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RESUMO 
 

Neste trabalho de pesquisa buscamos compreender as concepções sobre a 
matemática, de docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que 
norteiam as suas ações pedagógicas e as situações de aprendizagem propostas por 
estas no âmbito escolar, considerando a aquisição de novos saberes pelas crianças 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para isso adotamos como objetivo 
principal identificar as concepções matemáticas dessas docentes e como objetivos 
secundários: analisar as concepções delas sobre a matemática e; discutir como essas 
concepções interfere na preparação do meio de interação aprendiz-saber matemático. 
Adotamos então uma abordagem qualitativa, com base na pesquisa colaborativa, e, 
para conhecermos as concepções matemáticas de oito Licenciadas em Pedagogia 
utilizamos como instrumento um questionário com quarenta e quatro (44) perguntas. 
Além disso, acompanhamos uma das professoras respondente em algumas das suas 
atividades didáticas cotidianas como: sete aulas de matemática e no planejamento 
destas nos meses de maio a agosto de 2018, totalizando 14 horas aula, com o intuito 
de compreender as concepções matemáticas da docente, relacionadas com suas 
práticas pedagógicas. Guiados por a seguinte questão norteadora: Quais concepções 
sobre a matemática norteiam as práticas da docente que atua nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? As fotos tiradas e as aulas gravadas, com a autorização da 
professora, foram analisadas e a partir dos excertos tomados refletimos sobre os 
saberes matemáticos ensinados e procedimentos utilizados por ela nas aulas de 
matemática, para apresentar os conceitos matemáticos pretendidos, aos educandos. 
Nas análises realizadas identificamos algumas ações que, apontam para uma 
concepção de ensino pautada na repetição de regras e fórmulas; bem como a 
presença de alguns Efeitos Didáticos (Jourdain, Topázio e Uso abusivo de Analogia) 
que podem gerar obstáculos na aprendizagem dos conteúdos. Concluímos que as 
concepções sobre a matemática que norteiam as ações dos professores participantes 
da pesquisa apresentam em sua maioria, elementos que as caracterizam como 
instrumentais, platônicas e pitagóricas. A discussão dos resultados e as ideias dos 
teóricos estudados nos levam a apontar a importância do conhecimento das teorias 
(Situações didáticas; Representações semióticas; Obstáculos na aprendizagem da 
matemática; Efeitos didáticos, dentre outros) que estão implícitas na prática de 
docentes que lecionam matemática como ponto de partida para construção de 
propostas de formação que possibilitem aos educadores um processo crítico e 
reflexivo capaz de modificar suas concepções, posturas, crenças e ações em suas 
práticas educativas, e que alcancem principalmente a organização de meios de ensino 
que propiciem a aprendizagem.   
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Concepções Docentes. Efeitos didáticos. Praticas Docentes. 

 



 

 

ABSTRACT  
 

In this research work we aim to understand the concepts of mathematics, teachers 
who work in the early years of elementary school, that guide its educational activities 
and learning situations proposed by those in schools, considering the acquisition of 
new knowledge by the children of early years of elementary school. For this we have 
as main objective to identify the mathematical conceptions of these teachers and as 
secondary objectives: to analyze their conceptions about mathematics and; discuss 
how these conceptions interfere in the preparation of the learner-mathematical 
knowledge interaction medium. We then adopted a qualitative approach, based on 
collaborative research, and to know the mathematical conceptions of eight Graduates 
in Pedagogy we used a questionnaire with forty-four (44) questions. In addition, we 
accompanied one of the responding teachers in some of their daily teaching activities 
such as: seven math classes and their planning from May to August 2018, totaling 14 
class hours, in order to understand the teacher's mathematical conceptions, related to 
their pedagogical practices. Guided by the following guiding question: What 
conceptions about mathematics guide the practices of the teacher who works in the 
early years of elementary school? The photos taken and the recorded classes, with the 
teacher's permission, were analyzed and from the excerpts taken we reflected on the 
mathematical knowledge taught and procedures used by her in mathematics classes, 
to present the intended mathematical concepts to the students. In the analyzes 
performed we identified some actions that point to a conception of teaching based on 
the repetition of rules and formulas; as well as the presence of some Didactic Effects 
(Jourdain, Topaz and Abuse of Analogy) that can create obstacles in the learning of 
the contents. We conclude that the conceptions about mathematics that guide the 
actions of the teachers participating in the research present mostly elements that 
characterize them as instrumental, Platonic and Pythagorean. The discussion of the 
results and the ideas of the studied theorists lead us to point out the importance of 
knowledge of theories (didactic situations; semiotic representations; obstacles in 
learning mathematics; didactic effects, among others) that are implicit in the practice 
of teachers who teach mathematics as starting point for the construction of training 
proposals that enable educators a critical and reflective process capable of modifying 
their conceptions, postures, beliefs and actions in their educational practices, and 
mainly reach the organization of teaching means that facilitate learning. 
Keywords: Mathematics Teaching. Early Years of Elementary School. Teaching 
Conceptions. Didactic effects. Teaching Practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

