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Sonhar mais um sonho impossível 
Lutar quando é fácil ceder 

Vencer o inimigo invencível 
Negar quando a regra é vender 

 
Sofrer a tortura implacável 
Romper a incabível prisão 

Voar num limite improvável 
Tocar o inacessível chão 

 
É minha lei, é minha questão 

Virar este mundo, cravar este chão 
Não me importa saber 

Se é terrível demais 
Quantas guerras terei que vencer 

Por um pouco de paz 
 

E amanhã se este chão que eu beijei 
For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu 
Delirar e morrer de paixão 

 
E assim, seja lá como for 

Vai ter fim a infinita aflição 
E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão 
 

Sonho Impossível – Maria Bethânia 
(Composição: Joe Darion, Chico Buaque, Ruy Guerra e Mitch 

Leigh) 
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Prefácio 
 

Pensar experiência, experienciando... 
 

Deise Aparecida Peralta 
 
 
Parafraseando Jorge Larrosa temos neste livro belas notas sobre ex-

periência a contar sobre como se constitui(u) o saber de um pesquisador 
na experiência com e na educação comparada. Tal como Larossa em seus 
famosos escritos, este livro nos faz um convite ousado: pensar os estudos 
comparativos sob a égide da experiência. A ousadia se manifesta ao defen-
der pesquisas com perspectiva comparativa em educação matemática para 
além das comparações, comprometendo-se com elementos epistemoló-
gicos e metodológicos que ampliam as possibilidades de conhecer e 
reconhecer (em) outros contextos traços, marcas, dilemas e tensões tão 
comuns ao nosso. 

A narrativa corajosa do texto nos remete as diferentes atuações do 
pesquisador em territórios estrangeiros que, não sendo hierarquizáveis, 
facilitam nosso entendimento acerca da necessidade de interação, entre o 
nosso e o dos outros, e a complexidade contextual comum que nos afeta. 
Podemos dizer, mesmo, da coragem ao relatar expectativas, desafios, con-
tradições, recursos necessários, num viés inter e intra complementar, e 
sobre uma competência política-denominador para avançar com estudos 
comparativos em Educação Matemática. 

Logo no capítulo introdutório, poeticamente denominado Proêmio, 
temos a fundamentação na crença dessa complexidade contextual comum 
ao encontrarmos argumentos a favor de uma essência formativa que ins-
trumente técnica e politicamente a interação entre currículo, educação 
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matemática, estudos comparativos e os saberes da experiência. A experi-
ência como correspondência entre a competência investigativa e o 
compromisso político, é tida como precedente de qualquer tipo de racio-
nalidade. Neste sentido, a essência formativa defendida remonta a 
educação comparada como recurso de e para (re)conhecer e intervir criti-
camente na adoção de propostas de análise e escolha de ações na 
atualidade e para o futuro.  

Ainda no Proêmio, por ocasião da descrição dos objetivos do texto, o 
leitor irá se deparar com compromisso em abandonar intenções ortodoxas 
de imitação e erudição, implícitas nas comparações clássicas e acríticas, 
tão usadas (e abusadas) historicamente na seara da educação comparada: 
o pesquisador se propõe a uma experiência de análise da própria experi-
ência com estudos comparativos, expondo seu próprio processo de 
constituição, enquanto investigador da área, procurando descortinar es-
pecificidades passíveis de serem identificadas como (des)colonizadores 
culturais, ora internos ora externos, ainda que em posições de aparente 
antagonismo nos dois projetos analisados. 

No capítulo subsequente, dedicado ao projeto sobre estudos curricu-
lares latino-americanos, podemos perceber, ainda que discretamente, uma 
vontade do pesquisador em subverter a lógica comparativa legitimada em 
termos universais. No entanto, há que se reconhecer o processo gradativo 
em vislumbrar sua identidade e senso de pertencimento à área de educa-
ção comparada. O relato acerca da colaboração no projeto descrito no 
capítulo enfatiza algo próximo a uma indefinição epistêmica e/ou polí-
tica da área de estudo comparativo em educação matemática. Daí um 
constrangimento no texto, difícil de evitar, relacionado a uma educação 
comparada incapaz de traduzir os dilemas latino americanos referentes a 
currículo e matemática e/ou ensino de matemática e/ou educação mate-
mática. 

No terceiro capítulo, “Liderando um projeto em educação compa-
rada: EPT/Brasil e CTE/EUA”, o autor do livro nos participar seu 
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protagonismo em coordenar um projeto em que assume os estudos com-
parativos como metodologia intelectualmente comprometida com 
explicações sobre o fenômeno educacional. Há um exercício de autoria 
com/em pressupostos da educação comparada, relacionando educação e 
as outras dimensões da vida social, defendendo uma abordagem intercul-
tural. Seu método desafia as faculdades da imaginação e exercita 
competência investigativa disciplinada e sistematizada, proporcionando 
uma compreensão da sua experiência evocando a sensibilidade para pers-
pectivas locais, nacionais e/ou regionais, ao mesmo tempo que neutraliza 
o convencionalismo, a rotina. A descrição do projeto de pesquisa que se faz 
tema do capítulo não se circunscrita aos limites de uma única experiência, 
extrapolando uma visão centrista, fomentando a possibilidade de imaginar 
outras realidades. A reflexão comparativa que se faz presente, principal-
mente ao nos apresentar as “fases” da educação comparada, desafia a 
alcançar um entendimento crítico das políticas educacionais e, em conse-
quência, vislumbrar alternativas e/ou atitudes de mudança. Este 
engajamento suscitado se estende, ainda, ao compromisso social e político 
do currículo. Não é difícil, aqui, revelar a interface da educação matemá-
tica comparada com a Utopia. 

No quarto e último capítulo, em que pausa a conversa (por en-
quanto), o valor prático da educação comparada na/da/para educação 
matemática se pretende, também, pelo sentido de aplicação, quando pro-
porciona o uso crítico de um repertório de planos metodológicos e análises 
culturais, por um lado, e, por outro, quando, pela interpretação oriundas 
da experiência do pesquisador, contribui ao aperfeiçoamento de orien-
tação no amplo campo das práticas e concepções de estudos comparativos.  

O convite-desafio que se apresenta é pensar educação, currículo, edu-
cação matemática, educação comparada e comparação como tendo, 
igualmente, uma função heurística, ao pretender a identificação das carac-
terísticas de uma grande variedade de sistemas e estruturas específicas; ao 
analisar instituições e processos em relação a modelos conceituais; ao fo-
mentar questionamentos de categorias; e, por fim (mas não finalizando a 
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conversa), ao promover discussão acerca das condições sob as quais 
ocorrem as intenções, propostas e as práticas. 

Voltando a parafrasear nosso caro Jorge Larossa, convido a experien-
ciar este livro e adianto ao leitor que “não se pode antecipar o resultado, a 
experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que 
se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para 
o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”.1 ” 

 
Outubro de 2019 

 

 
1 BONDÍA, Jorge Larrosa. Notes on experience and the knowledge of experience. Revista Brasileira de Educação, n. 
19, p. 20-28, 2002. 



 
 
 
1 
 

Proêmio 
 
 

Ao entender currículo como espaço de interlocuções, por meio do 
qual se estabelecem as diversas relações hegemônicas e consolidam-se 
perspectivas diversas que definem o cotidiano escolar; concebo a escola 
como espaço que, a partir de suas interfaces com a sociedade, possibilita a 
construção de um projeto de transformação dessa sociedade em oposição 
à lógica capitalista que se perpetua pela cultura de massificação do sujeito, 
alienando-o em relação aos processos de dominação vigentes. 

Tais processos são problematizados em diversas obras de Paulo Freire, 
especialmente na Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2011), a qual propõe a 
superação dessa condição hegemônica e estruturante da sociedade capita-
lista. Freire (2011) assume a educação como um ato político que leva o sujeito 
a uma leitura de mundo, transformando-o, por meio de um processo forma-
tivo dialógico que promove a conscientização do ideal de emancipação. 

Aqui, assumo, também, tal papel para a educação, vislumbrando, 
neste trabalho, a Educação Comparada como promotora de discussões so-
bre experiências curriculares que nos habilita compreender avanços e 
retrocessos, enfrentados por diversas nações, na tentativa de consubstan-
ciar políticas curriculares. Assim, defendo que investigações curriculares 
comparativas se assentam na expectativa de definir elementos basilares de 
currículos e suas lógicas subjacentes. 

Nessa perspectiva, entendo a Educação Comparada sem reduzi-la a 
mera postura anacrônica de recortar contextos e cenários, confrontando-
os, mas, sim, relacionando-a com investigações que analisam nações e cul-
turas diversas, celebrando-as, a partir dos seus condicionantes sociais, 
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econômicos, culturais, políticos e educacionais, visando compreender co-
nexões que permeiam tais condicionantes. 

Assim, assento a construção deste texto1 na seguinte problemática: 
como reflexões sobre experiências pautadas na Educação Comparada po-
dem constituir-se como busca por uma episteme2 investigativa no âmbito 
de estudos curriculares na Educação Matemática? 

Para tanto, traçarei uma linha argumentativa pautada na ideia de re-
flexão sobre a experiência, entendendo-a como possibilidade 

 
[...] de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, 
um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para 
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, de-
morar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 
escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-
se tempo e espaço (LARROSA, 2016, p. 25). 
 

Larrosa (2016), pautando-se em Walter Benjamin, afirma que a atri-
buição de significados à experiência se faz cada vez mais rara, pois devido 
ao excesso de informação, o sujeito fica obstinado a buscar a informação, 
saber mais, acabando por não exercer a reflexão de suas experiências3; 
ele aponta ainda que, por ser informado, o sujeito moderno opina de forma 
supostamente própria e crítica, pois o ato de não opinar faz com que sinta 
que algo essencial lhe falta. Para o autor, isso destrói a experiência e faz 

 
1 Texto elaborado apresentado para o Concurso Público de Livre-Docência da Faculdade de Engenharia da Unesp 
(câmpus de Ilha Solteira). Este se caracteriza como “[...] texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou 
parte dela, elaborados após o doutoramento e por ele apresentado de forma ordenada e crítica, de modo a evidenciar 
a originalidade de sua contribuição nos campos da Ciência, das Artes ou das Humanidades”. Disponível em: 
<https://www.feis.unesp.br/Home/Concursos/edital_7-2019_abertura_concurso_livre-docente_didatica_curri-
culo_dbz_proc_1563-2018.pdf>. Acesso em: 06 set. 2019. 
2 O termo grego episteme significa ciência, por oposição a doxa (opinião) e a techné (arte, habilidade). Foi reintrodu-
zido na linguagem filosófica por Michel Foucault com um sentido novo, para designar o "espaço" historicamente 
situado onde se reparte o conjunto dos enunciados que se referem a territórios empíricos constituindo o objeto de 
um conhecimento positivo (não-científico). Fazer a arqueologia dessa episteme é descobrir as regras de organização 
mantidas por tais enunciados (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 68). 
3 Este excerto do ideário de Walter Benjamin, expresso em Larrosa (2016), ilustra minha motivação para elaboração 
deste texto.  
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com que o sujeito fique substanciado pela opinião pública. Outro ponto 
que Larrosa destaca é a falta de tempo, uma vez que “a velocidade com que 
nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, 
que caracteriza o mundo moderno impedem a conexão significativa entre 
acontecimentos” (LARROSA, 2016, p. 22). Acrescenta, ainda, que o excesso 
de trabalho gera uma escassez  de reflexão sobre a experiência. 

Assim, proponho no trabalho traçar uma reflexão sobre a experiên-
cia, entendendo essa como “[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que 
nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia 
se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acon-
tece” (LARROSA, 2016, p. 18).  

Para tanto, proponho uma metanálise de dois projetos que experien-
ciei enquanto pesquisador.  

 
⇒ Pesquisas comparativas sobre organização e desenvolvimento curricular na área 

de Educação Matemática, em países da América Latina, coordenado pela Profa. 
Dra. Célia Maria Carolino Pires, desenvolvido no âmbito da Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC/SP) e da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS).  

⇒ Estudo Comparativo sobre o Ensino de Matemática em Currículos de Educação 
Profissional Técnica: Brasil e Estados Unidos, coordenado por mim, desenvol-
vido no âmbito da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Central Michigan 
University (CMU).  

 

A metanálise caracteriza-se como investigação qualitativa que cul-
mina em uma síntese interpretativa de dados (cf. BICUDO, 2014; PINTO, 
2013), realizada a partir de análises e de interpretações de dados primá-
rios, interpretação das interpretações das pesquisas que constituem a 
metanálise (BICUDO, 2014). É uma integração interpretativa de resultados 
qualitativos incluindo  teoria fundamentada e outras descrições, integra-
das e coerentes, ou explanações de determinados fenômenos, eventos ou 
de casos que são as marcas características da pesquisa qualitativa que pode 
contribuir para organizar a investigação científica e/ou de um problema 
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determinado e, ainda, enfatizar aspectos a serem esclarecidos, modificados 
ou aprofundados (PINTO, 2013). 

 
Entendo a meta-análise como uma retomada da pesquisa realizada, mediante 
um pensar sistemático e comprometido de buscar dar-se conta da investigação 
efetuada. [...] Portanto, trata-se de um movimento reflexivo sobre o que foi 
investigado, sobre como a pesquisa foi conduzida e, ainda, atentar-se para ver 
se ela responde à interrogação que a gerou. [...] incluo aquele [movimento de 
pensar] de buscar pelo sentido que essa investigação faz para aquele que sobre 
ela reflete, para seus companheiros de pesquisa, para o tema investigado e 
para a região de inquérito (BICUDO, 2014, p. 13-14). 
 

A metanálise alinha-se a um movimento reflexivo (ZIMMER, 2006), 
por meio do qual tal reflexão exige uma análise dos dados, a qual substan-
ciará esse movimento reflexivo (BICUDO, 2014). Em meu caso, produzidos 
a partir da minha própria experiência investigativa, a partir dos sentidos 
e significados dessa experiência. Coaduno com Miarka (2008). 

 
Significado é constituído histórica e socialmente, transmitido e mantido vivo 
tradicionalmente por meio da linguagem. Apresenta-se como um núcleo mais 
duro de sentidos já vivenciados que, uma vez estabelecidas convergências em 
nível histórico-social, se mantém no mundo de modo objetivo. O sentido, por 
sua vez, se dá nos atos da consciência que trabalham o percebido na percepção, 
abarcando, portanto, o fundo em que esse percebido se evidencia e faz sentido, 
ou seja, mostra-se em harmonia com o intencionado e o visto em seu fundo. 
Brota e se instala na articulação entre o significado interpretado e a intencio-
nalidade de uma pessoa, de maneira que o sentido sempre se faz para alguém. 
Desse modo, um significado pode ser aceito de maneira consensual histórica e 
culturalmente, mas [pode] fazer um sentido diferente para algumas pessoas, 
individualmente (MIARKA, 2008, p. 46). 
 

Destaco, ainda, que a análise dos dados deve ser interpretativa e 
 
[...] capaz de explicitar os entrelaçamentos da rede tecida pela subjetividade e 
intersubjetividade sempre tomadas no horizonte da temporalidade que 
abrange presente, passado e futuro em um “círculo existencial hermenêutico” 
de retomadas de perspectivas e de prospectivas (BICUDO, 2014, p. 14).  
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Para Bicudo (2014), diferentemente de um círculo vicioso, fechado 
em si mesmo, não se abrindo a outras possibilidades e compreensões, o 
círculo existencial hermenêutico refere-se à retomada de situações, as 
quais nos são dadas a partir de um posicionamento de que estamos no 
mundo e, ao questioná-lo, buscamos explicá-lo e compreendê-lo sempre 
dentro dele, não como um olhar externo, fora do mundo. “Ao procedermos 
inquirindo-o e compreendendo-o, também nos compreendemos e aos ou-
tros, donde nunca seremos neutros, mas sempre posicionados” (BICUDO, 
2014, p. 15). 

Nesse contexto, delineio os seguintes objetivos: descrever os contex-
tos de investigação de dois projetos de pesquisa em Educação Comparada, 
bem como, realizar uma metanálise de aspectos epistêmicos da Educação 
Comparada que consubstanciaram esses projetos, os quais experienciei 
como investigador, no intuito de discutir perspectivas e desafios dessa 
episteme como subsídio a investigações curriculares em Educação Mate-
mática.  

Para tanto, serão feitas análises das produções oriundas dos supra-
mencionados projetos a partir de artigos produzidos no âmbito deles 
(resultados da pesquisa) e nos quais me configuro como autor ou coautor. 
Tais análises efetivaram-se a partir do exercício de (re)constituição do per-
curso investigativo e do delineamento das variáveis conceituais e 
procedimentais que balizaram as narrativas que publicizaram as ações do 
projeto. 

Estruturei este texto de metanálise em três capítulos: nos dois pri-
meiros capítulos, apresento e discuto os projetos analisados – um capítulo 
específico para cada projeto – e no último capítulo traço algumas contri-
buições (e/ou provocações) para projetos de pesquisas a serem 
construídos no âmbito da Educação Matemática. Essa estrutura repre-
senta um continuum da(s) minha(s) elaboração(ões) teórica(s) relativas à 
Educação Comparada com foco em estudos curriculares no contexto da 
Educação Matemática. 

