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Em sua tese, a autora discute e analisa sobre a relação professor-material curricular a
partir de elementos que compõem os recursos de materiais curriculares e os recursos de
professores que ensinam Matemática. A autora considera relevante o estudo dos materiais
curriculares tendo em vista que os mesmos constituem-se como agentes ativos dos processos
de ensino e de aprendizagem, atuando ainda como mediador entre as prescrições (presente
nos documentos e recomendações oficiais) e a ação do professor em sala de aula. Tais
materiais constituem-se como as principais ferramentas para o desenvolvimento das aulas,
oferecendo oportunidades de aprendizagem para o professor, especialmente quando este não
atua como mero implementador do currículo prescrito ou do currículo apresentado, mas
como agente ativo que interage, interpreta, altera esse material e que precisa adaptá-lo às
situações reais de sala de aula.
O termo materiais curriculares é adotado pela autora para referenciar-se “tanto aos
materiais elaborados pelas Secretarias de Educação com a finalidade de implementar uma
orientação curricular, quanto aos livros didáticos e outros recursos impressos ou online
elaborados por editoras, ONG, entre outros que desenvolvem situações de aprendizagem
referentes a um determinado conteúdo matemático” (p. 51).
A pesquisa realizada por Lima é caracterizada pela abordagem qualitativa, na
perspectiva de estudo teórico, do tipo pesquisa bibliográfica e metanálise, em que utilizou
como objetos de investigação o relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de
professores do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em
relação a documentos e materiais de apoio à organização curricular na área de Educação
Matemática”.
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A tese é organizada em formato multipaper (compilação de artigos). A justificativa
para essa escolha baseia-se em Duke e Beck (1999), que argumentam que o formato
tradicional traz algumas limitações como a falta de acessibilidade e Barbosa (2015), que alega
que este formato é mais propício à socialização dos resultados da pesquisa. Dessa forma, o
estudo de Lima possui um capítulo de introdução, três artigos e um capítulo com
considerações finais. Passaremos a apresentar, a seguir, os três artigos da tese.
No artigo intitulado “Referenciais analíticos para materiais curriculares de
Matemática”, Lima destaca que as prescrições curriculares parecem ter pouco impacto nas
práticas dos professores e estas são, geralmente, influenciadas por outros materiais
curriculares que apresentam, em situações de aprendizagem, as proposições curriculares.
Este artigo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, em que é elaborado um
quadro analítico para analisar materiais curriculares de Matemática – livros, apostilas ou
cadernos de atividades. Como são os professores que decidem como desenvolver as situações
de sala de aula, ao indicar categorias como: tipos de tarefas, situações matemáticas mais
frequentes, procedimentos envolvidos, argumentos, linguagem, é possível identificar
características dos materiais curriculares que possibilitam aos professores perceberem se há
necessidade de alguma modificação com vistas a atender aos objetivos pretendidos ao educar
matematicamente.
A autora salienta que o quadro de análise não abarca todas as questões que podem ser
analisadas em determinado material curricular e reforça que a utilização do referido quadro
não é suficiente para garantir a eficácia de determinado material.
Em “Conhecimentos mobilizados por professores ao interagir com materiais
curriculares de Matemática”, segundo artigo da tese, a autora analisa a relação entre os usos
que professores fazem dos materiais curriculares de Matemática e os conhecimentos
docentes favorecidos a partir desses usos, por meio de uma metanálise do relatório do projeto
de pesquisa citado na introdução.
A autora alega que as pesquisas com foco na relação entre professores e materiais
curriculares são importantes, pois ajudam tanto a nortear políticas de elaboração e
distribuição de livros didáticos, quanto ações de formação inicial e continuada de
professores.
Os resultados evidenciaram que os professores reproduzem (propõem a seus alunos
uma atividade conforme apresentada nos materiais curriculares), adaptam (modificam as
atividades a partir de suas experiências em sala de aula; de seus conhecimentos, objetivos e
crenças; e das necessidades de aprendizagem de seus alunos) e improvisam (fazem
alterações nas atividades durante o desenvolvimento da aula para atender às ações
espontâneas dos alunos, sem planejamento prévio) ao utilizar os materiais curriculares nas
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situações reais de sala de aula, mobilizando seus conhecimentos, especialmente aqueles que
se referem às categorias epistêmica (referente ao conjunto de objetos matemáticos
envolvidos na situação de aprendizagem proposta, na abordagem de um conteúdo, conceito,
na proposição e resolução de uma atividade, está voltada, portanto, aos conhecimentos
matemáticos para o ensino) e cognitiva (conhecimento do conteúdo e dos estudantes
segundo Ball e colaboradores) do Conhecimento Didático-Matemático proposto por Godino
(2009).
No terceiro artigo, intitulado “Materiais curriculares de Matemática e suas
características que promovem a mobilização de conhecimentos dos professores”, Lima
analisa a relação entre os usos que professores fazem dos materiais curriculares de
Matemática e os conhecimentos docentes favorecidos a partir desses usos, por meio de uma
metanálise do relatório do projeto de pesquisa anteriormente citado.
O estudo indica que os elementos de maior predominância de utilização por parte dos
professores referem-se às sugestões oferecidas pelo material sobre uma situação de
aprendizagem específica (diz respeito às explicações destinadas ao professor próximas à
sequência de atividades proposta, relacionada a procedimentos e estratégias de resolução das
atividades; metodologia envolvida; e possíveis respostas ou hipóteses dos alunos). Segundo a
autora, ao analisar o relatório de pesquisa observa-se uma mudança de postura, por parte dos
professores, quando utilizaram esses elementos em sala de aula.
A autora destaca a necessidade de outras pesquisas que possam nortear o
desenvolvimento de materiais curriculares desenhados para apoiar o professor que
favoreçam e potencializem o conhecimento profissional docente.
A tese apresenta uma escrita linear, com qualidade de argumentação e articulação de
ideias dos autores citados, bem como da articulação entre parágrafos e tópicos. Isso
possibilita boa leitura e fácil compreensão dos conceitos/ideias discutidos. O formato
multipaper mostrou-se adequado à proposta da autora; cada artigo apresenta uma pesquisa
independente – com introdução, referencial teórico e análise de dados – que se articulam e
relacionam-se ao problema e objetivos de pesquisa anunciados na introdução. Nas
considerações finais, a autora disserta sobre os resultados, “costurando” o que foi anunciado
como intencionalidade e escrito nos três artigos. Ressalta-se, também o referencial teórico
utilizado no campo da linha “Currículos de Matemática”: tratam-se de autores renomados no
cenário internacional, que têm se dedicado à pesquisa sobre a relação professor-materiais
curriculares. Os textos lidos e citados na tese são atuais, publicados em importantes
periódicos dos campos da Educação e da Educação Matemática, que apresentam contribuição
significativa para a pesquisa brasileira.
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Considero relevante a discussão apresentada pela autora dada à importância dos
materiais curriculares na prática do professor que ensina Matemática.
Por fim, a leitura da tese de Lima é recomendada a interessados que se debruçam
sobre temas como: livros didáticos, currículo e formação de professores, além de ser
recomendada também, a elaboradores de materiais curriculares e aos profissionais que
atuam em formação inicial e continuada de professores que ensinam Matemática.
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