Motivação  

Não escolhi ser educadora, nem tampouco demonstrava alguma vocação. A 

condição de independência sempre fez brilhar os meus olhos, e por isso, abreviar a 

entrada no curso superior era uma urgência. Adentrei no curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UESB em setembro de 2000, e, apesar de ter sido uma discente 

comprometida com as ações que envolviam a graduação, concluí o curso no final de 

2004 sem qualquer encantamento com a profissão, embora atuando na área desde o 

segundo semestre do curso. O amadurecimento propiciado pelos desafios 

enfrentados na jornada enquanto educadora construíram a convicção do potencial 

que a educação tem de nos tornar pessoas melhores, ao tempo em que nos permite 

ser os mentores da mudança de vida de outras pessoas. Por meio da educação que 

provemos, nossas crianças podem ser valorizadas como ser humano e, uma vez que 

consigamos estimular nelas o desejo de adquirir e ampliar saberes, no futuro, a 

educação poderá promover melhorias na qualidade de vida das mesmas. Acredito 

que a Pedagogia me escolheu, e exercendo com prazer a minha profissão, sigo em 

um processo gradual de desenvolvimento profissional e humano tornando-me 

educadora. 

Diante do encantamento pelo estado de formação inacabado, a intenção de 

cursar o mestrado acadêmico surgiu no momento em que entendia ser preciso buscar 

novos saberes, experimentar novos desafios, de me identificar e também me 

desconstruir do que já não estava mais de acordo com os meus fazeres pedagógicos 

iminentes que, somados aos meus saberes, ampliassem as minhas possibilidades de 

ação.  

Então, o mestrado em Educação Científica e Formação de Professores soou 

como o ponto de partida. Mas, o que pesquisar? Na função de coordenadora 

pedagógica, que exerço, o que vinha a mente era a necessidade de compreender 

inquietações que emergem do chão da escola, onde é notória a dificuldade de boa 

parte das crianças em consolidar habilidades relacionadas, inclusive, ao saber 

matemático e, no mesmo contexto, o professor que se encontra frente ao dilema de 

utilizar ou como utilizar, ou não intervenções que promovam a aprendizagem no 
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ambiente escolar. 

No primeiro momento que antecedeu a tomada de decisão a respeito do 

projeto de pesquisa, pensei: Por que as crianças chegam à escola sabendo a sua idade, 

o número da casa onde moram, realizando contagens utilizando as mãos, e, no 

processo de escolarização não ampliam os saberes da maneira esperada para a faixa 

etária? Como pode uma criança que chega ao ano 1 do Ensino Fundamental, após 

cumprir a etapa da Educação Infantil, não ser capaz de reconhecer e grafar os 

numerais de 0 a 9? Quais saberes o professor necessita para promover 

adequadamente a atividade intelectual da criança? 

No que tange ao ensino da matemática, nas pesquisas consultadas, e 

recorrendo à literatura percebi a preocupação dos diversos autores lidos acerca de 

possíveis lacunas no processo de formação de professores, como também, da 

concepção destes acerca da matemática, que resultam em dificuldades e/ou 

equívocos na preparação e condução de situações de aprendizagem. Por isso, tomei a 

decisão de investigar, em meu espaço de atuação, o tema concepções, de professores 

licenciados em pedagogia, acerca da matemática. 

A proposta de pesquisar sobre Concepções e Práticas Docente(s) no Ensino de 

Matemática dos Anos Iniciais do Fundamental é fruto de inquietações, experiências e 

indagações. Minhas inquietações diante de experiências que vivenciei atuando como 

coordenadora nas séries iniciais do ensino fundamental, e indagações trazidas nas 

discussões fomentadas a partir dos estudos promovidos pelas disciplinas História da 

Matemática Escolar no Brasil e Tópicos em Educação Matemática, ambas do 

Programa de Educação Científica e Formação de Professores. Neste estudo, por 

muitas vezes utilizarei a primeira pessoa do plural, em referência a mim e ao meu 

orientador enquanto pesquisadores. 

 

Objetivos na Caminhada 

Neste cenário, buscamos como objetivo principal, nesta pesquisa, 

compreender as concepções sobre a matemática, de Licenciados em Pedagogia, que 

norteiam as suas ações pedagógicas e as situações de aprendizagem propostas por 

estes no âmbito escolar, considerando a aquisição de novos saberes pelas crianças 
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dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Especificamente, pretendemos: 1. 

Identificar as concepções matemáticas de Licenciados em Pedagogia que atuam em 

classes dos anos iniciais do ensino fundamental; 2. Analisar as concepções sobre a 

matemática, de licenciados em pedagogia que atuam em classes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, e; 3. Discutir como essas concepções interferem na preparação 

do meio de interação aprendiz-saber matemático. 

Compreendendo que a aquisição de novos saberes pelos estudantes é 

resultado da “interação entre o aprendiz, o saber e o milieu” (ALMOULOUD, 2007, 

p. 33), cabendo ao professor organizar e criar esse milieu1.  