 





 
 
 

2 
 

Adentrando à educação comparada:  
estudos curriculares latinoamericanos  

 
 

Apresento, aqui, aspectos conceituais e metodológicos referentes ao 
projeto de pesquisa “Pesquisas comparativas sobre organização e desen-
volvimento curricular na área de Educação Matemática, em países da 
América Latina”, coordenado pela Profa. Dra. Célia Maria Carolino Pires, 
no período de 2009 a 2017. Inicialmente, vinculado ao Programa de Estu-
dos Pós-Graduados em Educação Matemática, da PUC/SP e, a partir de 
2015, ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, da UFMS. 

Destaco que minha participação no projeto ocorreu por convite da 
Profa. Célia para realizar um estágio de pós-doutorado1. No estágio foi re-
alizada uma metanálise dos resultados da investigação com foco nos seus 
aspectos teórico-metodológico. 

Para construção desta análise, utilizei os seguintes artigos: Pires e 
Gonçalves (2015) e Gonçalves e Pires (2017). 

 
2.1 Caracterização do Projeto e seus Aspectos Conceituais 

 
O projeto “Pesquisas comparativas sobre organização e desenvolvi-

mento curricular na área de Educação Matemática, em países da América 
Latina” foi concebido pela professora Célia a partir de sua trajetória pro-
fissional como pesquisadora da área de Educação Matemática, em especial 

 
1 Estágio de pós-doutorado realizado na UFMS vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, 
realizado no período de 01/03/2015 a 29/02/2016, com bolsa de Pós-Doutorado Júnior do CNPq (Processo CNPq nº 
150121/2015-6). 
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tratando de temáticas relativas aos currículos de Matemática nos mais di-
versos níveis e modalidades de ensino 2. Em Pires e Gonçalves (2015), 
destacamos que o projeto foi vinculado ao grupo de pesquisa “Organização 
e Desenvolvimento Curricular em Matemática e Formação de Professores” 
– vinculado à PUC/SP, que ficou ativo no período de 2000 a 2017, con-
forme dados disponíveis no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil 
(Plataforma Lattes do CNPq)3. Saliento que o projeto foi financiado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
via auxílio-pesquisa4. 

Conforme disposto em Pires e Gonçalves (2015), para a investigação 
foram delineadas as seguintes questões norteadoras: que Matemática está 
sendo proposta a ser ensinada a crianças e jovens de países latino-ameri-
canos nesse início de milênio? Quais pressupostos norteiam os 
documentos curriculares em países latino-americanos? Como se dá o pro-
cesso de implementação curricular nesses países? Ainda, com os seguintes 
objetivos:  

 
⇒ identificar aspectos comuns e especificidades dos currículos de Matemática em 

cada um desses países e as formas de organização;  
⇒ identificar os principais impactos da Educação Matemática na formulação de 

currículos prescritos;  
⇒ buscar dados que evidenciem a adesão ou a rejeição dos professores de Matemá-

tica às orientações curriculares prescritas nos documentos oficiais;  
⇒ buscar indícios referentes aos currículos que realmente se efetivem nas salas de 

aula.  
 

O projeto teve como justificativa central a carência de pesquisas com-
parativas relativas a currículos de Matemática no Brasil e outros países, 
particularmente os latino-americanos, considerando as possíveis similari-
dades entre eles, a pesquisadora aponta ainda que tal carência foi 

 
2  Conforme disposto em seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq. Disponível em <http://lat-
tes.cnpq.br/9434245879107726>. Acesso em 13 abr. 2019. 
3 Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7239683068499734>. Acesso em: 13 abr. 2019. 
4 Edital MCT/CNPq Nº 014/2010 – Universal (Processo CNPq n° 472591/2010-0). 
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constatada a partir de análises feitas no Banco de Teses da CAPES e outras 
bases de dados (PIRES, 2013). Todavia, outros argumentos são apresenta-
dos para corroborar a importância da investigação, dentre eles destaco os 
que se seguem. 

 
[...] estudos mostram que, embora o acesso à educação em todos os níveis 
tenha crescido substancialmente nos últimos anos, com aumento nas taxas de 
alfabetização, a meta da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) de “Educação para Todos” é ainda um sonho re-
moto, em razão das desigualdades sociais e econômicas, sendo necessárias 
equidade e diversidade nas políticas educacionais. Desse modo, os sistemas 
educacionais na América Latina abriram um leque mais amplo para a partici-
pação de atores, tais como organizações não governamentais (ONG), as 
associações de pais e da sociedade civil, com base em um consenso comum de 
que a educação é uma prioridade nacional e regional. Apesar disso, o financi-
amento da Educação cresce muito lentamente e a utilização dos fundos 
disponíveis é ainda insuficiente. A distribuição dos serviços educacionais, em 
termos de eficiência e qualidade, é bastante injusta. Ademais, há uma ausência 
de mecanismos eficazes para que a sociedade civil venha a contribuir para a 
formulação de políticas na área da educação, bem como permanecem muito 
restritas a disponibilidade e a utilização das tecnologias de informação e co-
municação. Apesar dos problemas, a América Latina manteve o ritmo da 
tendência global de crescente acesso ao ensino básico e ao ensino superior, na 
última década. Em meio a avanços e desafios, consideramos importante para 
a comunidade de Educação Matemática das diversas nações refletir a respeito 
das contribuições atuais e futuras [...] (PIRES; GONÇALVES, 2015, p. 398). 
 

Argumentações essas que julgo plausíveis, porque evidenciam a ne-
cessidade de articulação entre os pesquisadores em Educação Matemática, 
a partir de cenários e de contextos de currículos de Matemática latino-
americanos, vislumbrando uma melhoria da qualidade de ensino. Para 
tanto, em 2003, é criada a Federação Ibero-americana de Sociedades de 
Educação Matemática (Fisem), entidade que congrega diversas sociedades 
e que representa uma ação de promover tal articulação da comunidade de 
educadores matemáticos. Atualmente, a Fisem dispõe da Unión, uma re-
vista de divulgação científica, e organiza o Congresso Iberoamericano de 
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Educação Matemática (Cibem). Além dessa ação de criação da Fisem, ou-
tros fóruns surgiram para mobilizar discussões da Educação Matemática: 
Conferência Interamericana de Educação Matemática (Ciaem), a Reunião 
de Didática da Matemática do Cone Sul e a Reunião Latino-Americana de 
Matemática Educativa (Relme) (cf. PIRES; GONÇALVES, 2015).  

Cabe destacar, ainda, que o projeto declara a necessidade de prover e 
fortalecer a integração latino-americana.  

 
No Brasil, tal integração latino-americana apresenta-se como preceito na 
Constituição Federal previsto no parágrafo único do seu artigo 4.º: “a Repú-
blica Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações”. A partir de tal preceito o Brasil tem tomado al-
gumas ações para fortalecer a integração. Na educação, por exemplo, temos a 
obrigatoriedade do ensino de espanhol na Educação Básica e a criação de uma 
universidade pública destinada a contribuir com tal integração – Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Pressupomos que, no âmbito 
das políticas curriculares, as ações são ainda incipientes no tocante ao efetivo 
cumprimento de tal preceito, visto o distanciamento natural que o Brasil en-
frenta dos demais países latinos em função de seu processo de colonização 
(NEWCOMB, 2012). Ressaltamos ainda a ausência do tema nas próprias legis-
lações de ensino, como a Lei n. º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB) e a Lei n.º 13.005/2014 (Plano Nacional da Educa-
ção – PNE) (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 3). 
 

Em Pires e Gonçalves (2015), revisitando Mattheou (2012) e Carvalho 
(2013), trançamos algumas trajetórias que definem a Educação Compa-
rada. Mattheou (2012) destacou que a Educação Comparada surgiu 
juntamente com a constituição dos sistemas nacionais de educação, em um 
período em que disciplinas de humanidades dominavam o currículo esco-
lar na Europa, a saber: Bildung, na Alemanha, Liberal Education, na 
Inglaterra, Klassiki Paedeia, na Grécia, ou Culture Générale, na França. 
Sistemas esses que, para o autor, tinham o objetivo comum de preparar 
indivíduos moralmente, intelectualmente e esteticamente para proporcio-
nar bons serviços à humanidade e ao seu país. 
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Indo ao encontro dessa perspectiva, Carvalho (2013) corrobora: as 
primeiras pesquisas, que comparavam os sistemas nacionais de ensino, 
obtinham informações para que esses diferentes países copiassem as boas 
experiências uns dos outros, evitando-se, assim, erros. Para a autora, al-
guns países europeus, os Estados Unidos e, também, o Brasil realizaram 
viagens para estudos internacionais a respeito da educação – experiência 
de outros países.  

 
Durante o século XX, a Educação Comparada alcançou grande prestígio e, am-
pliando progressivamente seu campo de investigação e de ação, assumiu uma 
dimensão internacional, especialmente devido aos trabalhos desenvolvidos pe-
los organismos internacionais (UNESCO, Banco Mundial, OCDE, dentre 
outros) e pela comunidade científica internacional (CARVALHO, 2013, p. 417). 
 

Carvalho (2013), fundamentando-se no trabalho de Bonitatibus 
(1989), destaca ainda que nas décadas de 1980 e de 1990, a Educação Com-
parada sofreu perda de notoriedade, em virtude de demasiadas críticas às 
interpretações feitas às Teorias da Modernização Social, Teoria do Capital 
Humano e Teorias Desenvolvimentistas (as quais eram marcadas pela 
convicção de que a educação teria um papel primordial no processo de 
mudança social e dos próprios resultados alcançados por elas) e, ainda, das 
Teoria da Dependência e a Teoria da Reprodução, por considerarem a edu-
cação apenas como instrumento de dominação e de reprodução da 
ideologia das classes dominantes. Na ocasião, os métodos, as bases teóricas 
e mesmo os fins da Educação Comparada foram questionados, sob a ale-
gação de que seus resultados eram utilizados de modo abusivo para 
legitimar as ações reformadoras em nível nacional, em maior parte, atre-
ladas às orientações ou diretrizes de entidades internacionais – como FMI, 
Banco Mundial, ONU, Unesco, OCDE. 

 
No Brasil, segundo Carvalho (2013), nos anos 1980, a educação comparada 
chegou a ser extinta de cursos superiores (graduação e pós-graduação) corro-
borando com um quadro de enfraquecimento das bases epistemológicas da 
área. Nos anos 1990 ocorre uma revitalização dos estudos comparativos, inse-
ridos em processos internacionais – reorganização da ordem mundial e dos 
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processos de globalização, da desnacionalização da economia, do enfraqueci-
mento do Estado-nação e da influência das agências internacionais sobre as 
políticas nacionais de educação, evidenciando um crescente interesse pela re-
alidade educacional de outros países. Assim, surge um processo de 
revalorização da educação comparada em nível internacional. Para tanto, essa 
revalorização é acompanhada de críticas aos modos de interpretação e quadros 
de análise anteriores, abrindo novas perspectivas teórico-metodológicas. Ou 
seja, essa revalorização acentua-se em um contexto de economia globalizada 
em que se fortalecem processos avaliativos internacionais em larga escala que 
se justificam a partir de garantias de padrões de qualidade da educação 
(PIRES; GONÇALVES, 2015, p. 404). 
 

Carvalho (2013) aponta que, dada “[...] a reorganização da ordem 
mundial e dos processos de globalização, da desnacionalização da econo-
mia, do enfraquecimento do Estado-nação e da forte influência das 
agências internacionais sobre as políticas nacionais de educação” 
(CARVALHO, 2013, p. 420), a partir da década de 1990, houve uma revi-
talização dos estudos comparados, ocorrendo um movimento de resgate 
desse campo de estudos – tornando-se um processo revalorização da edu-
cação comparada em nível internacional. 

O projeto de pesquisa pautou-se ainda em Nóvoa (2009), em especial 
quando o autor assinala que a Educação Comparada “[...] necessita de no-
vos caminhos e direcionamentos, tendo em vista seu desprestígio junto ao 
meio acadêmico, necessitando de bases teóricas mais sólidas” (PIRES; 
GONÇALVES, 2015, p. 405). Indicando três novas frentes a esse processo, 
quais sejam 

 
[...] novos problemas – constituir os objetos de estudo em torno de um “vai-
vém” entre local e global, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho 
realizado nas instituições educativas (currículo, administração escolar, profes-
sor, avaliação e demais); novos modelos de análise – que não tomem como 
referência unicamente dados estruturais, mas que sejam capazes de atribuir 
razão às práticas de diferentes atores (individuais, institucionais e políticos) e 
ao modo como elas se reorganizam os espaços e os sentidos em níveis nacio-
nais e internacionais; novas abordagens – baseando-se no aumento do 
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repertório metodológico do trabalho comparativo (desde as análises macroe-
conômicas e políticas até as perspectivas etnográficas), e não no intuito de 
encontrar o “melhor” método (PIRES; GONÇALVES, 2015, p. 405). 
 

Assim, em Gonçalves e Pires (2017), indo ao encontro de Kazamias 
(2012), afirmamos que a Educação Comparada deve ser concebida “[...] 
não como uma ciência social associada à predição ou orientada à formula-
ção de políticas ou de aplicação prática, mas como uma episteme 
explicativa que busca compreender e interpretar a forma como os sistemas 
educacionais se desenvolveram” (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 2). Con-
cepção essa que vai além de descontextualizados recortes de nações e 
comparações simplificadas, porém se constituindo como episteme que 
analisam diversas nações e culturas a partir dos seus condicionantes 
econômicos, culturais, sociais políticos e educacionais com intuito de com-
preender algumas das interfaces que permeiam esses condicionantes. 
Nesse entendimento, dispondo de quatro finalidades propostas por Ferrer 
Juliá (2002). 

 
⇒ demonstrar as diferenças ou semelhanças entre os sistemas educacionais;  
⇒ apresentar a importância que têm os fatores contextuais dos sistemas educativos 

como elementos explicativos de si mesmos;  
⇒ dispor das possíveis influências que têm os sistemas educativos sobre determi-

nados fatores contextuais;  
⇒ contribuir para melhor compreensão do sistema educativo de um país mediante 

o conhecimento do sistema educativo de outros países. 
 

2.2 Aspectos Metodológicos 
 
O projeto alicerçou-se nas bases teóricas da Educação Comparada. 

Particularmente, autores, aqui, intencionalmente mencionados, tomando-
a como uma episteme investigativa que carrega consigo a ideia de que os 
sistemas investigados se definem e possibilitam o apontamento de simila-
ridades e diferenças que se evidenciam e legitimam a partir dos próprios 
condicionantes (supramencionados).  
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Por fim, concordamos com Carvalho (2014) quando aponta que os estudos 
comparativos, em uma perspectiva dialética, não devem ser restritos à análise 
dos aspectos descritivos ou mais restritivos e delimitados dos sistemas, como 
se os dados pudessem falar por si. Para a autora, é necessário considerar a 
educação como atividade humana integrada a uma totalidade social, o que im-
plica detalhar as múltiplas determinações históricas, materiais e culturais, 
uma vez que é na materialidade que se produzem o ser social e as teorias, 
concepções e políticas educacionais. Implica ainda analisar educação no pro-
cesso das relações de classe, determinadas pelas relações de produção, e que 
igualmente possui um caráter contraditório. Trata-se de perceber os múltiplos 
significados e determinações dos fenômenos, bem como o lugar que eles ocu-
pam na totalidade. Portanto, para Carvalho, deve-se ter clareza de que o 
conteúdo social é construído pelos próprios sujeitos, pelas relações estabeleci-
das entre si, resultado da multiplicidade de necessidades/interesses 
conflitantes, e, concomitantemente, da reprodução do existente e da capaci-
dade de criação do novo. A autora afirma ainda que as análises devem 
considerar as relações mutuamente constitutivas, as ambiguidades, os confli-
tos e as contradições entre as forças nacionais e supranacionais; significa 
também pensar que o processo de globalização não é homogêneo, como não o 
são os impactos sobre a reformulação dos sistemas educativos dos diferentes 
países. Assim, tal, para a autora, a reflexão permite conhecer os fundamentos 
das diferenças/particularidades, ao mesmo tempo em que revela que o movi-
mento de contraposição/resistência está presente no desenvolvimento da 
realidade (PIRES; GONÇALVES, 2015, p. 407). 
 

Para tanto, a investigação organiza-se, metodologicamente, em pres-
supostos da Educação Comparada, pautada em análises documentais de 
currículos dos países investigados, bem como por entrevistas com agentes 
de currículo. A investigação foi desenvolvida com suporte de seis pesquisas 
de doutorado defendidas no Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Educação Matemática da PUC/SP.  

