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Os Parâmetros Curriculares   
Nacionais e o ensino aprendizagem 
de Matemática: Um Estudo

Orientação: Prof. Doutor Otávio Mendonça

A pesquisa que apresentamos a seguir 
tem como objetivo verificar se os profes-
sores de Matemática do Ensino Médio da 
cidade de João Pessoa-PB estão trabalhan-
do os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), como também analisar de que forma 
os mesmos, tanto da rede pública como da 
rede privada estão aplicando os pressupos-
tos dos PCN. O Universo de estudo foram 
os professores das redes pública e priva-
da, tendo 37 professores colaboradores. 
O questionário foi aplicado aos professo-
res nos meses de Março e Abril de 2004, 
contendo 20 questões de múltipla escolha 
e serviu para análise e reflexão em relação 
às seguintes variáveis: a) variáveis de identi-
ficação pessoal; b) variáveis de pratica do-
cente; c) variáveis do ensino aprendizagem 
de matemática; d) variáveis de conhecimen-
to dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Foi realizada uma entrevista para clarificar 
melhor os meandros do processo. O estu-
do do objeto pesquisado permitiu algumas 
conclusões tais como: Os PCN é mais do 
que uma referência curricular, e um mode-
le de educação. Os professores necessitam 
conhecer com mais profundidade os pressu-
postos dos PCN; os conteúdos trabalhados 
são os das Universidades e Faculdades; os 
professores não estão preocupados com a 
inserção dos discentes no mundo do traba-
lho, e poucos conhecem as competências a 
serem trabalhadas no ensino-aprendizagem 
de Matemática. Apontamos a necessidade de 
estudos mais apropriados e contínuos como 
esta previsto na Lei.

The national curricular parameters 
and the Mathematics teaching 
learning: the study 

The research that we followed next has the 
purpose to check if the high school Mathema-
tics teachers in the city of “Joao Pessoa-PB” are 
working on the “Parâmetros Curriculares Na-

cionais” (PCN), and also check in witch way the 
teachers in public and private schools applying 
the PCN presupposition. The study universe has 
37 public and private teachers. The question-
naire was done to the teachers in March and 
April of 2004, with 20 multiple choice ques-
tions and it was the base to analize and re-
flect to the following variables: a) variables of 
personal identification; b) variables of teaching 
practice; c) variables of Mathematics teaching 
learning; d) variables about the knowledge of 
“Parametros Curriculares Nacionais”. It was 
done an interview to better clarify the plots of 
the process. The study of the object researched 
allowed some conclusions such as: the PCN is 
more than a curricular reference it is an educa-
tion model; the teachers need to know deeper 
the PCN presuppositions; the worked contents  
are from the universities and colleges; the tea-
chers aren’t worry about the students insertion 
in the working world; and a few knows the com-
petence needed to be worked in the Mathema-
tics teaching-learning. We point out the need of 
more appropriates and continuous studies as 
this foreseeing in the law.
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Políticas públicas e municipalização 
da educação: a construção de uma 
política local para o ensino 
fundamental de Três Barras – SC 
(1980-2000)

Orientação: Prof. Doutora Zita Lago Rodri-
gues

O sistema educacional brasileiro, desde os 
anos 90, ficou marcado pela descentraliza-
ção nas políticas educativas. Sendo o cerne 
da presente pesquisa, seu objetivo principal 
é investigar como a municipalização da edu-
cação do ensino fundamental pode conduzir 
a elaboração de uma política pública local. A 
municipalização tem como finalidade a reso-
lução dos problemas com maior rapidez por 
se encontrar mais próximo dos cidadãos, 
com iniciativas que atendam as necessidades 
dos munícipes, especialmente em educação. 
A Constituição Federal de 1988 prevê que 
o ensino fundamental é de competência do 
governo municipal.

Esta pesquisa foi realizada no município 