Segundo os PCN, cabe ao Ensino de Matemática no Primeiro Ciclo, promover 

o desenvolvimento de habilidades para que o aprendiz possa, interpretar, avaliar 

criticamente e “construir formas pessoais de registro para comunicar informações 

coletadas” (BRASIL, 1997, p. 43). No entanto, instrumentos de avaliação nacional e 

internacional (Prova Brasil, Provinha Brasil, PISA) apontam um déficit de 

aprendizagem de uma grande parte de nossas crianças que frequentam a escola.  

Questão Norteadora 

Educar não se constitui um processo autônomo e independente, pois está 

integrado à sociedade e, por isso mesmo, é influenciado pelos contextos econômico, 

político, cultural e religioso, em que a educação atual deve trabalhar na era planetária 

para a identidade e a consciência terrena (MORIN, 2000). 

Em diversos momentos, ao longo da história, a matemática vai se 

consolidando como um conhecimento necessário na agricultura, nas navegações, nas 

relações comerciais, na indústria, e, dentre outros, no próprio desenvolvimento da 

cognição humana. Por isso, atualmente, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas 

tendo como foco a aprendizagem, nesse campo do conhecimento. Na última década 

do século XX, no Brasil, houve uma preocupação com os rumos da escolarização, isso 

fez com que se ampliasse a oferta de formação inicial em cursos de graduação, e 

continuada em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu 

                                                           
1A expressão milieu, a partir do conceito de Brousseau significa, conforme Almouloud (2007), o meio 

para provocar a aprendizagem de um saber, reconhecer e reproduzir as condições que promovam a 

sua aquisição. 
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(mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais). Além disso, em virtude da 

constante necessidade de repensar práticas e paradigmas da formação de professores 

e o ensino da Matemática, vem se buscando construir uma proposta pedagógica que 

proporcione uma melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática. 

Um campo amplo do estudo da Matemática, sobre o qual aprofundaremos a 

discussão no próximo capítulo, que recebeu destaque a partir da década de 1980 foi o 

das “concepções em relação à matemática”. A ênfase desses estudos é, em sua 

maioria, resultado do legado deixado pelo positivismo e behaviorismo, que se 

observam na produção científica que envolve a questão da relação entre concepções 

de professores na prática pedagógica (THOMPSON, 1997).  

Nas primeiras 3 décadas do século XX, pesquisadores e educadores brasileiros 

passaram a ter contato com outras propostas teóricas (Método Montessoriano de 

Maria Montessori; Sociointeracionismo de Lev Vygotsky; dentre outros) e 

posteriormente na década de 70, a Aprendizagem Significativa de David Alsubel, 

segundo Ronca (1994). Em meio a elas a Teoria Construtivista de Piaget que dá 

origem a outras questões relacionadas à educação e traz consigo uma ruptura 

gradual das ideias e ações amparadas no tecnicismo, até então predominantes. A 

posição passiva atribuída ao aluno cede lugar a um sujeito ativo na construção do 

seu conhecimento, motivado a criar, discutir idéias, reconstruir e produzir saberes, 

num processo de interação e relação com o outro e com o objeto/meio.  

Em concomitância, não cabe mais ao professor a posição de transmissor de 

conhecimento, e sim integrar, criar estratégias e situações didáticas, desafios e 

organizar o ambiente de aprendizagem. 

A partir do que fora exposto apresentamos a seguinte questão de pesquisa a 

ser respondida: Quais concepções sobre a matemática norteiam as práticas do(a) 

professor(a) que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Evidenciando o meio de aprendizagem consideramos fundamental a postura 

reflexiva do professor, uma vez que os momentos de formação, estudos e 

socialização de experiências farão ponte na construção da sua autonomia, 

proporcionando-lhe as condições necessárias para propor intervenções coerentes e 
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preparar o meio adequado para a aquisição de saberes do aprendiz. 

Guy Brousseau, um dos pioneiros da Didática da Matemática Francesa, 

professor aposentado do Instituto Universitário de Formação de Professores e da 

Universidade Bordeaux e propositor da Teoria das Situações Didáticas, que sustenta 

a ideia de que, anteriormente, a visão dominante no campo da Educação era 

essencialmente cognitiva, a qual “[...] evidenciou o papel central da ação no 

desenvolvimento, a originalidade do pensamento matemático e as etapas de seu 

desenvolvimento nas crianças, mas não observou a particularidade da aprendizagem 

de cada conhecimento matemático ao considerar a estrutura formal e a função da 

lógica como fundamentais” (POMMER, 2013 [n.p.] – grifo nosso). Justificando a 

importância desta teoria diante de questões relacionadas à aprendizagem de saberes 

matemáticos, que a teoria de Piaget não respondia, apesar de sua importância nesse 

campo. Na Teoria das Situações Didáticas a aquisição do saber ocorre a partir de três 

fatores: 1- O aluno aprende adaptando-se a um meio; 2 - O professor deve criar e 

organizar esse meio; 3 - O meio e as situações de aprendizagem devem engajar os 

saberes matemáticos; e, por fim, “no fundo, o ato de conhecer dá-se contra um 

conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o 

que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização” (BACHELARD, 1938 apud 

ALMOULOUD, 2007, p. 33). Segundo o educador francês Guy Brousseau (1996a) em 

sua Teoria das Situações Didáticas, o ambiente de aprendizagem deve ser planejado e 

construído pelo professor, e, consonante com Piaget (1976), para que o/s momento/s 

de aprendizagem/ns aconteça/m através de uma interação baseada em 

desequilíbrios, assimilações, interações e acomodações. 