 
⇒ Estudo comparativo sobre Brasil e Chile: tese de Dermeval Santos Cerqueira – 

título: Um estudo comparativo entre Brasil e Chile sobre Educação Matemática 
e sua influência nos currículos de Matemática desses países; ano da defesa: 2012 
(CERQUEIRA, 2012);  
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⇒ Estudo comparativo sobre Brasil e Paraguai: tese de Marcelo de Oliveira Dias – 
título: Educação Matemática e sua influência nos currículos prescritos e pratica-
dos: um estudo comparativo entre Brasil e Paraguai; ano da defesa: 2012 (DIAS, 
2012);  

⇒ Estudo comparativo sobre Brasil e Argentina: tese de Emílio Celso Oliveira – 
título: Impactos da Educação Matemática nos currículos prescritos e praticados: 
estudo comparativo entre Brasil e Argentina; ano de defesa: 2013 (OLIVEIRA, 
2013);  

⇒ Estudo Comparativo sobre Brasil e Uruguai: tese de Luciane Santos Rosenbaum 
– título: Estudo comparativo sobre a Educação Matemática presente em currí-
culos: Brasil e Uruguai; ano de defesa: 2014 (ROSENBAUM, 2014);  

⇒ Estudo comparativo sobre Brasil e Peru: tese de Miguel Fortunato Athias – título: 
Currículos da Educação Básica do Peru e Brasil: prescritos e praticados (ATHIAS, 
2015); 

⇒ Estudo comparativo sobre Brasil e México: tese de Marcelo Navarro da Silva – 
título: A Educação Matemática na América Latina: um estudo comparativo dos 
currículos de matemática do Brasil e México (SILVA, 2017). 

 

Os pesquisadores adotaram como critério de análise para realização 
dos seus estudos a “relação entre as teorias da Educação Matemática com 
a planificação de currículos oficiais de países latino-americanos”. Em ou-
tras palavras, o projeto pauta-se, a partir de Pilz (2012), no pressuposto de 
que um critério de análise deve ser fundamental para concretização de in-
vestigações comparativas, pois são analogias feitas de realidades, culturas, 
identidades, processos históricos, sociais e econômicos distintos. 

Outro aspecto fundamental nas investigações foi que os pesquisado-
res delinearam seus projetos com base nas seis fases propostas feita por 
Ferrer Juliá (2002). 

 
(1.ª) Fase pré-descritiva – seleção, identificação e justificativa do problema; 
formulação de hipóteses; delimitação da investigação; (2.ª) Fase descritiva – 
apresentam os dados contextuais, caracterizando o sistema educacional; (3.ª) 
Fase interpretativa – interpretação dos dados descritos na fase anterior, fina-
lizando com uma síntese analítica com conclusões; (4.ª) Fase de justaposição 
– confrontação dos dados produzidos nas fases anteriores; (5.ª) Fase compa-
rativa – discussão das hipóteses a partir dos dados apresentados nas fases 
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anteriores, bem como discussão das questões de pesquisa; (6.ª) Fase prospec-
tiva – fase optativa que aponta as tendências em Educação nos países 
investigados (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 9). 
 

Assim, conforme apontado por Pires (2013), os doutorandos tiveram 
trajetórias semelhantes na realização de suas investigações. 

 
⇒ levantamento sobre trabalhos que envolviam a temática no Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal o Nível Superior (Capes) e sítio do 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina 
(Prolam/USP) – confirmando a “[...] carência de estudos a respeito dos impactos 
da área de Educação Matemática nos currículos de países latino-americanos” 
(PIRES, 2013, p. 521); 

⇒ pesquisa documental sobre os currículos prescritos5 relativos à Educação Básica 
brasileira e do nível equivalente dos países investigados, “[...] além de dados so-
bre legislação, organização dos sistemas educativos e ações empreendidas pelos 
Ministérios de Educação, no sentido de propor orientações curriculares e imple-
mentá-las, ao longo da década de 90 e até o momento atual” (PIRES, 2013, p. 
521); 

⇒ contatos iniciais com pesquisadores e professores dos países investigados que 
encaminharam documentos “[...] esses pesquisadores enviaram documentos e 
contribuíram para a organização da visita que seria posteriormente realizada 
pelos doutorandos aos países que estavam pesquisando” (PIRES, 2013, p. 521); 

⇒ concomitantemente empreenderam estudos teóricos sobre Educação Compa-
rada, bem como sobre as tendências em Educação Matemática visando “[...] 
analisar os possíveis impactos dessas teorizações, nos currículos de Matemática” 
(PIRES, 2013, p. 522); 

⇒ preparação de instrução e aplicação desses para produção de dados nos países 
investigados com intuito de “identificar diferentes atores do processo de organi-
zação e desenvolvimento curricular, elaboradores de currículos prescritos, 
coordenadores, diretores e professores responsáveis pelos currículos moldados 
e colocados em ação nas salas de aula”. 

  

 
5 Nos sistemas educativos, existem alguns tipos de orientações ou prescrições do que devem ser os conteúdos do 
currículo, principalmente em relação à escolarização obrigatória, como consequência das regulações às quais este 
currículo está submetido. São elementos que atuam como referência na ordenação do sistema curricular, servem de 
ponto de partida para a elaboração de materiais, controle do sistema etc. A história e política de cada sistema definem 
esquemas variáveis de intervenção, que mudam de um país para outro – vide Figura 1 (SACRISTÁN, 1998). 
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Figura 1. Objetivação do Currículo 

 
Fonte: Adaptado de Sacristán (1998, p. 105). 

 

Dadas as condições objetivas das pesquisas doutorais, Pires (2013) 
destaca sua opção em focar a investigação na instância dos currículos pres-
critos, pois “[...] [eles] indicam a posição das instâncias governamentais 
no sentido de como ela vislumbra a educação, a escola, os processos de 
ensino e de aprendizagem de uma dada área de conhecimento, em face de 
objetivos a serem alcançados” (PIRES, 2013, p. 523); escolha feita a partir 
dos níveis de objetivação do desenvolvimento curricular proposto por Sa-
cristan (1998) (cf. Figura 1).  

Pires (2013) destaca a importância da colaboração de pesquisadores 
e professores dos países investigados para promoção dos estudos compa-
rados, em especial no estrangeiro; pois “[...] ajudaram a colocar os 
doutorandos em contato com os entrevistados e agendar encontros e visi-
tas a escolas e a outras instituições educacionais” (PIRES, 2013, p. 522). 
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2.3 Alguns dos Resultados do Projeto 

 

Os resultados da investigação podem ser encontrados nas teses men-
cionadas, também disponível em Pires e Gonçalves (2015) e em Gonçalves 
e Pires (2017).  

 

Quadro 1. Comparativo dos sistemas educacionais (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai). 

PAÍS 

IDADE PREVISTA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
5 

1
6 

1
7 

MÉXICO 

EDUCAÇÃO INICIAL EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 
EDUCAÇÃO 

SECUNDÁRIA 

EDUCAÇÃO 
MÉDIA 

SUPERIOR 

 Pré-Escola 
1º  
Gr
au 

2
º 
G
ra
u 

3
º 
G
ra
u 

4
º 
G
ra
u 

5º  
Gr
au 

6º 
Gr
au 

1º 
Gr
au 

2º 
G
ra
u 

3º 
Gra

u 

Bacharelado, 
Bacharelado 

Tecnológico ou 
Educ. Profissio-

nal Técnica 

NÃO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

Argentina 

EDUCAÇÃO INICIAL 

EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA 

Jardins Mater-
nais 

Jardins de Infância Ciclo Básico Ciclo Orientado 

NÃO 
OBRIGATÓRIO 

OBRIGATÓRIO 

Brasil 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Creche Pré-Escola 
Anos Iniciais  

(1.ª a 5.ª séries/anos ou 1.º e 2.º ci-
clos)  

Anos Finais 
(6.ª a 9.ª séries/anos ou 3.º e 

4.º ciclos) 

Opção por 
Cinco Trajetó-

rias Formativas 
(Reforma do 
Ens. Médio) 

NÃO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

Chile 

PRIMEIRA INFÂNCIA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

EDUCAÇÃO MÉDIA 

Berçário 
Me-
tade 

Transi-
ção 

Formação Geral 
Formação Dife-

renciada 

NÃO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO  

Paraguai 

1.º NÍVEL 2.º NÍVEL 

Educação Inicial Educação Escolar Básica Educação Média 

1.º 
 Ciclo 

2.
º 
Ci
cl
o 

Pr
é-
Es
co
la 

1.º 
 Ciclo 

2.º  
Ciclo 

3.º  
Ciclo 

Bacharelado ou 
Formação Profis-

sional 

NÃO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 
NÃO 

OBRIGATÓRIO 

peru 

EDUCAÇÃO INICIAL EDUCAÇÃO PRIMÁRIA EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Ciclo 
1 

Ciclo  
2 

Ciclo  
3 

Ciclo 
4 

Ciclo 
5 

Ciclo 
6 

Ciclo 
7 

0 a 2 anos 3 a 5 anos 1.º 
2.
º 

3.
º 

4.
º 

5.
º 

6.
º 

1.º 
2.
º 

3.
º 

4
.
º 

5.º 

OBRIGATÓRIO 

Uruguai 

NÍVEL O:  
EDUCAÇÃO INFANTIL 

NÍVEL 1: EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

NÍVEL 2: 
EDUCAÇÃO 

MÉDIA BÁSICA 

NÍVEL 3: 
EDUCAÇÃO 

MÉDIA 
SUPERIOR 

Educação da 
Primeira Infân-

cia 
Educação Inicial Ciclo Básico 

Bacharelado: Ge-
ral, Tecnológico 

ou Técnico 

NÃO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

Fonte: Adaptado pelo autor de Gonçalves e Pires (2017), com a inclusão do México. 
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O quadro sintético apresenta a estrutura educacional dos níveis equi-
valentes à Educação Básica brasileira nos países investigados. Tal quadro 
foi construído a partir das leis magnas que normatizam o sistema educa-
cional de cada nação investigada, quais sejam. 

 
⇒ Argentina – Lei da Educação Nacional (Lei n.º 24.195/1993);  
⇒ Brasil – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996);  
⇒ Chile – Lei Geral da Educação (Lei n.º 20.370/2009);  
⇒ México – Lei Geral da Educação (de 13 de julho de 1993); 
⇒ Paraguai – Lei Geral da Educação (Lei n.º 1.264/1998);  
⇒ Peru – Lei Geral de Educação (Lei n.º 28.044/2003);  
⇒ Uruguai – Lei Geral da Educação (Lei n.º 18.437/2008). 
 

Friso que os referidos dispositivos legais foram promulgados após mo-
vimento de abertura política desses países, após as ditaduras civis-militares 
enfrentadas por países latino-americanos (GONÇALVES; PIRES, 2017). 

Em relação às análises realizadas dos currículos prescritos, descrevo 
no quadro (representado pela Quadro 2) alguns resultados/recortes pon-
tuais da pesquisa. 
  

Quadro 2. Alguns dos Resultados do Projeto. 

Brasil e 
Uruguai 

O estudo comparativo sobre Brasil e Uruguai revelou a influência das teorias curriculares críticas 
com a preocupação em um currículo “acessível”, “rico” e “enculturador”, a fim de se empenhar 
em superar as marcas das injustiças e desigualdades sociais, em especial, nas duas nações com 
a democratização dos anos 1980 após décadas de regime militar. Para Rosenbaum (2014), o re-
conhecimento do papel do currículo na formação da sociedade que se espera, com a preocupação 
de atender aos interesses sociais, é característica das prescrições curriculares dos países pesqui-
sados. O ciclo correspondente no Uruguai, denominado Educação Primária, tem a extensão de 
seis anos. Os anos finais do Ensino Fundamental no Brasil com quatro anos, por sua vez, têm o 
correspondente no Uruguai, a Educação Média Básica ou Ciclo Básico com três anos de extensão. 
Finalmente, o Ensino Médio no Brasil, com três anos de duração, tem como equivalente no Uru-
guai a Educação Média Superior, denominado bacharelado, com a mesma extensão, contudo 
com maior flexibilização curricular. (p. 13) 
Rosenbaum (2014) acrescenta que o bacharelado uruguaio sofreu uma mudança no ano de 2006 
na tentativa de vencer problemas semelhantes aos brasileiros no que tange ao número de repro-
vações, evasão e abandono dos bancos escolares nessa etapa de ensino. O primeiro ano do 
bacharelado apresenta uma formação comum a todos os estudantes uruguaios; no segundo ano, 
são oferecidas quatro opções de trajetórias formativas aos alunos, e no último ano as opções 
diversificam-se em sete opções – uma flexibilização curricular baseada na preocupação de aten-
der a diversidade dos alunos. Nos trabalhos de Cerqueira (2012), Oliveira (2013) e Athias (2015) 
também se percebem alternativas de flexibilização curricular no âmbito da educação secundária 
chilena, argentina e peruana. (p. 13) 
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Brasil e 
Chile 

O estudo de Cerqueira (2012) revelou que no Chile os profissionais de ensino conhecem o currí-
culo oficial prescritos; no entanto, no Brasil, tal fato não se assemelha por não haver clareza na 
definição pelo Ministério de Educação (MEC) do documento prescrito oficial em que os profes-
sores devem se apoiar. Em geral, no Brasil, os sistemas de ensino se baseiam nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). (p. 13) 

Brasil e 
Paraguai 

A investigação comparativa sobre Brasil e Paraguai (DIAS, 2012) evidenciou que os objetivos do 
Ensino Médio nos países investigados apresentam-se como ampliação daqueles colocados ao En-
sino Fundamental, na perspectiva de que o estudante se insira no mundo do trabalho e tenha 
autonomia para continuar os estudos em nível superior. As concepções de escola e currículo, tal 
como os currículos prescritos em ambos os países investigados, demonstraram, no que diz res-
peito às finalidades para a Educação, em particular da Educação Matemática, que há necessidade 
de enfatizar o pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, apontam o conhecimento específico 
matemático como ferramenta sublimar e indispensável para o desenvolvimento de capacidades 
e competências inerentes ao aspecto profissional, científico e tecnológico. (p. 13-14) 

Brasil e 
Argentina 

Oliveira (2013) apresenta indicadores que comprovam uma descontinuidade da escolarização 
básica na Argentina e no Brasil, visto que os alunos que iniciam os estudos não conseguem com-
pletar o percurso formativo da educação secundária em virtude do alto índice de evasão ou 
repetência. Nos últimos anos, os dois países procuraram, por meio de algumas iniciativas, entre 
elas mudanças curriculares que repensassem o Ensino Médio, uma forma de garantir o acesso e 
a permanência dos alunos na escola. (p. 14) 

Brasil e 
Peru 

No Peru, conforme Athias (2015), o currículo fundamenta-se nos seguintes princípios: igualdade, 
inclusão, ética, multiculturalismo, democracia, consciência ambiental, criatividade e inovação. 
Para o autor, a Educação Básica Regular peruana possui como característica assegurar a evolução 
física, afetiva e cognitiva das crianças e jovens desde seu nascimento. (...) Em relação ao currículo 
de Matemática peruano, Athias (2015) afirma que o currículo apresenta como característica a 
densidade dos conteúdos; todavia, suas diretrizes sugerem “flexibilidade” na aplicação desses 
conteúdos, deixando a escola e o professor livres para adaptá-lo, de acordo com suas necessida-
des. Tal situação se difere do Brasil, onde não existem currículos oficiais estabelecidos, apenas 
parâmetros curriculares. (p. 14) 

Fonte: Adaptado a partir de Gonçalves e Pires (2017). 
 

Destaco que durante a realização do estágio de pós-doutorado e da 
escrita dos artigos que utilizei para analisar o projeto de pesquisa, a tese 
de doutoramento referente ao estudo comparativo entre Brasil e México 
ainda não havia sido finalizada, por isso os dados relativos ao México não 
aparecem no Quadro 2.  

Os documentos curriculares analisados revelaram de forma comum 
a indicação da resolução de problemas como eixo metodológico para o en-
sino de Matemática, bem como apontamentos frequentes sobre a 
necessidade de uma abordagem pedagógica interdisciplinar e contextuali-
zada da Matemática, o que a torna -a desafiadora aos alunos 
(GONÇALVES; PIRES, 2017). 
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Os currículos apontam o papel do erro como estratégia didática no 
processo de aprendizagem e, ainda, o uso de tecnologias (calculadoras, sof-
twares computacionais, etc.). Tendências em Educação Matemática como 
recurso à história da Matemática no seu ensino, Modelagem Matemática e 
Etnomatemática foram observadas nos currículos, igualmente sobre o uso 
de jogos e da necessidade de um caráter lúdico das atividades matemáticas 
(GONÇALVES; PIRES, 2017). “Pressupostos teórico-metodológicos funda-
dos na didática francesa também foram observados nos currículos: 
situações didáticas, contrato didático, obstáculos, entre outros” 
(GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 14). 

Na organização curricular de Matemática, foi observada “[...] a au-
sência [...] dos temas Conjuntos e Estruturas Algébricas – que 
caracterizaram os currículos no período de influência da Matemática Mo-
derna” (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 15). Observamos, ainda, que os 
temas de probabilidade, estatística e combinatória se fazem presentes 
desde os anos iniciais da escolarização. 

O Quadro 3 apresenta a organização dos blocos de conteúdos equiva-
lentes aos níveis equivalentes aos Ensino Fundamental e Ensino Médio 
brasileiros. 

