
temas relacionados à ideologia subjacente nos
textos didáticos usados em sala de aula com
alunos de :):1 e 4:1 séries. Inicialmente, fez-se
uma allfllise concisa sobre a idt'ologia contida
nestes textos didáticos para fundamentar o
estlldu realizado acerca dos aspectos ideológicos
apresentados. Os dados analisados constituem-
SI' dl' ObS('I'\'<I,iil'S e allota<;(it's dos textos
trabalhados. Foram utilizados instrumcutos
complcnu-ut aros ('Illn' si: lima r-ntrevist» scmi-
('si 1'111urada ("0111os sujeitos da p('sqllisa (' col('ta
dI' dados ('111 sala dI' nula, a fim dI' SI' vorifirnr
qual a id('ologia trnnxmitida aos alunos contida
IH'slt's u-xtos.: Concluiu-se que ellllx>ra alglllls
prort'ssol'{'s ailHIa tra[,;IIII('11I CUIII textos
nJIIIl'lIdu ('('rios l·....\vrL·úlipos clássicos, outros
prof(·ssol'{·s prcxur.uu pas..s;lr aos se-us alunos
!t'xlo,s (,()III aSlx'l'Ios id('olúgi('os neutros,
escolhendo autores preocupados COIll a reflexão
crítica por parte dos leitores.
Palavras-chave: livros: crianças; ideologia.
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Silvcira de Oliveira (Bióloga. MSc., Doutoranda
do Programa de Pós-graduação em Engenharia
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Com o objetivo de contribuir para o
conhecimento da flora de campos sobre solos
extremamente arenosos foram realizados
levantamentos da vegetação campestre na
Fazenda Santo Antão (29u40'08"S e
05019'60''W). O local apresenta áreas de campo
natural não degradadas e outras em diferentes
estágios de arenização. Na amostragem da
vegetação foi utilizado o método de pontos,
avaliando-se 400 pontos, ao longo de quatro
transecções paralelas (com 50 m de
comprimento e 4,5 m de distância entre si),
bc iu COlll0 ('0\('1as ospa rsas nos arredores.
Fora m idont ificad as 96 espécies pertencentes a
22 famílias de plantas. As Poaceae (24
espécies), AstemcCCle (17), FCl!J(lCeClC (12),
Rubiuccac (8) e Mstrtuccue (5) foram as
famílias mais representativas em número de
espócies. Fisionom ica mente, estes são ca m pos
"grossos" onde prtxlomiuam espécies de
gramíneas (['(x/('('(/(') dc hábito cospitoso COlllO
1\ tu! I'rJfl( K/(}/1 Ia /c ru lis (capi m-ca n in ha),
!\X( H/(}/J/lS CI/'yc/I/ iuus, fJClfl/J(}/>IICJ/'/lII/

mucrospcrnnuu, espécies de Aristida (barba-
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de-bode) e também espécies intersticiais
especialmente de compostas (Asrcrrrceae),
lcguminosas tFcbaccue), Rubiaccae e
My/'/ClcCO(! de baixo l' médio porte'.
Pulavras-clurve: flora; C'UlIpO al'l'IIOSO;
campanha sudoeste.

CONCEPÇÕES DE CIl1NCIAS VERSUS
PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM F..')TUIX>
REALlJfADO COM LlCENCIANDOS EI\1
MATEMÁTICA
Adair Macodo Rodriguos (l11<'sl ro ('111

I·:ducação). Oricntador: Dr". 11('I('na Noronha
C111')';tulu irro: I/'iy /I(,.'i~~) yl/(IC X I.CC 1I/1.h/'

o presente trabalho é o reluto de uuia pesquisa
realil.ada ('0111os Iiccuciaudos cru Matemática-
2002, da URCAMP/SG, COIll o objetivo de
investigar suas concepções de Matemática e de
Ciência e COlllOestas se refletem na sua prática.
Inicialmente, apresentamos o contexto da
pesquisa, cenário e personagens. A seguir,
fundamentamos o trabalho com idéias de
alguns teóricos que abordam as concepções de
Matemática e Ciência, enfocando, ainda, as
tendências pedagógicas do ensino da
Matemática no Brasil. A pesquisa é de caráter
qualitativo, com abordagem etnográfico-
cultural. Como instrumentos de investigação,
utilizamos a observação in locc), os relatórios de
('si {lgio dos liconciandos p r-ntrcvistns som i-
estruturadas, Após a análise dos dados obtidos
por meio de cada instrumento de pesquisa,
consideramos que a maioria desses licenciandos
concebe a Matemática como uma ciência exata,
valorizando o método científico e a descoberta.
Em uma análise global, concluímos que os
alunos pesquisados podem ser separados em
dois grupos. O primeiro é formado por aqueles
que têm uma visão absolutista da Matemática e
da Ciência, apresentando urna prática diretiva,
valendo-se apenas dos recursos usuais, quadro-
negro e giz. O segundo grupo tem algumas
características de uma postura mais falibilista,
aceitando trabalhar C<?1l1 metodologias
adequadas à reflexão, à ação e a construção do
conheci mento.
Palavras-chave: concepções de Matemática e
Ciência; formação de professores; práticas
pedagógicas.
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