Ainda sobre o ambiente de aprendizagem, destacamos que a “epistemologia 

implícita do professor quanto ao conhecimento é uma parte substancial de suas 

perspectivas profissionais” (SACRISTÁN, 2000, p.182), e serão decisivas na 

constituição de suas práticas pedagógicas. Conforme exposto por Tardif (2014, p. 

264), 

[…] se os saberes profissionais dos professores têm uma certa 
unidade, não se trata de uma unidade teórica ou conceitual, mas 
pragmática: como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem 
parte da mesma caixa de ferramentas, porque o artesão pode precisar 
deles no exercício de suas atividades. 
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 As concepções adquiridas ao longo de sua trajetória de vida - formação 

acadêmica, experiências positivas e negativas (emoções) também como educando, 

contexto social e cultural - serão sutilmente integradas ao fazer pedagógico, “o saber-

ensinar tornar-se-ia a coincidência perfeita entre a personalidade do ator e o papel do 

agente” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 223). Assim, a relação professor/a saber/es é 

mediada, não somente por questões de ordem acadêmica, mas pela experiência 

acumulada a partir de demandas cotidianas do fazer pedagógico. 

  
Metodologia  

Adotamos uma abordagem qualitativa nas duas fases da pesquisa, e 

aplicamos na fase um, como instrumento para gerar os dados e para conhecermos o 

perfil e as concepções matemáticas de Licenciados em Pedagogia, um questionário 

com quarenta e cinco (44) perguntas (Apêndice A) para um grupo de oito professoras 

que trabalham com turmas do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, em uma 

cidade do interior da Bahia. 

O questionário proposto é adaptado de Chacón (2003, p.209-212) e contempla 

algumas categorias estabelecidas (concepções e práticas docentes) com base nos 

elementos elencados nesta pesquisa, descritas no parágrafo abaixo. As quarenta e 

quatro (44) questões são objetivas, distribuídas em quatro blocos denominados Partes 

I, II, III e IV, (apresentadas no parágrafo abaixo), cabendo aos colaboradores escolher 

como resposta uma das seguintes alternativas: Totalmente de acordo; De acordo, 

Em desacordo ou; Totalmente em desacordo, contudo em cada uma das 

alternativas solicitamos que o respondente justificasse a sua escolha.  

A primeira parte deste questionário é constituída por doze (12) questões que 

versam sobre o perfil profissional, a carga horária de trabalho e a relação com a 

profissão. Na segunda denominada Opiniões a respeito do que eu penso sobre a 

matemática, trazemos sete (7) questões com as quais procuramos identificar as 

concepções delas, acerca da matemática enquanto área do conhecimento. Quanto à 

terceira parte, A minha relação com a matemática, contendo dezessete (17) perguntas, 

concentra a investigação no domínio afetivo do profissional frente à disciplina. A 

quarta parte, Escala de atitudes, com quatro (4) perguntas, amplia a investigação no 
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campo da afetividade a partir da análise das reações do colaborador quando o 

mesmo necessita encontrar a solução de um problema matemático. Além dessas 

questões objetivas, há também uma questão discursiva que compõe a Parte V, O 

que Ensinar, cuja finalidade é investigar se o colaborador consegue indicar pelo 

menos cinco habilidades propostas nos PCN para o ensino de matemática. 

A intenção inicial era trabalhar uma proposta de grupo focal, mas na fase de 

aplicação dos questionários, ao fazer os convites para participação na segunda etapa 

da pesquisa, observação de aulas, apenas uma professora se interessou em continuar 

participando da mesma. Com isso, realizamos uma mudança de rota na metodologia 

da pesquisa e passamos a trabalhar na perspectiva da pesquisa colaborativa, com o 

intuito de relacionar as concepções da docente com as suas práticas pedagógicas. 

Na segunda fase da pesquisa, acompanhamos a professora em algumas das 

suas atividades didáticas cotidianas, especificamente: planejamento de aulas; e, 

aulas. Tais ações com o intuito de compreender como ela planeja e desenvolve as 

propostas pedagógicas planejadas, na perspectiva da promoção do saber matemático 

de estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, utilizamos como técnicas para gerar os dados: o diário de 

bordo; as gravações das aulas; e, gravações das conversas produzidas durante o 

acompanhamento das atividades didáticas, dos momentos de entrevista, estudos e 

intervenções. 

As aulas foram gravadas com a autorização da professora, e tinham como 

objetivos garantir a fidelidade das informações para posterior análise; promover um 

momento de reflexão dela frente a sua prática pedagógica; e incentivar leituras que 

auxiliassem a professora na compreensão de fenômenos observados.  

É importante destacar que, em alguns momentos, neste texto, no que tange à 

transcrição, ou comentários sobre as observações das aulas será utilizada a primeira 

pessoa do singular. Visto que, as mesmas foram feitas somente por mim. 