 
Quadro 3. Blocos de Conteúdos 

 Argentina Brasil Chile Paraguai Peru Uruguai 

Ensino 
Funda-
mental 

Número 
Operação 

Linguagem 
Gráfica e Al-

gébrica 
Noções Geo-

métricas 
Medidas 

Noções de 
Estatística e 
Probabili-

dade 
Conteúdos 
Procedi-
mentais 

Conteúdos 
Atitudinais 

Números e 
Operações 
Espaço e 
Forma 

Grandezas e 
Medidas 

Tratamento 
da Informa-

ção 

Números e 
Operações 
Padrões Al-
gébricos e 
Relações 

Geométricas 
Medidas e 

Dados 

Números e 
Operações 

Geometria e 
Medida 

Operações e 
Expressões 
Algébricas 

Geometria e 
Medidas 

Os dados e a 
Estatística 

Números, 
Relações e 
Operações 

Geometria e 
Medidas 

Estatística 

Números 
Operações 

Magnitudes 
e Medidas 

Estatística e 
Probabili-

dade 
Álgebra 

Geometria 
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Ensino  
Médio 

Números e 
Funções 
Álgebra e 
Geometria 

Estatística e 
Probabili-

dade 
Conteúdos 
Procedi-
mentais 

Conteúdos 
Atitudinais 

Álgebra: 
Números e 
Funções: 

Variação de 
Grandezas; 
Trigonome-

tria 
Geometria e 

Medidas: 
Geometria 
Plana; Geo-

metria 
Espacial; 

Métrica; Ge-
ometria 
Analítica 

Análise de 
Dados: Esta-

tística; 
Contagem; 
Probabili-

dade 

Números 
Álgebra e 
Funções 

Geometria 
Dados e 

Azar 
Álgebra 

Álgebra 
Trigonome-

tria 
Geometria 
Analítica 

Cálculo Infi-
nitesimal 

Estatística e 
Probabili-

dade 

Números, 
Relações e 
Funções 

Geometria e 
Medidas 

Estatística e 
Probabili-

dade 
 

Álgebra 
Geometria 
Estatística 
Probabili-

dade 
Funções 
Números 

Fonte: Adaptado de Gonçalves e Pires (2017). 
 

Em Gonçalves e Pires (2017) indicamos que “[...] a seleção dos conteú-
dos produz uma longa lista de tópicos [...], evidenciando uma necessidade de 
questionar se esse não é um problema da Educação Matemática a ser inves-
tigado, qual seja o excesso de conteúdos que se propõem a trabalhar, em 
choque com o tempo didático disponível” (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 15). 

 
2.4 Reflexões sobre a Experiência Investigativa  

 
A minha participação no projeto “Pesquisas Comparativas sobre Or-

ganização e Desenvolvimento Curricular na Área de Educação Matemática, 
em Países da América Latina” ocorreu a partir de convite feito pela profes-
sora Célia Maria Carolino Pires, durante uma banca de qualificação de 
doutorado de um dos estudos doutorais contidos na investigação. Para 
mim, representava a oportunidade de trabalhar novamente com minha 
orientadora de doutorado em uma temática que despertou meu interesse: 
questões relativas aos currículos de Matemática de países latino-america-
nos, debruçando-me em aspectos teóricos da Educação Comparada que na 
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ocasião, pouco conhecia. No momento, eu estava iniciando minha carreira 
profissional como docente da área de Educação na Unesp, buscando con-
solidar-me como pesquisador. 

Nesse sentido, assumi o compromisso no estágio de pós-doutorado 
de olhar para os trabalhos produzidos no âmbito do projeto e realizar uma 
metanálise dos mesmos, principalmente sobre o ponto de vista teórico-
metodológico. 

Durante o estágio de pós-doutorado, pude dedicar-me mais eficazmente 
à leitura das teses e, concomitantemente, a literatura especializada sobre 
Educação Comparada. Leituras essas que revelaram algumas perspectivas 
epistêmicas, as quais careciam de ser melhor evidenciadas para subsidiar ou-
tras investigações curriculares no âmbito da Educação Matemática. Talvez, 
aí, assentava-se minha contribuição ao projeto. Essas perspectivas foram tra-
tadas na produção dos artigos publicados oriundos do estágio de pós-
doutorado (PIRES; GONÇALVES, 2015; GONÇALVES; PIRES, 2017).  

Os estudos curriculares em Educação Comparada devem ir além de 
recortes e de descrições descontextualizadas, evidenciadas por meras com-
parações, cujos apontamentos identificam singularidades e similaridades 
dos países investigados, pois se trata de realidades e identidades distintas 
e, por isso, nem sempre passíveis de comparações. Devem, portanto, apre-
sentar definições de critérios comparativos que garantam, consideradas 
variáveis e condicionais de cunho histórico, político, social, cultural e eco-
nômico das nações investigadas, as lógicas diversas que permeiam os 
processos de planificação e implementação desses currículos.  

Ainda nessa mesma lógica, defendo a ideia de que os estudos curricula-
res comparativos devem reconhecer que sua essência é a interculturalidade. 
Assim, um obstáculo a ser enfrentado pelo pesquisador é a previsão de “[...] 
desenhos metodológicos (e seus diversos instrumentos) que façam sentido 
em países diferentes e que tenham aceitável validade nos contextos” (PIRES; 
GONÇALVES, 2015, p. 406). Dessa maneira, seria importante, sempre que 
possível, o envolvimento direto do pesquisador na realidade sociocultural, 
política e econômica dos contextos curriculares investigados para melhor 
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compreensão dos seus diversos condicionantes e variáveis para melhor in-
terpretação dos dados produzidos. 

Considerando que a interculturalidade é elemento central nesse tipo 
de investigação, um outro desafio a ser enfrentado pelo investigador com-
parativo é o esforço para que, durante o processo de produção de dados, 
ele siga normas semelhantes mesmo em contextos diversos: primando 
pela confiabilidade dos dados produzidos, no âmbito da região de inquérito 
da pesquisa qualitativa. Pensando, assim, o “[...]  uso de instrumentos se-
melhantes, [...] nas diferentes realidades esses instrumentos estão 
carregados de significados diversos, acessando fenômenos distintos [...] 
[devendo atentar-se] às necessidades de ajustes ou adaptações do(s) ins-
trumento(s) de pesquisa” (PIRES; GONÇALVES, 2015, p. 406-407). Por 
isso, é recomendado, ao pesquisador, o domínio do idioma dos países in-
vestigados visando um melhor domínio semântico dos instrumentos de 
pesquisa e dos dados produzidos. Situação essa que pode ser superada pela 
constituição de redes colaborativas de pesquisa, as quais contenham in-
vestigadores das nações envolvidas no projeto.  

Durante o meu envolvimento com o projeto no estágio de pós-douto-
rado, vivenciei contato com leituras de cunho pós-colonialistas devido a 
minha participação em um curso de especialização em Antropologia e His-
tória dos Povos Indígenas promovido pela UFMS. Na ocasião, tive como 
orientador de meu trabalho final de curso o Prof. Dr. Antônio Hilário Agui-
lera Urquiza, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMS.  

A minha participação, nessa formação, sensibilizou-se para o trata-
mento de aspectos voltados à diversidade no âmbito dos Estudos 
Comparados. Principalmente, quando se leva em consideração a influência 
eurocêntrica presente nos currículos latino-americanos, em decorrência 
do cenário da colonialidade. Inclusive, como fruto desse curso de especia-
lização, publiquei o artigo “Currículos Intra/Intercultural na Bolívia: a 
Matemática e a Perspectiva Pós-Colonial” (GONÇALVES; URQUIZA, 2017).  

Desse modo, a dimensão cultural torna-se tônica central das investi-
gações curriculares promovidas comparativamente em função das 
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diversidades (de culturas e de pessoas) existentes nessas nações que cons-
tituem suas identidades, compreendendo a diversidade como 
manifestações plurais de grupos e sociedades em suas práticas culturais.  

 
A partir disso, e de uma meta-análise de estudos que propõem a dimensão 
comparativa no âmbito da Educação Matemática, observamos estar ainda 
muito incipiente a incorporação da diversidade cultural como basilar na con-
dução de estudos comparativos (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 18). 
 

Assim, tratar da diversidade nessas investigações curriculares per-
meia o rompimento com a mera perspectiva de entender semelhanças e 
diferenças. Comparações feitas a partir de padrões e normas vigentes em 
nosso grupo ou nação ou próximas apenas da nossa visão de mundo.  Pen-
sando a comparação com o estabelecimento de uma relação de alteridade: 
relação de confronto entre ego (eu) e alter (outro). Nesse sentido, entendo 
que “[...] a discussão de diversidade cultural vai além da análise de um 
determinado comportamento ou de uma resposta individual. Ela precisa 
abarcar a dimensão política, visto que ela permeia padrões e valores que 
regulam as relações” (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 16). 

 
Portanto, afirmar aspectos identitários a partir das ancestralidades, perpas-
sando pela importância da valorização dos etnossaberes, possibilita 
estabelecer fontes interculturais, construídas, principalmente, pela Antropolo-
gia, e que nos possibilita ainda compreender e valorizar a relação com o outro 
a partir de um olhar para a diversidade, que é inerente às nações investigadas 
(plurais e diversas). Torna-se fundamental lidar com a diversidade a partir do 
relacionamento com o diferente – outras formas de olhar o mundo e a natu-
reza –, fazendo com que a interculturalidade promova possibilidades de 
convivências centradas em compreensões e trocas de significados. Para tanto, 
deve haver um questionamento dos “fantasmas” construídos que subjugam as 
diversas culturas, por vezes constituídas a partir de uma colonialidade eu-
rocêntrica. Problematizar tais questões nas investigações curriculares em 
Educação Matemática desenvolvidas em Educação Comparada, a partir de no-
vos olhares, configura-se atitude respeitosa dessa diversidade – em especial 
latino-americana (GONÇALVES; PIRES, 2017, p. 17). 
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Nessa acepção, propus, em Gonçalves e Pires (2017), que um dos ca-
minhos promissores para as investigações curriculares em Educação 
Comparada no contexto da Educação Matemática seja sustentar tais estu-
dos no Pós-Colonialismo.  

O discurso pós-colonialista apresenta-se como uma perspectiva teó-
rica fundada na Filosofia, Literatura e Ciência Política, cuja base é uma 
reação contra o legado colonial com intuito de “[...] analisar o complexo 
das relações de poder entre as diferentes nações que compõem a herança 
econômica, política e cultural da conquista colonial europeia [...]” (SILVA, 
2007, p. 125), buscando, assim, a decolonialidade, i.e., a superação dessa 
lógica dominante. 

A colonialidade, para Quijano (2000), apresenta-se como pressu-
posto específico e constitutivo do padrão mundial de poder capitalista, 
alimentando-se da e na imposição de uma classificação étnico-racial da 
população do mundo como basilar do padrão de poder e opera em cada 
um dos planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas, da existência 
social cotidiana e da escala social. O autor acrescenta ainda que essa colo-
nialidade origina-se e mundializa-se a partir da América Latina. 

 
Colonialidade e descolonialidade introduzem uma fratura entre a pós-moder-
nidade e a pós-colonialidade como projetos no meio do caminho entre o 
pensamento pós-moderno francês de Michel Foucault, Jacques Lacan e Jacques 
Derrida e quem é reconhecido como a base do cânone pós-colonial: Edward 
Said, Gayatri Spivak e Hommi Bhabba. A descolonialidade – em contrapartida 
– arranca de outras fontes. Desde a marca descolonial implícita na Nueva Cró-
nica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala; no tratado político de 
Ottobah Cugoano; no ativismo e crítica decolonial de Mahatma Ghandi; na 
fratura do Marxismo em seu encontro com o legado colonial nos Andes, no 
trabalho de José Carlos Mariátegui; na política radical, o giro epistemológico 
de Amilcar Cabral, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Rigoberta Menchú, Gloria An-
zaldúa, entre outros (MIGNOLO, 2010, p. 14-15, tradução minha). 
 

A noção central da perspectiva pós-colonialista é que, apesar da inde-
pendência das ex-colônias e da constituição dessas nações (o 
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colonialismo), diversos fatores sociais e políticos não garantiram a desco-
lonização, mantendo-se até hoje a colonialidade por meio político, cultural, 
epistêmico, jurídico e administrativo (CALDERONI, 2016). 

Salientamos, a partir de Quijano (2000), algumas especificidades dos 
conceitos de colonialismo e colonialidade. A colonialidade é um conceito 
diferente, embora relacionado ao colonialismo, pois se refere estritamente 
a uma estrutura de dominação e exploração em que o controle da autori-
dade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma determinada 
população é ocupado por outra identidade diferente e cuja sede também 
está em outra jurisdição territorial.  

Quijano (2000) acrescenta que nem sempre tal colonialidade implica 
em relações de poder racistas. Para o autor, o colonialismo é, perceptivel-
mente, mais antigo. Contudo, os efeitos da colonialidade apresentam-se 
mais duradouros e profundos que os do colonialismo, mesmo sendo for-
jada neste, e mais ainda, sem ele não poderia ser imposta à 
intersubjetividade de modo tão enraizado e prolongado. 

Assim, no âmbito desse projeto, tal perspectiva teórica poderia con-
tribuir com o processo de integração latino-americana a partir do 
reconhecimento e fortalecimento identitário destas nações, se utilizando, 
para tanto, a dimensão cultural presente no âmbito da Matemática. 

Em 2015, tive uma proposta de auxílio regular de pesquisa para a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) aprovada, com 
o projeto intitulado “Estudo comparativo sobre o ensino de matemática em 
currículos de educação profissional técnica: Brasil e Estados Unidos”. Esse 
projeto será objeto da metanálise que se realizará no próximo tópico, na qual 
traçarei algumas das reflexões da minha experiência, agora, na condição de 
coordenador da investigação, e que poderão contribuir na busca por uma 
episteme investigativa no âmbito dos estudos curriculares em Educação 
Comparada no âmbito da Educação Matemática.  

 





 
 
 

3 
 

Liderando um projeto em educação comparada:  
EPT/Brasil e CTE/EUA 

 
 

Farei, neste capítulo, alguns apontamentos referentes ao projeto de 
pesquisa “Estudo Comparativo sobre o Ensino de Matemática em Currícu-
los de Educação Profissional Técnica: Brasil e Estados Unidos”, 
coordenado por mim e financiado pela Fapesp1. Para construção desta me-
tanálise, utilizarei seguintes os artigos: Dias e Gonçalves (2017a; 2017b); 
Gonçalves, Dias e Peralta (2018); Peralta, Dias e Gonçalves (2018); Gon-
çalves, Dias e Peralta (2019). 

 
3.1 Caracterização do Projeto e seus Aspectos Conceituais e Metodo-
lógicos 

 
Quando ingressei na Unesp em 2013, constitui, juntamente com a 

Profa. Dra. Deise Aparecida Peralta (FEIS/Unesp), o “Grupo de Pesquisa 
em Currículo: Estudos, Práticas e Avaliação” (Gepac), grupo vinculado à 
Unesp, cuja pauta de discussão permeava as diversas problemáticas curri-
culares a partir das mais variadas perspectivas teóricas. 

Em 2013, alguns investigadores que participavam do Gepac delinearam 
marcas e trajetórias da Educação Profissional e Tecnológica (EPT)2 no Brasil. 

 
1 Processo FAPESP N° 2015/00957-9. 
2 Destaco que o termo utilizado na literatura internacional de língua inglesa para a educação vocacional é Vocational 
Education and Training (VET, em português: Educação Vocacional e Treinamento). No Brasil, a modalidade VET é 
chamada de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e nos Estados Unidos da América (EUA) o termo empregado, 
desde 1998, é Career and Technical Education (CTE). Tais termos têm significados singularidade e assumem diversas 
conotações nos diferentes sistemas de ensino, contudo não os problematizarei neste trabalho. 
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Tratou-se de estudo exploratório para substanciar o delineamento de um 
projeto de pesquisa a ser submetido à Fapesp. Saliento que tal temática foi 
tratada no meu doutoramento na PUC/SP. Naquela ocasião, os resultados do 
estudo despertavam interesse na professora Ana Lúcia Braz Dias (CMU – Es-
tados Unidos), com quem estávamos estabelecendo uma parceria de 
pesquisa. Resultados esses que, de forma explanatória,  desencadearam uma 
série de três publicações que traçam marcas e trajetórias da educação profis-
sional no cenário brasileiro (GONÇALVES et al., 2013a; 2013b; 2013c).  

A parceria com a professora Ana Lucia foi fundamental para que fir-
mássemos um acordo de cooperação entre a Unesp e a CMU com intuito 
de realização de projetos de pesquisa colaborativos e, assim, contribuir 
com o processo de internacionalização de ambas instituições envolvidas. 

Dada minha experiência com a temática EPT, a expertise da profes-
sora Ana Lúcia com a Educação Comparada e, naquela ocasião, eu estar 
motivado com a Educação Comparada devido ao estágio de pós-doutorado 
com a professora Célia na UFMS, resolvemos delinear um projeto de pes-
quisa sobre o ensino de Matemática na Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio (EPTNM) propondo uma investigação comparativa entre Bra-
sil e EUA. Desse modo, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: quais 
diferenças e similaridades sobre o papel da Matemática em currículos de 
Educação Profissional do Brasil e dos Estados Unidos da América diante a 
formação laboral técnica?  O projeto assentou nos seguintes argumentos. 

