba.br/ ) 

http://www.educacaomatematica.ufba.br/


 

 
 

116 ANEXOS 

5.6.2  Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PARTICIPANTES  

 

 

Eu__________________________________________________________________ 

autorizo o uso dos dados advindos das gravações das reuniões do grupo Observatório da 

Educação Matemática/ OEM-Ba, do qual sou membro, ou fui membro durante o período 

de 2014 à 2016, bem como os dados advindos das gravações de uma aula ministrada por 

mim no âmbito da educação básica, nesse mesmo período, na pesquisa relacionada à tese 

de doutorado da discente regularmente matriculada no Programa de Pós-graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências, Profª. Me. Airam da Silva Prado, sob a 

orientação da Profª. Dra. Andréia Maria Pereira de Oliveira e Coorientação do Professor 

Dr. Jonei Cerqueira Barbosa. Entendo, que a minha autorização para que possa participar 

desta pesquisa, é fundamental, porém voluntária. Estou ciente de que as gravações de 

áudio e vídeo serão utilizadas para transcrição e análise dos dados da pesquisa em questão.  

( ) Desejo que nesta pesquisa seja utilizado meu nome verdadeiro.  

( ) Desejo que seja utilizado o seguinte pseudônimo:_________________  

Declaro para os devidos fins que concordei que a gravação acima mencionada seja 

utilizada para a referida pesquisa. Local: ____________________________________ 

Data: ____ / ____ /____.  

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura 

Responsável: Airam da silva Prado Identidade: 1132194407 CPF: 03372205570 Telefone 

para contato: 75 98832-4254 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PARTICIPANTES  

Eu__________________________________________________________________ 

autorizo o uso dos dados advindos das gravações das reuniões do grupo Observatório da 

Educação Matemática/ OEM-Ba, do qual sou membro, ou fui membro durante o período 

de 2014 à 2016, na relacionada à tese de doutorado da discente regularmente matriculada 

no Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, Profª Me. 

Airam da Silva Prado, sob a orientação da Profª. Dra. Andréia Maria Pereira de Oliveira 

e Coorientação do Professor Dr. Jonei Cerqueira Barbosa. Entendo, que a minha 

autorização para que possa participar desta pesquisa, é fundamental, porém voluntária. 

Estou ciente de que as gravações de áudio e vídeo, serão utilizadas para transcrição e 

análise dos dados da pesquisa em questão.  

( ) Desejo que nesta pesquisa seja utilizado meu nome verdadeiro.  

( ) Desejo que seja utilizado o seguinte pseudônimo:_________________  

 

Declaro para os devidos fins que concordei que a gravação acima mencionada seja 

utilizada para a referida pesquisa.  

Local: ____________________________________ Data: ____ / ____ /____.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Responsável: Airam da silva Prado Identidade: 1132194407 CPF: 03372205570 Telefone 

para contato: 75 98832-4254 