 
Estrutura dos Capítulos  

Na introdução, abordamos a motivação para realizar a pesquisa, objetivos, 

questões norteadoras e metodologia. Na seqüência, estruturamos o texto em três 
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capítulos, conforme apresentamos a seguir: 

No Capítulo I, em que tratamos da Fundamentação Teórica, discutiremos o 

aporte teórico da pesquisa a partir dos autores Gatti (2010), Schon (1992) e Tardif 

(2014) que tratam sobre a formação de professores, Becker (2012) no que se refere ao 

campo da epistemologia do professor de matemática, e, Almouloud (2007), 

Brousseau (1996), D’Amore (2007) e Pais (2002) na abordagem sobre a didática da 

matemática.  

 O segundo capítulo contempla a primeira categoria de análise, “concepções”. 

Nele realizamos a discussão das concepções dos professores que participaram da 

primeira fase desta pesquisa, respondendo aos questionários. No intuito de atingir ao 

objetivo do referido capítulo, utilizamos a análise de conteúdo. 

  No terceiro capítulo, apresentamos o resultado da segunda fase da pesquisa, 

quando tomamos por base a pesquisa colaborativa e acompanhamos uma professora 

nas suas aulas e planejamentos das mesmas. Relacionamos as concepções descritas 

no segundo capítulo com “a prática pedagógica docente nas aulas de matemática”, 

nossa segunda categoria de análise. 

 Nas considerações finais delineamos o resultado de um diálogo entre o que 

pensam os licenciados em pedagogia sobre a matemática e como conduzem o meio 

didático. 
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CAPÍTULO 1   
REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Epistemologia do Professor Licenciado em Pedagogia 

Epistemologia é uma palavra de origem grega cuja etimologia significa 

“episteme” (conhecimento) + “logia” (estudo), sendo assim, estudo do conhecimento. 

Ao citar o termo em questão, há uma referência ao estudo da natureza do 

conhecimento e como se produz esse conhecimento.  Nos estudos dos filósofos 

Platão, Descartes, Locke, Kant e Hume, a produção e evolução do conhecimento 

devem ser compreendidas através da relação entre sujeito e objeto. 

No nosso estudo buscamos compreender a epistemologia do professor 

licenciado em pedagogia, e isso não se restringe a identificar apenas o que ele 

conhece, mas como esse professor na sua ação docente apresenta e disponibiliza, 

para o seu aluno, os saberes matemáticos necessários para a sua formação escolar nos 

anos iniciais. Ao propor uma reflexão epistemológica sobre o tema em questão nos 

arredamos para a compreensão das possibilidades e limitações do sujeito, bem como 

dos elementos que farão parte do conjunto desse estudo.  Nas palavras de Gauthier 

et al (2006, p. 321), “Assentar a pedagogia sobre a razão do professor leva-nos a ver o 

trabalho docente como um trabalho interativo que envolve múltiplas trocas entre 

seres humanos, [...]”. 

 Espera-se que a concepção de conhecimento daquele que ensina 

conhecimento, esteja fundamenta nos saberes científicos agregados no decorrer de 

sua formação. No entanto, ao realizar entrevistas com professores do ensino 

fundamental e médio, Becker (2012, p. 42), concluiu que “muitos dos problemas no 

ensino de matemática resultam das concepções que ainda continuam baseadas no 

senso comum”. A Epistemologia do Professor (BECKER, 2001) busca saber as 

concepções dos docentes a respeito dessas questões fundamentais e de tantas outras 

derivadas dessas: sua concepção de conhecimento, seu entendimento da passagem 

de um conhecimento mais simples a um mais complexo, sua concepção da 

capacidade cognitiva e, portanto, de aprendizagem – do aluno nas mais diferentes 

idades, sua compreensão das dificuldades de aprendizagem do aluno, da origem 

histórica dos conhecimentos contemplados num currículo escolar, etc.    
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Nessa busca de entender o fazer docente cabe-nos pensar sobre a formação 

inicial do Licenciado em Pedagogia que ensina matemática, e isso perpassa pela 

compreensão do papel do currículo nessa formação. 

 
1.1.1 Formação e Currículo do Curso de Pedagogia 

  O curso de Pedagogia foi regulamentado no Brasil primeiramente através do 

Decreto-Lei 1.190 de 4 de abril de 1939, agregado à Faculdade Nacional de Filosofia, e 

em nível de Bacharelado, cujo objetivo era formar intelectuais para executar funções 

técnicas e pesquisadores em educação. O artigo apresentado a seguir justifica o 

caráter administrativo da educação que constituía este curso em sua origem. 

 
Art. 19. O curso de pedagogia será de três anos e terá a seguinte 
seriação de disciplinas: Primeira série 1. Complementos de 
matemática. 2. História da filosofia. 3. Sociologia. 4. Fundamentos 
biológicos da educação. 5. Psicologia educacional. Segunda série 1. 
Estatística educacional. 2. História da educação. 3. Fundamentos 
sociológicos da educação. 4. Psicologia educacional. 5. Administração 
escolar. Terceira série 1. História da educação. 2. Psicologia 
educacional. 3. Administração escolar. 4. Educação comparada. 5. 
Filosofia da educação (BRASIL, 1939, Grifos nossos). 