 
[...] As conexões entre educação profissional e ensino de Matemática tomam 
então uma dimensão óbvia, pois somos levados a perguntar se a educação pro-
fissional e técnica, cujo objetivo é preparar alunos para a atuação no mundo 
do trabalho, não seria um contexto em que a Matemática aparecesse por ex-
celência integrada a aspectos do mundo real e a problemáticas significativas. 
Um estudo anterior desenvolvido por essa equipe de pesquisadores 
(GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2015) aponta que essa conexão talvez não seja 
tão óbvia ou que não se realize na prática. O estudo, que investigou as concep-
ções de professores de educação profissional sobre a interdisciplinaridade no 
ensino de Matemática de cursos técnicos, sugeriu que não só aspectos estru-
turais tenham sido identificados pelos professores como um óbice a tais 
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conexões, mas também que alguns destes adotavam uma concepção funciona-
lista de interdisciplinaridade. Encarando a interdisciplinaridade como 
condição e consequência básicas para a contextualização da Matemática em 
situações-problema do mundo real em sala de aula, esses resultados levaram 
os pesquisadores a perceber que há várias limitações para as devidas articula-
ções necessárias para tal contextualização.  
[...]  
As conexões entre educação profissional e ensino de Matemática tomam então 
uma dimensão óbvia, pois somos levados a perguntar se a educação profissio-
nal e técnica, cujo objetivo é preparar alunos para a atuação no mundo do 
trabalho, não seria um contexto em que a Matemática aparecesse por excelên-
cia integrada a aspectos do mundo real e a problemáticas significativas. 
Buscando subsídios para a compreensão da relação entre ensino da Matemática 
e educação profissional na literatura estadunidense, não pudemos deixar de no-
tar um esforço em avaliar como a participação em cursos de CTE se refletia nas 
matrículas e graduações em disciplinas da área de exatas, em particular a Mate-
mática, em cursos superiores. Essa constatação nos levou a identificar uma 
diferença básica entre o caso estadunidense e o caso brasileiro. A referida preo-
cupação vem do fato de o objetivo da CTE naquele país ter duplo aspecto: 
preparar alunos para carreiras e para a educação em nível superior. Identifica-
mos esse ethos como um diferencial entre os dois casos, posto que, ainda que na 
educação profissional haja um componente acadêmico do currículo, o maior ob-
jetivo desse segmento de ensino é preparar para as exigências do mercado de 
trabalho (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2019, p. 156-157). 
 

Substanciados, nessa linha argumentativa, submetemos, sob minha 
coordenação, um projeto de pesquisa para a FAPESP, em 2014, intitulado 
“Estudo Comparativo sobre o Ensino de Matemática em Currículos de 
Educação Profissional Técnica: Brasil e Estados Unidos”. O projeto foi 
aprovado em 2015, sendo executado no período de 01 de outubro de 2015 
a 30 de setembro de 2017. 

O projeto foi delineado a partir de dois objetivos centrais (cf. 
GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018; GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2019). 

 
⇒ analisar semelhanças e singularidades da organização dos sistemas de ensino 

brasileiro e estadunidense, bem como seus marcos legais e arcabouços curricu-
lares, ressaltando as possíveis orientações específicas sobre o ensino de 
Matemática na formação laboral;  
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⇒ analisar semelhanças e singularidades inerentes às necessidades, dificuldades e 
estratégias de formação matemática presentes na formação profissional no con-
texto dos cursos da área da indústria das instituições pesquisadas. 

 

Conforme apontado em Gonçalves, Dias e Peralta (2018), a investi-
gação deu-se em duas escolas públicas de educação profissional (brasileira 
e estadunidense)3. No Brasil, foram analisados a organização e o desenvol-
vimento curricular de uma escola pública paulista de educação profissional 
e, nos Estados Unidos uma análise semelhante em uma escola pública de 
Career and Technical Education (CTE, em português: Educação Técnica e 
para Carreiras) do estado de Michigan. A investigação ocorreu desde duas 
visitas técnicas aos EUA e uma da Profa. Dra. Ana Dias ao Brasil. Durante 
essas visitas, conduzimos os seguintes procedimentos metodológicos. 

 
⇒ análise bibliográfica – com intuito de contextualizar condicionantes históricos, 

econômicos e socioculturais das nações investigadas;  
⇒ análise documental – visando analisar o arcabouço curricular das nações inves-

tigadas;  
⇒ entrevistas com profissionais de educação das instituições de ensino investigadas. 
 

No contexto brasileiro,  
 
[...] nossas análises assentaram-se nos seguintes procedimentos metodológi-
cos: observações realizadas na escola (três visitas); análises documentais de 
currículos oficiais – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissi-
onal Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012a); Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos (BRASIL, 2012b); Diretrizes Paulista de Educação Profissional (SÃO 
PAULO, 2000, 2010, 2011); entrevistas semiestruturadas com professores de 
curso técnicos – realizadas no dia 18 de abril de 2016. Visto que nosso foco de 
investigação eram os cursos da área de indústria, selecionamos três professo-
res, sendo um deles ex-coordenador de curso. Definimos como critério para 
seleção dos professores participantes da pesquisa: aceitar participar da inves-
tigação, ser professor (Matemática ou disciplinas técnicas) e/ou coordenador 

 
3 Modalidade equivalente à EPTNM no Brasil. 
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pedagógico de cursos da área da indústria. Salientamos que os cursos investi-
gados não dispõem de professores específicos de Matemática (GONÇALVES; 
DIAS; PERALTA, 2019, p. 157-159). 
 

No contexto estadunidense,  
 
[...] foram entrevistados 12 professores, uma administradora, uma coordena-
dora pedagógica e quatro alunos. Optamos por fazer entrevistas do tipo 
“conversacional informal” conforme caracterizado por Patton (2002), com 
vistas a alcançar maior flexibilidade e informalidade, e abrindo a possibilidade 
de obtermos dados não antecipados. As entrevistas foram utilizadas em com-
binação com observações, como recomendado por Patton (2002). Visitamos 
as oficinas e salas de aula do centro técnico. Tivemos também acesso a traba-
lhos e projetos de alunos, bem como a um caderno de notas (DIAS; 
GONÇALVES, 2017a, p. 50). 
 

No Brasil, investiguei os cursos Técnico em Eletrotécnica e Técnico 
em Mecânica, esses cursos são oferecidos de forma concomitante ou sub-
sequente ao Ensino Médio.  

 
No âmbito dos EUA analisamos as carreiras Automotive Technology (em por-
tuguês: Tecnologia Automobilística), Construction Trades (em português: 
Carreiras em Construção Civil) e Machine Trades (em português: Carreiras 
em Maquinaria). Na instituição investigada, tais carreiras são desenvolvidas 
de maneira articulada e concomitante com o high school – ou seja, a instituição 
recebe highschoolers (em português: alunos secundaristas) da região para 
proporcionar uma carreira incorporada à trajetória formativa definida pelo 
aluno. Cabe ressaltar que a trajetória formativa dos highschoolers é estabele-
cida de comum acordo com um professor orientador – podendo tal orientador 
prever a articulação do high school com a CTE, oferecendo assim uma forma-
ção profissional (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 46). 
 

Para definir o conceito de Educação Comparada, inicialmente, utilizei 
alguns dos pressupostos dispostos no capítulo anterior4. Todavia, mergu-
lhei em outros teóricos que desencadearam na construção de um ensaio 

 
4 Oriundos do projeto de pesquisa “Pesquisas Comparativas sobre Organização e Desenvolvimento Curricular na 
Área de Educação Matemática, em Países da América Latina”. 
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teórico, intitulado “Contribuições da Educação Comparada para Investiga-
ções em Currículos de Matemática” – publicado como artigo em um 
número especial, Currículo e Educação Matemática, do periódico Educação 
Matemática Pesquisa da PUC/SP. Tal ensaio visou “promover uma discus-
são sobre a Educação Comparada como estratégia teórico-metodológica 
para as investigações curriculares de Matemática” (DIAS; GONÇALVES, 
2017b, p. 237).  

O ensaio é iniciado observando um aumento dos trabalhos compara-
tivos propostos em eventos promovidos pelas sociedades de Educação 
Matemática, em especial nas Conferências Interamericanas de Educação 
Matemática (Ciaem), nos Congressos Ibero-americanos de Educação Ma-
temática (Cibem) e, ainda, nos eventos da European Society for Research 
in Mathematics Education (Erme; em português: Sociedade Europeia de 
Pesquisa em Educação Matemática)5. Nesse sentido, pressuponho que os 
avanços e que os impactos das avaliações em larga escala nos sistemas 
educativos, principalmente do Pisa (Programme for International Student 
Assessment, em português: Programa Internacional de Avaliação de Estu-
dantes), têm sido motrizes para esse aumento dos estudos comparados no 
âmbito da Educação Matemática. 

Consubstanciado em Valente (2009; 2012) e em Schubring (1999), o 
texto discute que, pela presença da Matemática em todas as escolas do 
mundo, sempre houve uma preocupação comparativa sobre o ensino de 
Matemática, porém dois momentos são destaques, a saber: “[...] aquele 
das reformas educativas pretendidas com a criação da Imuk6  em 1908 e o 
Movimento da Matemática Moderna, em meados do século passado” 
(DIAS; GONÇALVES, 2017b, p. 232). 

Durante o quarto Congresso Internacional de Matemáticos em Roma, 
em 1908, foi constituída a Imuk com a tarefa de elaborar um relatório so-
bre o ensino de Matemática na educação secundária dos países 

 
5 Dispõe de grupo de trabalho específico sobre “Estudos Comparativos em Educação Matemática”. 
6 Do alemão, Internationalen Mathematischen Unterrichtskommission (em português: Comissão Internacional de 
Instrução Matemática), a Imuk a partir de 1954 passou a chamar-se ICMI do inglês International Commission on 
Mathematical Instruction. 
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considerados desenvolvidos (SCHUBRING, 1999). Corroborando com Va-
lente (2009), considero tal ação como um marco para os estudos 
comparativos na Educação Matemática, apesar de se tratar de uma com-
paração que buscasse a ideia de um currículo de Matemática comum para 
os diversos países, uma comparação com intuito de estandardização de 
soluções e de recomendações políticas uniformes. Conforme aponta o au-
tor, esse era o modo de compreender a comparação nos primeiros estudos 
de Educação Comparada, surgidos no Teachers College (em português: Fa-
culdade de Professores) da Universidade de Columbia, nos EUA, no início 
do século XX, e consolidados como campo disciplinar após a Segunda 
Guerra Mundial. O autor destaca que o periódico L’enseignement 
Mathématique (em português: Ensino de Matemática) se constituiu como 
espaço da Imuk para acompanhamento dos estudos comparativos do en-
sino de Matemática dos diferentes países. 

 
No período do Movimento Matemática Moderna, o grande empenho era o de 
aproximar o ensino escolar da ciência, de se ter uma Matemática útil para a 
técnica, útil para a ciência, útil para a economia moderna. No entanto, nas 
etapas correspondentes à educação infantil e às séries iniciais do ensino fun-
damental, a intenção de unificar a linguagem e de possibilitar ao aluno a 
construção de suas noções matemáticas, o levava, na realidade, a descrever, 
numa linguagem matemática mais ou menos confusa, situações pseudocon-
cretas e bastante mágicas. Nas séries finais do ensino fundamental, o 
raciocínio sobre objetos matemáticos, dos quais o aluno poderia inclusive ig-
norar o sentido, foi cultivado como uma virtude. Assim, o que se colocou em 
prática estava distante de ser um ensino renovado e democrático da Matemá-
tica, preparando o aluno para a compreensão da ciência, mas um ensino 
formalizado ao extremo, decepado de todo suporte intuitivo, apresentado a 
partir de situações artificiais e, além de tudo, bastante seletivo.  
No período que sucedeu o declínio da Matemática Moderna, em todo o mundo 
buscou-se construir currículos de Matemática mais ricos, contextualizados 
culturalmente e socialmente, com possibilidades de estabelecimento de rela-
ções intra e extra-matemática, com o rigor e a conceituação matemáticos 
apropriados, acessível aos estudantes, evidenciando o poder explicativo da Ma-
temática, com estruturas mais criativas que a tradicional organização linear 
(seja por meio de mapas conceituais, de concepção mais hierarquizada, seja 
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por meio de redes de significados, de concepção menos hierarquizada) (PIRES, 
2008, p. 14-15). 
 

O Movimento Matemática Moderna, mesmo não se consolidando7, 
configurou-se, desde uma perspectiva comparativa, como processo de mo-
bilização para se uniformizar e expandir o currículo de Matemática para 
os diferentes países “[...] sob a alegação da necessidade de modernização 
da Matemática escolar em face da produção matemática, [...] que também 
se expandiam sob a égide do cientificismo [...]” (DIAS; GONÇALVES, 
2017b, p. 233).  

Nesses dois episódios da História da Educação Matemática, fica evi-
dente que educadores matemáticos e que matemáticos dispunham de 
preocupações para pensarem de forma internacional e comparativa os 
currículos de Matemática guiados por contextos social e econômico mais 
amplos. Inclusive, organizando-se e constituindo-se, internacionalmente, 
como área investigativa: a Educação Matemática (DIAS; GONÇALVES, 
2017b). 

A Educação Comparada não deve ser entendida apenas como pers-
pectiva teórico-metodológica, mas como uma área com corpus conceitual 
e epistêmico próprios e que, conforme Villalobos Torres e Trejo Sánchez 
(2005), visa analisar o fenômeno educativo desde uma perspectiva inter-
nacional, supranacional ou intranacional. 

 
Enfim, entendemos que os estudos comparados são fundamentais para en-
frentar os desafios inerentes às mudanças sociais decorrentes da nova ordem 
globalizada, da reestruturação do setor produtivo e das mudanças institucio-
nais na estrutura do Estado, especialmente tendo em vista que as novas 
problemáticas educativas não se restringem mais ao contexto nacional 
(CARVALHO, 2013, p. 428). 
 

 
7 O Movimento Matemática Moderna teve início nos anos de 1960, cuja inspiração foi a Convenção da Organização 
Europeia de Cooperação Econômica (OECE), em 1959 na França, e a Convenção de Dubrovinik, em 1960 na Iugoslá-
via, a qual provocou mudanças curriculares nos sistemas educacionais de diversos países, especialmente americanos, 
europeus e africanos. Tal movimento começou a perder forças na década de 1970, impulsionando mudanças curri-
culares na década posterior (cf. PIRES, 2000). 
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Em 1817, foi publicado em Paris o livro Esquisse et vues préliminaires 
d’un ouvrage sur l’éducation comparée (em português: Esboço e visões 
preliminares de um livro sobre Educação Comparada), por Marc-Antoine 
Jullien. É atribuída a essa publicação o início da Educação Comparada 
como campo de estudo, sendo, por vezes, Jullien considerado o pai da Edu-
cação Comparada. 

Em Dias e Gonçalves (2017b), dispus, subsidiado por autores da Edu-
cação Comparada, de quatro fases da Educação Comparada, as quais serão 
discutidas nas próximas subseções. 

  
3.1.1 Fase de Empréstimo Educacional  

 

A fase do empréstimo educacional ocorreu no século XIX com os pri-
mórdios da Educação Comparada, com destaque para a obra de Marc-
Antoine Jullien. Essa fase caracterizava-se por uma ênfase no catálogo des-
critivo de dados educacionais, seguido da comparação com o intuito de 
tornar disponíveis as melhores práticas de um país para transplantação a 
outros. Vários autores da época pressupunham adotar, de forma prudente 
e cautelosa, as melhores práticas escolares do exterior. Ainda que fosse 
enfatizada a necessidade de critério nessa adoção, essas práticas foram de-
pois caracterizadas como empréstimo criterioso. Essa era a fase em que os 
franceses, os belgas e os ingleses expandiam seus impérios na Índia e na 
África, buscando transformar a população das colônias em réplicas das po-
pulações das matrizes (BEREDAY, 1964).  

Kaloyiannaki e Kazamias (2012) consideram Jullien como sendo, em 
parte, meliorista no sentido do empréstimo educacional. Todavia, com um 
significado científico: a coleta sistemática de fatos e observações compará-
veis, por meio de questionário. De acordo com os autores, Jullien dispunha 
de uma abordagem que permitia corrigir os defeitos e as fragilidades da edu-
cação e da instrução pública nos países da Europa que consistia na 
elaboração de sumários analíticos de informações, coletadas por meio de um 
questionário e organizadas na forma de tabelas de informações comparadas. 
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Informações essas que seriam classificadas, depois, segundo títulos unifor-
mes para permitir análises comparativas. Tais sumários permitiam avaliar 
o estado da educação em cada nação da Europa, para identificar e investigar 
os aspectos críticos e deficientes em cada país, e para sugerir melhorias.  

Kaloyiannaki e Kazamias (2012), referindo-se ao tema reformistas-
melioristas, fazem menção a textos de reformadores (administradores e 
formuladores de políticas educacionais) norte-americanos e europeus que 
manifestaram interesse na educação no exterior/internacional com o ob-
jetivo de empréstimo educacional: Victor Cousin (França) e a Horace 
Mann, Calvin Stowe e Henry Barnard (EUA). 

 
3.1.2 Fase da Predição 

 

Essa fase compreende a primeira metade do século XX. Nela, os com-
parativistas atentaram-se para o fato de que o fenômeno educacional tem 
causas em contextos cultural e social, deixando de realizar uma coleta pu-
ramente descritiva. Contudo, com tratamento especulativo das forças 
responsáveis pelas práticas educacionais. Tal fase é chamada de “predição” 
por não visar o empréstimo em si, mas a previsão da possibilidade de su-
cesso de transferências educacionais, embasado na observação de 
experiências e precedentes semelhantes (BEREDAY, 1964). 