 

Segundo o mesmo decreto citado, após bacharéis, os formados em pedagogia 

poderiam cursar mais um ano de curso de Didática e se formarem licenciados, aptos 

para ministrar aulas nas escolas formais. 

 
Art. 20. O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das 
seguintes disciplinas: 1. Didática geral. 2. Didática especial. 3. 
Psicologia educacional. 4. Administração escolar. 5. Fundamentos 
biológicos da educação. 6. Fundamentos sociológicos da educação 
(BRASIL, 1939). 

 

Os fragmentos acima revelam uma duplicidade de objetivos que dificultou 

durante muitas décadas a clareza na formação do pedagogo, além de não se observar 

uma formação de professores articulada para aqueles que atuam na educação infantil 

e ensino fundamental. 

Em 1941, o Decreto de Lei n. 3.454, proibiu as faculdades a realizar 

concomitantemente o curso de didática com os cursos de bacharelado, sem nenhuma 

exceção (SAVIANI, 2008). Na sua obra, Silva (2006) comenta que essa medida se 
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justifica devido ao fato de a estrutura do curso que vigorava anteriormente ser 

contraditória às funções do bacharel, pois o que havia era “de um lado, pela 

expectativa do exercício de funções de natureza técnica a serem realizadas por esse 

bacharel e, de outro, pelo caráter exclusivamente generalista das disciplinas fixadas 

para sua formação” (SILVA, 2006, p. 13), desta forma não se tinha clareza sobre o 

trabalho a ser desempenhado. 

Tal dicotomia entre as modalidades de bacharelado e licenciatura se manteve 

durante muito tempo e passa a tomar caráter de definição atualmente no Parecer 

CNE/CP nº 5/2005, no qual o relator sustenta que “no bacharelado se formava o 

pedagogo que poderia atuar como técnico em educação e, na licenciatura, formava-se 

o professor que iria lecionar as matérias pedagógicas [...]” (BRASIL, 2005, p. 3). Ao 

discorrer sobre isso recordei que durante o meu curso de graduação em Pedagogia 

(2000-2004), muitas palestras, cursos e trabalhos científicos buscavam responder a 

seguinte questão: Qual a identidade do Pedagogo? De certo um longo impasse entre 

bacharelado e licenciatura resultou durante muito tempo em uma falta de 

entendimento sobre esta questão, além de compor currículos fragilizados e um pouco 

distantes de atender aos elementos que imperam no fazer do pedagogo.   

Atualmente, segundo regulamenta a legislação brasileira a licenciatura em 

Pedagogia deverá oferecer a formação inicial para a atuação destes profissionais na 

Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental. Um levantamento 

realizado no ano de 2015 sob a responsabilidade do movimento Todos Pela 

Educação, apontou um crescimento relevante no número de profissionais que 

obtiveram essa formação nos últimos 7 (sete) anos. Isso é demonstrado conforme o 

gráfico a seguir.  
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Gráfico 1 - Percentual de Docentes de todas as Redes com Formação Superior por Etapa.  

Brasil. Fonte: https://www.todospelaeducacao.org.br 
 

Para o ingresso na docência em Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental, o PNE define que os profissionais deverão ter licenciatura em 

Pedagogia, mas admite para as modalidades citadas, o antigo magistério. Embora 

este curso já tenha sido extinto do currículo nacional e a política do Ministério da 

Educação seja a de garantir nível superior para todos os profissionais em Educação, a 

LDBEN 9.394, sancionada em 20 de dezembro de 1996, estabelece que para atuar nas 

modalidades de ensino referidas os profissionais deverão ter Licenciatura em 

Pedagogia e atribui à Universidade a responsabilidade pela formação desses 

profissionais. (BRASIL, 1996). 

Conforme propõe a meta 5.6 do PNE, faz parte das políticas públicas 

educacionais “promover e estimular a formação inicial e continuada de 

professores(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras” (PNE, 2014). Desta feita, 

foram criados programas que incluem também a formação em licenciatura em 

pedagogia para profissionais que tenham formação em magistério. Esta, seria 

realizada prioritariamente de forma presencial, podendo também, ocorrer com carga 

horária semipresencial, através do subsídio de recursos e tecnologias relacionadas à 

educação a distância. Conforme reza a LDBEN, Art. 62, § 3º, “a formação inicial de 

profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente 

fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância”. 

Isso foi proposto a fim de garantir o acesso daqueles que, por inúmeras 

questões, são impossibilitados de freqüentar uma graduação e demais formações, na 
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modalidade integralmente presencial, dentre elas, o fato de que as atribuições 

escolares do professor (aulas, planejamentos, correção e elaboração de atividades, 

preenchimento de formulários, dentre outras) determinam a divisão de seu tempo, 

tornando-se também, fator crítico para sua formação, ou seja, sobra pouco tempo 

para o professor estudar. 