  
3.1.3 Fase Analítica 

 

Para Bereday (1964), essa terceira fase no desenvolvimento da Edu-
cação Comparada, que perpassa pela segunda metade do século XX, os 
comparativistas lidavam com a sistematização do campo para dar visibili-
dade às práticas nacionais em educação e não previsões ou eventuais 
empréstimos.  

O autor distingue os estudos de área dos estudos comparativos. Para 
ele, os estudos de área são coletas descritivas sobre a educação em uma 
região geográfica, seguida de uma fase explanatória ou uma análise social 
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com utilização de métodos de outras ciências sociais para interpretar os 
dados produzidos. Dessa forma, mesmo que se fizessem explicações e des-
crições sobre vários países, não se estaria indo além dos estudos de área. 
Entretanto, os estudos comparativos compreenderiam as etapas de justa-
posição dos dados produzidos e de comparação. 

.  
3.1.4 Fase de Análise de Sistemas-Mundo 

 

Para Arnove (2012), duas correntes importantes surgiram na litera-
tura das ciências sociais e da história no final dos anos de 1960, 
impactando no campo da Educação Comparada, quais sejam: (i) análises 
de base marxista das teorias de dependência na África e na América Latina, 
como Ernesto Falleto, Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, Theo-
tonio dos Santos, Samir Amin e Walter Rodney, que culminaram nos 
estudos de sistemas-mundo de Emanuel Wallerstein e (ii) teoria da cul-
tura-mundo e as abordagens neoinstitucionalistas do sociólogo John W. 
Meyer.  

 
Esta última abordagem, mais orientada para o consenso do funcionamento de 
um sistema cultural e social transnacional, concentrou-se no estabelecimento 
e na expansão da educação no mundo todo, principalmente no período subse-
quente à Segunda Guerra Mundial e, particularmente, na relação com a 
formação de cidadãos e surgimento de regimes políticos modernos. A escola 
dos pesquisadores mais orientada para conflito concentrou-se nas dimensões 
econômicas do sistema capitalista mundial, com pouca ou nenhuma atenção 
às dimensões culturais e educacionais do sistema (ARNOVE, 2012, p. 132). 
 

Em 19808, Arnove chamou a atenção para a utilização em Educação 
Comparada da abordagem de Wallerstein sobre o sistema-mundo: uni-
dade de análise para a compreensão da realidade contemporânea, em 
especial o impacto de atores econômicos transnacionais sobre os sistemas 
nacionais de educação. Doravante, ao longo da década de 1980, a análise 

 
8 Em artigo de 1980, publicado por Robert Arnove na Comparative Education Review (cf. DIAS; GONÇALVES, 2017b). 
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de sistemas-mundo expandiu o foco da Educação Comparada, pois gerou 
um grande número de investigações que articulavam as variáveis dos ní-
veis micro e macro para explicar e compreender o funcionamento e os 
resultados dos sistemas educacionais; abandonando uma visão positivista 
que enfatizava o isolamento de uma variável para comparação (ARNOVE, 
2012). “Saía-se assim da visão positivista, que enfatizava a necessidade de 
isolar uma variável apenas para a comparação (talvez tomando como pres-
suposto de que se pudesse controlar as outras)” (DIAS; GONÇALVES, 
2017b, p. 237). 

Nos anos de 1990, as escolas de análise de sistemas-mundo foram 
ofuscadas pelo tema da globalização, dada centralidade desse tema na Edu-
cação Comparada. A difusão desse tema levou a  

 
[...] investigações adicionais para refinar e elaborar as teorias e metodologias 
que possibilitarão a estudiosos, formuladores de políticas e profissionais com 
atuação prática entendam melhor as tendências multidimensionais e transna-
cionais que conformam os funcionamentos e os resultados dos sistemas 
educacionais no mundo todo (ARNOVE, 2012, p. 149). 
 

Assim, essa centralidade, para Arnove (2012), apenas reforçou a im-
portância da análise de sistemas-mundo para a Educação Comparada, 
tanto do tipo consensual, quanto conflituoso. Destaco que essa perspectiva, 
alinhou-se ao projeto de pesquisa “Estudo comparativo sobre o ensino de 
matemática em currículos de educação profissional técnica: Brasil e Esta-
dos Unidos”, foco da presente metanálise, abandonando a ideia de 
estabelecimento de um critério de análise proposto por Pilz (2012) – con-
forme disposto no capítulo anterior. 

 
3.2 Alguns dos Resultados da Pesquisa 

 
Os resultados da investigação estão detalhados nos seguintes artigos: 

Gonçalves, Dias e Peralta (2018); Peralta, Dias e Gonçalves (2018) e Gon-
çalves, Dias e Peralta (2019). No entanto, apresentarei brevemente alguns 
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desses resultados, inicialmente caracterizando os dois sistemas educacio-
nais investigados. 

 
No Brasil, a educação é organizada nacionalmente pela Lei n.° 9394/1996 – 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) –, a qual estrutura o sis-
tema de ensino em educação básica e educação superior (BRASIL, 1996). Tal 
LDB é fundamentada na Constituição Federal da República Federativa do Bra-
sil, enquanto a educação pública nos Estados Unidos se configura em 
elementary (em português: elementar), intermediate ou middle school (em 
português: intermediário), secondary ou high school (em português: secundá-
ria) e higher education (em português: educação superior), que inclui 
universidades, colleges e instituições de cursos de dois anos (GONÇALVES; 
DIAS; PERALTA, 2018, p. 35). 
 

A EPT integra-se ao sistema educacional brasileiro, como ilustra a 
Figura 2, nos seus mais diversos níveis e modalidades, bem como está or-
ganizada em instituições educativas vinculadas às redes de ensino públicas 
(redes estaduais ou federal) e privada (redes particulares com ou sem fins 
lucrativos). Essas redes são organizadas três esferas: federal (gestão do 
governo federal), estadual (gestão dos governos dos Estados) e municipal 
(gestão dos governos municípios). “A EPT se organizará por eixos tecno-
lógicos e abrangerá os seguintes cursos: Formação Inicial e Continuada 
(FIC) ou Qualificação Profissional; EPTNM; EPT de graduação e pós-gra-
duação (BRASIL, 1996)” (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 36). 

O financiamento do sistema público de educação básica é viabilizado 
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que se configura 
como um fundo especial contábil de âmbito estadual formado por recursos 
provenientes de impostos e de transferências dos Estados, Distrito Federal 
e municípios (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018). 
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Figura 5. Sistema Educacional Brasileiro. 

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves, Dias e Peralta (2018). 

 

A EPTNM, objeto da pesquisa, é desenvolvida nas formas articulada 
e subsequente ao Ensino Médio (BRASIL, 2012a). 

 
⇒ Articulada – pode ser ofertada nos seguintes moldes:  
 Integrada – ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamen-

tal, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o 
estudante à habilitação profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo 
em que concluam a última etapa da Educação Básica;  

 Concomitante – ofertada aos ingressantes no Ensino Médio (ou que já estejam 
cursando), efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando 
oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da 
mesma instituição ou em distintas instituições de ensino;  

 Concomitante na forma – uma vez que é desenvolvida simultaneamente em 
distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a 
ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para a execução de 
projeto pedagógico unificado. 
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⇒ Subsequente – desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já te-
nha concluído o Ensino Médio. 

 

O sistema educacional estadunidense é descentralizado, i.e, cada Es-
tado e comunidades locais têm autonomia para estruturarem o(s) seu(s) 
sistema(s), ficando o controle do ensino escolar a cargo, essencialmente, 
dos Estados e dessas comunidades locais. O governo federal adentra em 
tal sistema quando os Estados ou as localidades não defendem interesses 
nacionais ou há uma demanda de uma liderança nacional para um pro-
blema comum a toda nação (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018).  

 
[...] o Departamento de Educação dos EUA seria o equivalente ao MEC brasi-
leiro, porém, entre tantas diferenças, temos a de não se ocupar, diretamente, 
de questões acerca de organização e desenvolvimento curricular, seja na pro-
posição de diretrizes ou na regulação de meio e métodos de implantação. Com 
o aval do Congresso dos EUA, o Departamento de Educação limita-se à regu-
lamentação e aplicação dos direitos constitucionais federais. Ele exerce 
autoridade indireta por meio de financiamento federal de programas nacio-
nais e do grants (subvenções), embora não haja obrigação para qualquer 
estado aceitar esses fundos. O governo federal também pode propor, mas não 
pode impor metas, objetivos e normas nacionais, que geralmente estão além 
da sua jurisdição. Cabe aos estados e aos distritos escolares locais estaduni-
denses manter o controle dos programas e métodos de ensino, estando o 
governo dos EUA proibido, por lei federal, de interferir nessas áreas. A autori-
dade para regular a educação centra-se, constitucionalmente, nos estados 
(GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 35). 
 

A lei que rege a CTE nos Estados Unidos é a Perkins IV (The Carl D. 
Perkins CTE Improvement Act of 2006, lei pública 109-270, de 2016). Sali-
ento, como ilustra a Figura 3, que “[...] o sistema estadunidense é eclético, 
com ramificações diversas, constituindo um desafio imposto para explici-
tação da CTE [...]” (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 38), porém 
comumente a CTE apresenta-se 

 
[...] de forma variada e perpassa vários níveis do sistema educacional estaduni-
dense, bem como vários tipos de instituição. Em nível secundário, a educação 
vocacional é feita de forma articulada e concomitante com as escolas públicas. É 
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também oferecida em nível superior, por meio de uma variedade de instituições, 
incluindo programas públicos de educação de adultos, community colleges (fa-
culdades comunitárias), campi de universidades que oferecem cursos de dois 
anos de duração ou por escolas privadas (DIAS; GONÇALVES, 2017a, p. 54). 

 
Figura 3. Sistema Educacional Estadunidense. 

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves, Dias e Peralta (2018). 

 

Assim, como exemplificado na Figura 3, ao término do K-12 (em uma 
high school e/ou em instituição CTE) o estudante pode seguir os estudos 
técnicos (geralmente, de dois anos), profissionais (três a quatro anos – em 
uma community college9) ou universitários (geralmente de quatro anos). 
Destaco que nos Estados Unidos o sistema educacional básico e obrigatório 

 
9 Em português: faculdade comunitária. Percebo semelhanças entre as community colleges às Faculdades de Tecno-
logias (Fatec) espalhadas no Estado de São Paulo, instituições públicas estaduais que oferecem cursos de extensão 
(FIC), de nível superior (cursos tecnológicos, com duração média de 2 a 3 anos) e de pós-graduação. 
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“[...] compreende 12 anos (chamado K-12), tratando-se do 1.º ao 12.º an-
teriores ao ingresso na Educação Superior, o que corresponderia ao Ensino 
Fundamental e ao Ensino Médio no Brasil” (GONÇALVES; DIAS; 
PERALTA, 2018, p. 38). 

 
Os estudos universitários ou das community colleges permitem obter o grau 
(ou título) de bacharel (bachelor's degree). O título de bacharel é conhecido 
como educação subgraduada (undergraduate). Os estudos posteriores a esse 
título são chamados de educação pós-graduada ou graduada: (postgraduate 
ou graduate). Cada um dos cinquenta estados controla, pelo menos, uma uni-
versidade estatal e, eventualmente, vários community colleges que possuem 
matrículas a custo reduzido para os residentes locais.  
No Brasil, cada estado tem, ao menos, uma universidade federal que compõe 
sua rede federal de formação acadêmica, além de, ao menos, um Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia, que compõe a rede federal de 
formação profissional – em geral, os estados dispõem de redes próprias, aca-
dêmicas e profissionais. Ressaltamos que no Brasil, diferente dos EUA, as 
instituições de EPT e universitárias públicas são gratuitas (GONÇALVES; 
DIAS; PERALTA, 2018, p. 39-40). 
 

Os cinquenta estados dos EUA são independentes, a organização do 
sistema de ensino pode variar de um Estado para o outro, inclusive a for-
mação para atuação profissional. Desse modo, a legislação federal que se 
aplica à educação profissional se refere basicamente a repasse e aplicação 
de recursos financeiros (PERALTA, DIAS, GONÇALVES, 2018).  

Nesse sentido, ocorre uma preocupação crescente com a accountabi-
lity. As mudanças na CTE nas últimas décadas mostram também uma 
influência da educação baseada em competências, culminando com o es-
tabelecimento de normas e parâmetros para a VET e com a fixação da 
agenda do College and Career Readiness (em português: Prontidão para 
Faculdades e Carreiras), que atrela de vez a educação vocacional à prepa-
ração acadêmica conforme aponta Conley (2015).  

Para Conley (2015), a partir da noção de College and Career Readiness 
elaborou-se os Common Core State Standards (CCSS, em português: Núcleo 
de Parâmetros Estaduais Comuns). Esses parâmetros foram desenvolvidos 
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por Estados visando oferecer um conjunto de expectativas consistentes para 
alunos de K-12 que delineiem os conhecimentos e as habilidades necessárias 
em inglês e matemática para estarem prontos para uma carreira e/ou estu-
dos em nível superior. Anterior aos CCSS, os Estados dispunham do seu 
próprio conjunto de parâmetros e as expectativas de aprendizagem varia-
vam de Estado para Estado (MICHIGAN, [s.d.], p. 1).  

 
O objetivo desses parâmetros é que os alunos apliquem maneiras matemáticas 
de refletir sobre questões e desafios do mundo real e que pensem e argumen-
tem matematicamente. Dados a natureza da CTE e seu vínculo curricular com 
as habilidades ocupacionais, os profissionais e associações vinculados à CTE 
argumentam que podem contribuir para o alcance dessas práticas matemáti-
cas (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 47). 
 

Nesse contexto, outro aspecto intrínseco a ser considerado é a relação 
sinérgica entre a CTE e a educação para Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (STEM, em português: Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática) – essência da educação estadunidense. Assim, na pesquisa 
atentamos que a busca de subsídios  

 
[...] para a compreensão da relação entre ensino da matemática e educação 
profissional na literatura estadunidense, não pudemos deixar de notar um es-
forço de avaliar como a participação em cursos de CTE se refletia nas 
matrículas em cursos superiores da área de STEM, em particular a matemá-
tica. Tal constatação nos levou a identificar uma diferença básica entre o caso 
estadunidense e o brasileiro, visto que nos EUA a CTE tem duplo aspecto: pre-
parar alunos para profissão e para a educação superior. Entretanto, ao 
entrevistarmos os professores brasileiros, eles relataram que alguns dos alu-
nos procuram a EPTNM com objetivo de alcançarem bom desempenho nas 
provas de física e matemática dos exames vestibulares (GONÇALVES; DIAS; 
PERALTA, 2018, p. 43). 
 

No momento, 42 Estados, quatro territórios e o Distrito de Columbia 
adotam os supramencionados CCSS como os parâmetros que direcionam 
o currículo na parte acadêmica de língua inglesa (mais especificamente, 
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leitura) e matemática. Nesses, os CCSS impactam diretamente na elabora-
ção dos currículos dos cursos, na construção de materiais curriculares, 
desenvolvimento profissional e avaliação. 

Conforme aponta, em 2010, o Council of Chief State School Officers (em 
português: Conselho de Oficiais Escolares do Estado) da National Governors 
Association Center For Best Practices (em português: Associação Nacional 
de Governadores para Melhores Práticas), para elaboração dos CCSS, os au-
tores basearam-se em investigações sobre College and Career Readiness. 
Esse trabalho foi aprovado por um Comitê de Validação dos CCSS, conclu-
indo-se que eles atendem a formação necessária para os estudos pós-
secundários (COUNCIL OF CHIEF STATE SCHOOL OFFICERS; NATIONAL 
GOVERNORS ASSOCIATION CENTER FOR BEST PRACTICES, 2010).  

Além de dispor dos conteúdos para cada série, os CCSS de matemática 
organizam-se em oito parâmetros para práticas matemáticas que devem ser 
difundidos por todas as séries (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018). 

 
⇒ MP1 – Interpretar problemas e perseverar em sua resolução 
⇒ MP2 – Raciocinar de forma abstrata e quantitativa 
⇒ MP3 – Construir argumentos viáveis e criticar o raciocínio de outros 
⇒ MP4 – Modelar com a matemática 
⇒ MP5 – Usar ferramentas apropriadas de forma estratégica 
⇒ MP6 – Dar atenção à precisão 
⇒ MP7 – Procurar e usar estruturas 
⇒ MP8 – Procurar e expressar regularidade em raciocínios repetitivos 
 

Meeder e Sudreth (2012) apontam que os CCSS dão ênfase na mode-
lagem matemática, definida no documento como processo de escolha e uso 
de matemática e estatística apropriadas para analisar e melhor compreen-
der situações empíricas, otimizando as tomadas de decisões. Os autores 
destacam que a modelagem é tão crucial nos CCSS, que estão incorporados 
às áreas específicas de conteúdo (por exemplo, probabilidade e estatística), 
ao invés do tratamento como um domínio separado. Essa perspectiva é 
percebida como importante processo de integração do currículo de Mate-
mática na formação em CTE. Os autores acrescentam ainda que os 
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profissionais da CTE estão analisando novas de organização do trabalho 
pedagógico embasados na Lei de Perkins, vários diretores de escola passa-
ram a perceber a CTE como um parceiro integral no fortalecimento das 
habilidades básicas de leitura e matemática. 
 

Quadro 4. Recorte feito dos conteúdos matemáticos do currículo em Tecnologia Automotiva. 
Objetivos Matemáticos Conexão com os CCSS 

III. Transmissão manual 
Engrenagens simples 
Definir a relação de transmissão 
Determinar os índices de transmissão do tamanho ou 
número da polia de dentes 
Determinar o efeito da ração de engrenagem em RPM 
e em torque 

A-REI3 Resolver equações lineares e desigualdades em 
uma variável, incluindo equações com coeficientes 
representados por letras. 
F-BF1 Escrever uma função que descreva uma relação 
entre duas quantidades. 
F-LE5 Interpretar os parâmetros em uma função 
linear ou exponencial em termos de um contexto. 

V. Frenagem 
Área de travagem dos componentes de travagem 
Definir área 
Desenvolver fórmulas para áreas de figuras 2d 
(Retângulos, paralelogramos, triângulos, círculos) 
Encontrar áreas de figuras geométricas 2D padrão e 
compostas 
Achar dimensões dada a área 
Determinar a área de várias pastilhas de freio 
Determinar a área de frenagem de um rotor de freio 
Definir área de superfície 
Desenvolver fórmulas de área de superfície para 
prismas, cilindros, cones, esferas e pirâmides 
Encontrar áreas de superfície de formas geométricas 
3D padrão e compostas 
Determinar a área de frenagem de um tambor de freio 

N-Q1 Usar unidades como forma de compreender 
problemas e orientar a solução de problemas 
multipassos; escolher e interpretar unidades de forma 
consistente em fórmulas; escolher e interpretar a 
escala e a origem em gráficos e em dados. 
N-Q3 Escolher um nível de precisão adequado às 
limitações de medição ao informar quantidades. 
G-MG1 Utilizar formas geométricas, suas medidas e 
suas propriedades para descrever objetos (por 
exemplo, modelando um tronco de árvore ou um 
tronco humano como um cilindro). 
G-GMD1 Dar um argumento informal para as 
fórmulas para a circunferência de um círculo, área de 
um círculo, volume de um cilindro, pirâmide e cone. 
Usar argumentos de dissecção, princípio de Cavalieri 
e argumentos de limite informal. 
A-CED1 Criar equações e desigualdades em uma 
variável e usá-las para resolver problemas. Incluir 
equações decorrentes de funções lineares e 
quadráticas, e simples funções racionais e 
exponenciais. 
A-REI3 Resolver equações lineares e desigualdades em 
uma variável, incluindo equações com coeficientes 
representados por letras. 

Fonte: Adaptado de Gonçalves, Dias e Peralta (2018). 
 

O programa de Tecnologia Automotiva da instituição investigada 
prepara os alunos para obterem a certificação da National Automotive 
Technicians Education Foundation (NATEF, em português: Fundação Na-
cional de Educação de Técnicos Automotivos). A própria NATEF (2014) 
elaborou um documento que mostra como o currículo dessa área se alinha 
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com os parâmetros Curriculares de Matemática dos CCSS. O Quadro 4 
apresenta uma relação que o documento estabelece entre os conteúdos 
matemáticos do curso de Tecnologia Automotiva com os CCSS. 

Assim, um ponto que me chamou atenção no contexto estadunidense 
foi que, se 

 
[...] os parâmetros de conteúdos e práticas matemáticas dos CCSS forem aten-
didos na formação profissionalizante, fica o aluno isento de cursar as 
disciplinas acadêmicas correspondentes na high school.  Por exemplo, no Es-
tado de Michigan os alunos têm que cursar quatro disciplinas de matemática. 
Um aluno que cumpra todo o programa de Tecnologia Automotiva na institui-
ção investigada não precisa cursar disciplinas de matemática em seu high 
school. Tal preocupação de alinhamento dos currículos de EPT com o ensino 
médio no Brasil, no caso dos cursos técnicos articulados e concomitantes (ob-
jeto da nossa investigação), não foi observada nesta pesquisa (GONÇALVES; 
DIAS; PERALTA, 2018, p. 48) 
 

Na escola investigada, a formação para CTE é organizada por um pro-
grama de formação construído a partir de um currículo estadual que 
define 12 segmentos formativos para cada carreira, diferenciando-se da 
escola brasileira cuja formação técnica é centrada em componentes curri-
culares. Nesse contexto, “[...] o professor-instrutor, responsável pela 
carreira, efetiva seu planejamento organizando o seu trabalho pedagógico 
na escola. Assim, a escola define, a partir dos 12 segmentos, o tempo de 
duração da formação e a quantidade de aulas semanais” (GONÇALVES; 
DIAS; PERALTA, 2018, p. 48).  

Destaco que a formação na escola estadunidense investigada é reali-
zada, quase que exclusivamente, em laboratórios específicos e apropriados 
em que o trabalho pedagógico é organizado por meio de atividades práti-
cas. Nesses espaços formativos, o professor-instrutor acompanha o 
desenvolvimento das competências necessárias aos alunos para atuação 
na carreira escolhida, porém a licença para o exercício de algumas carrei-
ras é dada mediante exames específicos e externos (GONÇALVES; DIAS; 
PERALTA, 2018). Essa situação diferencia-se do que ocorre no Brasil, pois 
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na escola investigada, de acordo com o componente curricular estudado, 
os alunos têm suas aulas ministradas em salas convencionais ou em labo-
ratórios específicos. Saliento que no Brasil o diploma de técnico é suficiente 
para o exercício legal da profissão – inclusive para registro em órgãos de 
classe, quando houver. 

Os currículos prescritos brasileiros analisados não fazem referências 
específicas ao ensino de matemática nos cursos técnicos, porém as Dire-
trizes Nacionais para EPTNM (BRASIL, 2012a) apontam a 
interdisciplinaridade como princípio norteador da educação profissional. 
O documento dispõe que esse princípio deve ser assegurado no currículo 
e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhe-
cimentos e de segmentação da organização curricular.  

Essas diretrizes destacam ainda que, além da interdisciplinaridade, a 
contextualização e a flexibilidade deverão ser utilizadas como estratégia 
educacional favorável à compreensão de significados e à integração entre 
a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas di-
mensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele 
vinculadas. O documento determina ainda o Trabalho como princípio edu-
cativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura.  

No contexto brasileiro, o currículo investigado é construído a partir 
da ideia de que são as bases tecnológicas que garantirão a radicalidade na 
construção das habilidades e competências, sendo tal relação essencial 
para a atuação do profissional técnico com a autonomia necessária para a 
tomada de decisões; são nas bases tecnológicas que os conhecimentos ma-
temáticos se fazem presentes nos cursos investigados. 

 
Dos cursos investigados, apenas o Técnico em Mecânica possui a matemática 
como componente curricular específico – Fundamentos da Matemática e da 
Física Aplicados [...], a disciplina não é ministrada por professor de matemá-
tica, e sim por professores da área profissionalizante (GONÇALVES; DIAS; 
PERALTA, 2018, p. 45).  
 

Dessa maneira, nos cursos brasileiros investigados os professores re-
lataram nas entrevistas a necessidade de um trabalho contextualizado da 
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Matemática com a formação técnica, pois a construção das competências 
profissionais depende da aprendizagem efetiva dos conceitos matemáti-
cos. Assim, “salientamos na fala de um dos professores brasileiros a 
condição de que o ensino de matemática na EPT deve ir além de uma pers-
pectiva instrumental para o ensino das disciplinas profissionalizantes, e se 
debruçar em aspectos conceituais da matemática” (GONÇALVES; DIAS; 
PERALTA, 2018, p. 51). 

 
Portanto, alguns pontos se evidenciaram como semelhantes nas escolas investi-
gadas: não há atuação de professores de matemática nos cursos investigados, e 
os professores apontaram ainda que não dispõem de comunicação com os pro-
fessores de matemática das escolas secundárias – no caso da escola brasileira, a 
estrutura da rede [do Centro Paula Souza – CPS subordinada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação –] não possibilita 
tal comunicação (a Etec investigada atende alunos de várias escolas e não é pre-
vista essa situação); no caso da escola estadunidense, professores assumiram 
que, apesar de haver a possibilidade, eles não buscam estabelecer um canal de 
comunicação com os professores do high school. Um dos professores estaduni-
denses apontou que o trabalho articulado com os professores de matemática 
poderia contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores 
(GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 49). 
 

Outro aspecto revelado na investigação pelos professores está relaci-
onado com as dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à 
Matemática (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018). 

 
a) os professores brasileiros explicitaram que é comum que os alunos tenham difi-

culdade em certos conteúdos Matemáticos, cabendo a eles o ensino efetivo de 
desses conteúdos; eles relataram a dificuldade principalmente nos seguintes te-
mas: Equação, Função, Inequação, Regra de Três, Potenciação e Números 
Complexos. Em relação aos Números Complexos, eles apontaram que o conte-
údo não tem sido tratado no Ensino Médio sendo essencial para a formação 
profissional nos cursos investigados;  

b) os professores estadunidenses relataram que, apesar de os alunos terem apren-
dido os conteúdos matemáticos no high school, eles não conseguem mobilizá-los 
em situações de atuação profissional, tendo que ressignificar esses conteúdos de 
forma contextualizada com situações-problema da realidade profissional. 
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Para uma professora investigada dos EUA, a Matemática na CTE 
passa desapercebida pelos alunos durante a sua formação: eles aprendem 
Matemática sem chamar de fato de Matemática. Para ela, nesse cenário, a 
Matemática torna-se significativa aos alunos, diferente do que, muitas ve-
zes,  acontece na elementary school e do high school.  

 
Ou seja, a professora não considera que matemática escolar seja realmente 
matemática tal como tem sido desenvolvida na escola. A professora nota que, 
por outro lado, muitas vezes a matemática praticada na CTE passa desperce-
bida pelos alunos, quando atrelada a situações de futura atuação profissional 
– isso mostra que para a professora a matemática é uma prática social, e não 
um conjunto de regras memorizadas – em desencontro com a percepção dos 
alunos, que já estão doutrinados, de considerarem a matemática como aquilo 
rotulado como tal pelo título de uma disciplina (GONÇALVES; DIAS; 
PERALTA, 2018, p. 50). 
 

Os professores das duas instituições investigadas apontaram um ce-
nário de desmotivação dos alunos quando eles ensinam alguns conteúdos 
matemáticos específicos, talvez tal cenário possa gerar um obstáculo didá-
tico no processo formativo dos alunos. Esses professores tentam superar 
esse cenário elaborando situações de aprendizagem para Matemática a 
partir das próprias demandas da formação profissional, despertando o in-
teresse dos alunos por meio da ressignificação desses conteúdos 
matemáticos (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018). 

 
As falas dos professores nos provocam a pressupor que, mesmo não possuindo 
formação específica para o ensino de matemática, os professores das discipli-
nas profissionalizantes têm clareza da importância do ensino da matemática 
em uma perspectiva conceitual e, ainda, de sua relevância social. Por outro 
lado, em estudo anterior (GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2015), revelamos 
que professores de matemática que atuam em cursos técnicos (articulados e 
integrados) não contextualizam a matemática com a formação profissionali-
zante. Isso põe em questionamento se a melhor forma de ensinar matemática 
em cursos técnicos seria em disciplinas separadas e ministradas por professo-
res da área acadêmica, como geralmente se pressupõe no Brasil (GONÇALVES; 
DIAS; PERALTA, 2018, p. 51, grifos meu). 
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Cabe aí uma possível questão que possa ser polemizada em investi-
gações – especialmente curriculares – no âmbito na interface entre 
Educação Profissional e Educação Matemática. Talvez essa discussão possa 
ser tangenciada por proposições filosófica e/ou ontológica sobre papel 
atribuído à Matemática de ferramenta considerando a carga negativa que 
tal termo carrega no âmbito da Educação Matemática, “[...] usar a mate-
mática como uma ferramenta implicasse uma visão utilitária e acrítica.  No 
entanto, entendemos que a matemática pode ser utilizada criticamente 
como uma ferramenta para intervenção na realidade sociocultural” 
(GONÇALVES; DIAS; PERALTA, 2018, p. 52). 

 
3.3 Reflexões sobre a Experiência Investigativa  

 
Minha participação, no projeto, na condição de coordenador, foi fun-

damental para o aprofundamento na compreensão de algumas das bases 
teóricas do campo da Educação Comparada e suas possibilidades em estu-
dos curriculares no âmbito da Educação Matemática. 

Além dos aspectos defendidos no âmbito do primeiro capítulo, prin-
cipalmente aqueles inerentes à perspectiva intercultural do currículo. No 
projeto, “Estudo Comparativo sobre o Ensino de Matemática em Currícu-
los de Educação Profissional Técnica: Brasil e Estados Unidos”, percebi a 
relação das estruturas sistêmicas que permeiam as discussões curricula-
res, principalmente aquelas voltadas às políticas públicas, em especial, de 
financiamento e de controle de qualidade dos sistemas educacionais, como 
as avaliações em larga escala.  

Defendendo que tais aspectos devem ser considerados no delinea-
mento teórico-metodológico de projetos de investigações curriculares 
comparativos no âmbito da Educação Matemática, considero o impacto 
dessas políticas no Ensino de Matemática.  

Assim, os estudos comparativos, trazendo à baila uma discussão so-
bre experiências curriculares dos países investigados, possibilitariam 
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compreensões sobre os avanços e retrocessos enfrentados pelos sistemas 
educacionais que substanciaria as análises curriculares da Matemática em 
desses sistemas. Nesse sentido, os estudos curriculares comparativos de-
vem assentar-se na expectativa de definir os elementos fundantes do 
currículo investigado atrelados as suas lógicas sistêmicas, permeadas por 
políticas curriculares intervenientes do currículo. Nesse entendimento, me 
substancio em Pacheco (2003) quando enuncia. 

 
Enquanto espaço social diferenciado, onde os significados são legitimados pe-
los vetores da ideologia e hegemonia, a lógica curricular identifica-se pelos 
jogos de poder existentes. Assim, o currículo é construído pela luta de diferen-
tes fronteiras que delimitam terrenos de participação e âmbitos de decisão. 
Não se poderá, contudo, aceitar que o currículo seja a expressão de uma única 
lógica, na medida em que as lógicas de Estado, de mercado, do ator e cultural 
são peças de um quebra-cabeça que adquire sentido pelas fronteiras que são 
conquistadas em momentos diferentes (PACHECO, 2003, p. 30). 
 

Nesse sentido, reconheço que uma possível episteme investigativa 
para estudos curriculares em Educação Comparada no âmbito da Educa-
ção Matemática deve se fundamentar  em uma teoria de Estado visto que, 
conforme argumentos de Carnoy (2006): (i) a maioria do sistema educa-
cional dos países é organizado pelo Estado; (ii) mesmo quando a educação 
é parte pública e parte privada é o Estado que interpreta o significado da 
educação pública e privada; (iii) o Estado é que fornece e que define a Edu-
cação, como uma forma por meio das quais as mudanças ocorre nos 
sistemas educacionais é definida pela relação política da cidadania com o 
Estado, bem como com o modo pelo qual o Estado organizou seu sistema 
educacional politicamente. 

Arnove e Stromquist, pesquisadores renomados em Educação Com-
parada, em resposta a Carnoy (2006) feita no manuscrito de Post, 
Ginsburg e Ross (2006), acrescentam ainda. 

 
⇒ Arnove dispõe que, na Educação Comparada, torna-se necessário considerar as 

variáveis relacionadas à cultura, pois são significativas e pertinentes para inves-
tigação sobre o Estado e a globalização (inclusive agência humana, resistência à 
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dominação e movimentos sociais progressivos). Tal ideia é contrária à “globali-
zação vinda de cima” (discutida por Carnoy), mas sim relativa com os momentos 
transnacionais e interculturais que representam a globalização vinda de baixo 
visando o alcance de sistemas de educação mais equitativos e sociedades mais 
justas.  

⇒ Stromquist indica que, para aprofundar a compreensão do Estado, deve ser re-
conhecido que fatores internos e externos o afetam constantemente. O Estado 
pode ser sustentado por grupos domésticos que buscam benefícios privados, 
desprezando a noção do bem comum, ou por grupos comprometidos com a re-
construção social. O Estado pode, ainda, ser gerido por pressões internacionais 
que impõem lógicas mercadológicas que reduzem a noção de cidadania aos di-
reitos políticos, desconsiderando as dimensões dos direitos sociais e econômico. 
Stromquist acrescenta que vários desenvolvimentos contemporâneos têm limi-
tado as opções de ações dos Estados, fazendo com as instituições financeiras 
internacionais ganhem força sobre a formulação das políticas nacionais – pri-
meiro por meio de programas de ajuste estrutural e, depois, por meio de 
documentos de estratégia de redução da pobreza. Esses agentes estabelecem pa-
râmetros para as políticas públicas e limitam o poder dos Estados de investir em 
sua própria população. A importância atribuída ao Estado é contrabalanceada 
com a de organizações não governamentais (ONGs, em oposição às empresas 
educacionais) e outros movimentos que têm alcançado mudanças nas imagens 
e práticas sociais em relação a gênero e outras questões importantes (DIAS; 
GONÇALVES, 2017b). 