Com a oferta e suas possibilidades garantidas em lei, cabe aos currículos dos 

cursos de pedagogia instrumentalizarem a formação, utilizando teoria e prática de 

modo a preparar estes profissionais para um mundo tão multifacetado quanto o 

ambiente escolar. Assim, se faz necessário responder algumas perguntas a esse 

respeito: O curso tem atendido às expectativas para o que foi proposto? Ao finalizar 

o curso os licenciados se sentem preparados para atuar na sala de aula, nas 

modalidades referidas? 

No ano de 2010, ao fazer uma análise de 1.498 ementas dos cursos de 

Pedagogia Gatti (2010, p. 1375) apontou que 

 
A formação de professores profissionais para a educação básica tem 
que partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos 
necessários selecionados como valorosos, em seus fundamentos e 
com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de 
formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes. 
 

Nas palavras da autora se observava a prevalência de um distanciamento 

entre teoria e prática. O que muitas vezes ocasiona a insegurança do pedagogo que 

concluiu recentemente a sua graduação e se estende em muitos momentos do fazer 

pedagógico. Ainda segundo a mesma, no campo da Pedagogia havia uma 

fragmentação que desconsiderava em seu ponto de partida, a “função social própria 

à escolarização – ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar 

valores e práticas coerentes com nossa vida civil” (GATTI, 2010, p. 1.375), o que se 

justifica claramente quando identificamos práticas que resultam em um ensino 

infracto e abstrato, que muitas vezes se apresenta em práticas pedagógicas e 

metodologias utilizadas no ensino de matemática, em particular nos anos do Ensino 

Fundamental. Contudo, “[...] conhecimento matemático não é apenas realizar a 

operação 3x3, mas compreender o significado dessa operação; [...]. É ali que se 

esbarram os docentes” (BECKER, 2012, p. 43). 
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Ao realizar análise documental em arquivos oficiais e escolares, e pesquisa de 

campo a partir de questionários e problemas resolvidos por discentes de cursos de 

pedagogia, Almeida e Lima (2012) concluíram que a formação proposta nestes cursos 

de licenciatura, assentam a formação para o ensino de matemática em segundo 

plano, o que torna insuficiente os currículos propostos para contemplar na formação 

inicial, os elementos que envolvem o ensino de matemática. Diante dos resultados da 

investigação, os autores apontam a urgência de repensar a estrutura curricular do 

curso de pedagogia no que se refere à formação matemática dos futuros pedagogos, 

no decorrer do curso. 

 
1.1.2 Formação do Pedagogo para Ensinar Matemática 

A partir da década de 1980, com a crise da educação tecnicista, se tem buscado 

a ampliação da oferta de formação de professores no Brasil devido à constante 

necessidade de melhoria da qualidade da educação ofertada. Isso, 

conseqüentemente, traz o repensar sobre novas práticas e paradigmas de formação e 

ensino, a contemplar, também, o ensino da Matemática. Essa oferta começou a ser 

ampliada com os cursos de formação, regulamentados pela LDBEN/1996. 

Os documentos oficiais que regulamentam a educação do país – leis, 

resoluções, diretrizes, pareceres, apontam para um processo de ensino cujo foco 

esteja na produção do conhecimento. Isso se dá a partir da interlocução dos diversos 

saberes, a promover uma visão ampla da realidade e considerarem o ensino como 

um processo social, baseado nas relações, na interação humana de diferentes grupos. 

Essas ideias são baseadas a partir de um currículo e uma escola na qual as crianças 

possam aprender sobre o mundo em que vivem (GALLO, 2000). 

Nesse contexto, em que o professor é sujeito ativo desse processo, cabe a este 

organizar e criar o meio de aprendizagem (ALMOULOUD, 2007). Portanto, caberá a 

formação a ser oferecida, percorrer vias que prepare o professor para “construir 

situações-problema em que o conhecimento matemático apontado seja 

recontextualizado e repersonalizado em vista de se tornar um conhecimento do 

aluno” (ALMOULOUD, 2011, p. 195), ao mesmo tempo em que considera a imagem 
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do professor como ser “pessoal e sócio-cultural” (FIORENTINI; COSTA, 2002, p. 

309).  

Segundo as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (CNE, BRASIL, 

2006), quanto à diversidade nacional e autonomia pedagógica, tem-se no Artigo 6º: 

 
A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade 
nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á 
de: I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a 
diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio 
do estudo acurado da literatura pertinente e de realidades 
educacionais, assim como por meio de reflexão e ações críticas, 
articulará: a) aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos 
de diferentes áreas do conhecimento, com pertinência ao campo da 
Pedagogia, que contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das 
organizações e da sociedade. 
 

Os conhecimentos pedagógicos apresentados na resolução referida versam 

sobre uma ação docente fundamentada na diversidade e nos modos de produção 

articulados “entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 

inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do 

conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo” (CNE, 

BRASIL, 2006). A formação para ensinar matemática se constituirá através de um 

conjunto de 3 variáveis interdependentes: aluno, professor e mundo. Por isso, “a 

formação do professor contemporâneo, bem como a do educando, é interessante 

desmistificar o processo matemático, mostrando que ele está inserido nessa tradição 

por se tratar de uma obra do espírito humano” (BOERI; VIONE, 2009, p. 26). 