 

Assim, proponho que os estudos curriculares comparativos em Edu-
cação Matemática assentem-se no reconhecimento das lógicas que 
perpassam a organização e o desenvolvimento curricular. Por isso, esses 
estudos devem ser elaborados, a partir de coerências conceituais consubs-
tanciadas nas diversas teorias curriculares, o que permite uma 
aproximação conceitual do currículo tomando-as como fundamental para 
promoção da leitura de mundo para o investigador. Destaco que essas te-
orias proporcionam o reconhecimento das estruturas sistêmicas e de suas 
relações de poder, aspectos sociais e econômicos que permeiam o processo 
educativo, aspectos culturais e identitários que constituintes do cotidiano 
escolar.  

 





 
 
 

4 
 

Tentativa de desfecho 
 
 

Neste capítulo, apresento algumas provocações que permearam mi-
nha experiência investigativa diante dos projetos analisados. Meu intuito 
não é apresentar referências a serem seguidas por outros investigadores, 
mas sim uma breve explanação que possa contribuir com o delineamento 
de investigações curriculares em Educação Comparada desenvolvidas no 
âmbito da Educação Matemática. Nesse sentido, diante desse percurso que 
tenho trilhado, já é-me possível travar propor algumas conversas. 

 
4.1 Conversas Epistêmicas  

 
Empreender esforços para promoção de investigações curriculares 

em Educação Comparada em Currículos de Matemática contribuem signi-
ficativamente com o desenvolvimento da área de Educação Matemática, 
principalmente pela possibilidade de prover uma articulação entre pesqui-
sadores brasileiros e do exterior, fomentando a internacionalização desses 
estudos.  

No caso da América Latina, outro aspecto importante a destacar é a 
contribuição da Educação Comparada para o fortalecimento da integração 
dos países latino-americanos, principalmente no atual contexto, contur-
bado das políticas públicas, em que esses países vivenciam a expansão do 
neoliberalismo. Nesse cenário, destaco o trágico cenário político brasileiro 
em que têm assentado iniciativas populistas de extrema direita com dis-
cussões focadas em grupos/bancadas conservadores. Assim, 
problematizar questões curriculares a partir de elementos interculturais 
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dessas nações latino-americanas, voltadas aos diversos aspectos que per-
meiam as diversidades, torna-se necessário e urgente, visando a garantia 
de seus direitos e soberania.  

Nesse sentido, a vigente conjuntura brasileira de reformas educacio-
nais (como, por exemplo, a Reforma do Ensino Médio, a integralização das 
escolas de Educação Básica e a expansão da Educação Profissional e Tec-
nológica), de excessivas avaliações em larga escala e de planificações e 
implementações de currículos (nacional, estadual e municipal; como exem-
plo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC) fomenta e constitui um 
contexto, no qual o currículo escolar se torna um território contestado por 
grupos diversos com bandeiras que são levantadas a partir de lógicas 
(neo)conservadores e neoliberais. Assim, o tratamento de problemáticas 
ligadas às diversidades visando fortalecimento de aspectos identitários 
dessas nações, por vezes, faz-se desnecessário aos interesses imbricados 
por esses (nesses) grupos, dada a defesa de uma perspectiva curricular que 
o reduz a elemento homogeneizador meramente focado numa ideia de ra-
cionalidade instrumental. Cabe destacar que esses grupos se guiam em 
recomendações internacionais voltadas a interesses de organismos inter-
nacionais que mantem uma ordem econômica mundial, como, por 
exemplo, da OCDE. Em outras palavras, considero as investigações curri-
culares que fortalecem aspectos culturais de países periféricos, em 
desenvolvimento, como forma de subsídio dos processos emancipadores 
de sujeitos tornando-se ponto de tensão que possa instabilizar a manuten-
ção da ordem econômica mundial.  

Cabe ressaltar que, a exemplo de outros países, o Brasil incorporou a 
agenda neoliberal, o que interfere diretamente nas políticas educacionais 
implantadas, sobretudo nas últimas décadas, com a expansão e universa-
lização da escola. Para os agentes neoliberais, tal fato prejudicou a 
eficiência, eficácia e produtividade das instituições educacionais, causada 
pela improdutividade das práticas pedagógicas e da gestão administrativa 
da maior parte dos estabelecimentos escolares e, assim, defendem uma 
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profunda reforma do ensino, com vistas à qualidade dos serviços educaci-
onais (GENTILI, 1996). Apesar da análise de Gentili (1996) se passar há 
mais de duas décadas, nos deparamos com a mesma situação nos tempos 
atuais. Há uma eminente ideologia acerca da ineficiência do Estado quanto 
à gestão das políticas públicas voltadas para o sistema de ensino, apon-
tando-se como saída a institucionalização do mercado educacional; seu 
direcionamento para a iniciativa privada, capaz de provocar dinamismo e 
flexibilidade dos serviços oferecidos à população, baseados em critérios 
meritocráticos. 

 
A expansão condicionada dos sistemas nacionais de educação, na América La-
tina, expressa, talvez, o resultado de uma troca perversa, cujas raízes estão 
ancoradas em sociedades profundamente antidemocráticas: os poderosos pa-
recem ter aceitado que as massas deveriam ter direito à educação, desde que 
o sistema educacional se enfraquecesse como a instituição em cuja permanên-
cia esse direito se garante (GENTILI, 1996, p. 1071). 
 

Nesse cenário, penso ainda que as investigações comparativas não 
devem abrir mão de análises que dimensionem a historicidade e contin-
gência evidentes nos currículos, que evidencie os momentos históricos em 
que os arranjos curriculares surgiram e se naturalizaram. Assim, “[...] des-
naturalizar e historicizar o currículo existente é um passo importante na 
tarefa política de estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares 
que sejam transgressivos da ordem curricular existente” (MOREIRA; 
SILVA, 2011, p. 40). Assenta-se, aí, um dos papeis da Educação Comparada 
no âmbito do que estou argumentando e propondo aqui neste trabalho. 

Nesse sentido, um dos elementos essenciais a ser considerado nos es-
tudos comparativos em currículos de Matemática é o contexto das 
reformas educacionais sofridas pelos países investigados para compreen-
são da lógica que guiou/guia aquele currículo. Para Sacristán (1996), essas 
reformas educacionais demonstram atraente para analisar os projetos po-
líticos, econômicos e culturais de quem elabora e o momento histórico que 
surgem. Proporcionam um ambiente oportuno e privilegiado para adqui-
rir experiência política e social, possibilitando uma análise profunda da 
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valorização e da importância dos temas educacionais em uma sociedade, 
verificando que papel desempenha a educação na trama social.  

Para Azanha (2001), reformar evoca-se uma sensação de movimento, 
apresentando-se até como sinônimo de inovação, criando expectativas, e 
isso parece provocar por si mesmo a mudança. No entanto, o autor ressalta 
que, por vezes, ao chegar ao ponto de instaurar-se uma nova reforma edu-
cacional, não se tem cuidado em prover estudos e análises sobre as 
reformas anteriores. Ele acrescenta que a trajetória das reformas perpassa 
desde as decisões políticas que as instituem de forma legal, passando por 
providências técnicas e administrativas dos níveis que a regulamentam, às 
práticas escolares que deveriam institui-las. Desse jeito, concordo com o 
autor quando afirma que reformas são entendidas como campo desconhe-
cido e pouco aprofundado pela pesquisa educacional.   

Permito-me fazer, aqui, uma provocação: por que tantas reformas 
foram necessárias e ainda são feitas? Aparentemente, respostas torna-se 
comuns: a necessidade de envolvimento dos diferentes grupos ativos no 
sistema educacional, a ausência de espaço para discussão e, consequente-
mente, a imposição acabam por amedrontar e provocar tensões. Nesse 
sentido, recorro a Sacristán (1996). 

 
Se existisse uma análise constante das demandas sociais, se existisse formas 
de envolvimento dos diferentes grupos que participam do sistema educacional 
para classificar os critérios de qualidade das práticas educacionais e de orde-
nação e gestão do sistema escolar, se fosse realizada uma constante avaliação 
da cultura escolar (...), se existisse uma comunicação fluida entre a cultura 
externa e aquela que é “enlatada” nos currículos, não haveria necessidade de 
se utilizar com tanta freqüência esse rito recorrente (SACRISTÁN, 1996, p. 55).  
 

Nessa linha argumentativa, uma das propostas defendida neste tra-
balho é que o entendimento da dinâmica dessas reformas poderia se 
pautar no processo de repolitização da Esfera Pública, a partir do Agir Co-
municativo, conceitos desenvolvidos por Habermas (2012), visto que 
concebo o processo formativo em Matemática como ato político pautado 
em princípios democráticos que devem ser perseguidos por educadores 
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matemáticos, considerando a Matemática, como historicamente produ-
zida, quanto na reconstrução dela para orientar as decisões cotidianas de 
acordo com a realidade em que os sujeitos se situam.  

Para tanto, considero “[...] que o desenvolvimento curricular de ma-
temática congrega as micropolíticas presentes na interação cotidiana da 
escola, conhecimento matemático e a perspectiva desse espaço como pos-
sibilidade de construção da cidadania” (PERALTA, GONÇALVES, 2018, p. 
48).  

O conceito de esfera pública habermasiano relaciona-se ao conceito 
de existência humana de Hannah Arendt, no que se refere à fuga da disso-
ciação entre pensamento e ação e ao apresentarem diagnósticos às 
distorções agravadas na Modernidade (alienação, violência estrutural, 
consumismo, controle das massas, predomínio da racionalidade instru-
mental). Apesar de contraporem-se, muitas vezes, em relação aos 
conceitos de política apresentados, Habermas e Arendt são consonantes ao 
defenderem a importância do conceito de esfera pública para a teoria po-
lítica e suas implicações.  

Segundo Barros (2008), Habermas realiza um estudo histórico da 
polis grega e do comportamento dos cidadãos no exercício da vida pública. 
Assim, o autor consubstancia-se no modelo grego, origem histórica do 
pensamento europeu, para discorrer sobre os conceitos de privado e pú-
blico. Para ele, a esfera pública é aquele espaço do convívio comunitário, 
no qual os cidadãos livres se encontravam para compartilhar, valorizar e 
transformar a cultura, os esportes, a guerra e as opiniões. Nesse ambiente, 
a igualdade e a liberdade entre os integrantes eram os pressupostos bási-
cos, condições para a realização da política em seu sentido mais amplo, de 
discussão e de disputa (BARROS, 2008).  

Habermas (2001; 2003) concebe duas categorias para a sociedade 
moderna, quais sejam: sistema e mundo da vida. O sistema é regido pela 
razão instrumental, vinculado a processos do mundo material e composto 
por dois subsistemas: Estado e Mercado – responsáveis pela constituição 
de mecanismos auto reguladores: dinheiro e poder. O mundo da vida, por 
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sua vez, é inerente à forma como os sujeitos/atores percebem e vivenciam 
a realidade social (FREITAG, 1993), bem como aos processos de entendi-
mento, pois os sujeitos se entendem comunicativamente sempre nesse 
plano (HABERMAS, 2003).  

 
A categoria de Esfera Pública, ao longo da obra de Habermas, tem sua estru-
tura conceitual teórica toda modificada. Essa “reformulação” resulta em 
importante autocrítica do autor, permitindo duas vias de leitura: a reformula-
ção do conteúdo da Esfera Pública e uma reformulação do lugar que ela ocupa 
na relação sistema-mundo da vida. Na terminologia política habermasiana, 
pós evolução conceitual, Esfera Pública é a categoria normativa fundamental 
do processo deliberativo; é a responsável pela elaboração de temas e questões 
politicamente relevantes que emergem da esfera privada e das esferas infor-
mais da sociedade e pelo encaminhamento desses para o tratamento político 
formal; é uma estrutura de comunicação pública que, fundamentada numa 
racionalidade comunicativa, oportuniza formação da opinião e da vontade po-
lítica (PERALTA, GONÇALVES, 2018, p. 52). 
 

Desse modo, a teoria habermasiana corrobora uma recomendação 
epistêmica acerca de investigações curriculares que se valham de pressu-
postos da Educação Comparada: os estudos devem ser orientados ao 
entendimento, via razão comunicativa, ou seja, a análise de currículos di-
versos devem se dar na  ausência de assimetrias entre os que pretendem 
entender e serem entendidos, pautando-se em constituições de esferas pú-
blicas de discussão e deliberação. 

 
4.2 Conversa sobre metodologia 

 
Dada essa complexidade anunciada pelos supracitados argumentos, 

considera-se como aspecto fundamental de cunho pragmático no desen-
volvimento das investigações curriculares em Educação Comparada no 
âmbito da Educação Matemática é que elas se tornam bastante dispendio-
sas e requerem muito tempo para sua efetivação, especialmente aquelas 
que necessitam de pesquisa de campo. Assim o sendo, substanciado em 
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Carnoy (2006), destaco que os estudos comparativos possam ser realiza-
dos a partir de agendas de investigação constituídas por uma série de 
projetos de pesquisa estrangeiros ou internacionais; ou mesmo um projeto 
de pesquisa internacional que utilize dados de um estudo noutro.  

Nesse contexto, concordo com Carnoy (2006) ao propor quatro for-
mas de desenvolver investigações em Educação Comparada:  

 
⇒ um projeto de pesquisa que estuda um país ou região de cada vez no contexto 

de uma agenda mais ampla de uso desses estudos para “comparar” os resultados 
dos estudos ao longo do tempo e espaço;  

⇒ um programa de pesquisa internacional que se baseie em estudos de outros da 
mesma questão, com a intenção de construir um estudo comparativo maior so-
bre esse tema;  

⇒ um estudo de vários países ou regiões adotando os mesmos métodos de coleta e 
análise de dados;  

⇒ utilização das grandes bases de dados internacionais já disponíveis (por exem-
plo, avaliações em larga escala) ou criação de uma base internacional de dados a 
partir de fontes de dados nacionais, seguida de análise comparativa desses da-
dos. 

 

A partir dessas formas, a constituição de uma rede internacional de 
pesquisadores que atuam em instituições diversas (universidades, centros 
de pesquisa e outros) dos países investigados são recomendadas. 

Conforme já ressaltei anteriormente, as investigações devem ir além 
de problemáticas que analisam meras organizações curriculares de Mate-
mática, visto que tal processo é inerente aos trabalhos desta natureza. 
Outra questão a ser considerada por investigadores curriculares compara-
tivos é a coerência entre as diversas teorias que permeiam a investigação, 
não se utilizar de panaceia teórica, infelizmente, tenho observado ser algo 
comum em alguns trabalhos nessa área. 

Considero como primordial a leitura de artigos escritos em periódicos 
da área reconhecidos pela comunidade internacional de educadores mate-
mático, evitando, assim, processos endógenos nas pesquisas brasileiras. 
Nesse mesmo sentido, para se evitar outros processos endógenos, reco-
mendo que esses estudos se consubstanciem em literaturas científicas 
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(clássicas e contemporâneas) produzidos especificamente pela comuni-
dade de pesquisadores da Educação Comparada (nacional e internacional). 

Por fim, para aqueles que estão adentrando nesse tipo de pesquisa, o 
investigador deve ter atenção à exequibilidade financeira do projeto, inclu-
sive para densa imersão nas realidades investigadas, visando apreensão 
dos aspectos sistêmicos (políticos, econômicos e sociais) e culturais dos 
países estudados.  

 
4.3 Pausando a conversa, por enquanto 

 
Adentrar ao campo da Educação Comparada em estudos curriculares 

no âmbito da Educação Matemática configurou a possibilidade de vislum-
brar uma percepção do currículo a partir de diversas perspectivas 
constitutiva desse campo investigativo: transitando ora por perspectivas 
curriculares críticas (dimensões ideológica, política e cultural), ora pós-
críticas (dimensões cultural, saber-poder e identitária). Nesse entremeio, 
debrucei-me em alguns teóricos neomarxistas, com perspectivas vincula-
das à Escola de Frankfurt, e em estudos pós-coloniais, especificamente, de 
teóricos latino-americanos Mignolo (2010) e Quijano (2000).  

Outras perspectivas teóricas têm-se apresentado como perspectivas 
teóricas em minhas investigações. Destaco, nesse sentido, a pós-estrutu-
ralista na perspectiva foucaultiana visto alguns trabalhos comparativos 
voltados às questões de gênero e sexualidade que tenho orientado na pós-
graduação. Não obstante a delimitação de tais quadros teóricos, tem sido 
minha preocupação central para evitar dispor de concepções curriculares 
que se contrapõem. Nesse sentido, destaco Silva (2007), que, ao definir, o 
currículo como um objeto percussor da teoria, essa teria o papel de desco-
bri-lo, descrevê-lo e explicá-lo. 

Cabe ressaltar que esses domínios teóricos-conceituais definem mi-
nha perspectiva teórico-epistêmica no terreno da Educação Comparada, 
guiando minhas escolhas metodológicas para apreensão da(s) realidade(s) 
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investigada(s) e, assim, contribuem com um esboço teórico-metodológico 
da Educação Comparada na Educação Matemática. 

Com a convicção de que muito ainda tenho que avançar no domínio 
teórico (conceitual e epistêmico), talvez essa seja uma contribuição que 
possa dar a campo da Educação Matemática no âmbito dos estudos curri-
culares. Isso me comprometo a empreender com a ajuda do Gepac. 
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