A matemática, que ao longo do tempo foi entendida como algo voltado para a 

resolução de problemas, cederá lugar à matemática que se aspira no novo século, 

marcada pela contextualização e o estímulo à investigação, pensamentos, atitudes, 

superação de desafios e amplas possibilidades de solução de problemas. Enfim, uma 

matemática a partir da qual os sujeitos ativos no processo de aquisição de novos 

saberes possam compreender o seu sentido no mundo e para o mundo, pois “a 

Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do 

espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos 

do mundo físico” (PCN, 1997). 

Compete ao currículo proposto para a formação de professores, preparar os 
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docentes para a utilização de práticas pedagógicas inovadoras que tragam as 

experiências dos educandos para os espaços de educação formal e utilizar dessas 

experiências para o ensino da matemática, aprofundando o diálogo e ampliando os 

saberes que ele já traz para o saber matemático/científico. Os PCN (1997, s/n)  

colocam que 

 
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da 
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade 
contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de 
cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. A 
Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos 
determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das 
técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também 
estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. 
 

Quanto à composição dos currículos propostos para a formação de 

professores, Fiorentini e Castro (2003, p. 137) salientam que “a licenciatura preocupa-

se muito mais em formar um profissional que tenha o domínio operacional e 

procedimental da matemática do que um profissional que fale sobre a matemática, 

que saiba explorar suas ideias de múltiplas formas, tendo em vista a formação 

humana”.  

Como uma das alternativas de superação desse cenário, é preciso a revisão dos 

currículos voltados para a formação de pedagogos e considerar que os referidos 

conteúdos sejam tratados seguindo um entendimento de que a educação matemática 

envolve diversas áreas, como por exemplo, a história e a psicologia. Por isso, a 

necessidade de fomentar discussões acerca do momento histórico e cultural, que 

resultaram nestes conteúdos, bem como a questão dos afetos.  Isso é corroborado 

pela abordagem de Chacón (2003, p. 26), ao afirmar que 

 
Um desenvolvimento excelente da dimensão afetiva na aula de 
matemática requer apresentar modelos de situações que permitam 
descobrir e liberar crenças limitativas dos alunos, incorporar a 
experiência vital e considerar a emoção e o afeto como veículos do 
conhecimento matemático. 
 

A dimensão afetiva integra um conjunto de temas de grande relevância para a 

compreensão e interpretação dos fenômenos identificados nas diversas situações de 
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ensino-aprendizagem em matemática. Ao mesmo tempo, influencia na metodologia 

docente, sendo essencial a sua discussão e consideração na formação de professores. 

Uma das finalidades de todos os níveis de ensino de Matemática deveria 

consolidar a concepção de formação no objetivo de “[...] ensinar a difícil tarefa de ver 

o todo, examiná-lo em suas partes e voltar ao todo com uma nova visão obtida a 

partir da análise das partes” (CURY, 1994, p. 76). Ou seja, para uma formação de 

professores que contemple essa questão precisa-se repensar o currículo das 

licenciaturas em pedagogia, atrelando os conteúdos matemáticos propostos às 

múltiplas questões que envolvem a epistemologia docente, buscando superar 

concepções firmadas no senso comum que resultam algumas vezes na automatização 

do ensino. 

O saber docente não se fundamenta apenas no que fora construído no âmbito 

da graduação, mas a partir de questões sócio-econômicas, político-pedagógicas, pelos 

referenciais de docência e experiências que o educador traz consigo, oriundos de 

toda a sua trajetória escolar e de suas vivências. Isso justifica o fato de, muitas vezes, 

embora seja consciente das questões que envolvem a educação atual, o educador 

reproduza em sua ação modelos mecânicos, distinguidos pela ausência de 

significado e nenhuma proximidade com o mundo concreto. Tais afirmações se 

constatam nos escritos de Tardif e Raymond (2000, p. 218), segundo eles, 

 
A idéia de base é que esses “saberes” (esquemas, regras, hábitos, 
procedimentos, tipos, categorias etc.) não são inatos, mas produzidos 
pela socialização, isto é, através do processo de imersão dos 
indivíduos nos diversos mundos socializados (famílias, grupos, 
amigos, escolas etc.), nos quais eles constroem, em interação com os 
outros, sua identidade pessoal e social. 
 

Assim, a relação professor/saber é mediada não somente por questões de 

ordem acadêmica, mas por diferentes fontes que propiciam o acúmulo de 

experiências interligadas a questões cotidianas do fazer pedagógico, vivenciadas 

pelos professores. Nas palavras de Tardif (2014, p. 272), “um professor mergulhado 

na ação, em sala de aula, não pensa, como afirma o modelo positivista do 

pensamento, como um cientista, um engenheiro ou um lógico”. Com isso, há uma 

valorização do professor ao seu fazer e às suas concepções frente às teorias 
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acadêmicas. Isso aponta para modelos de formação centrados na consolidação de um 

ensino reflexivo, ao tempo em que os espaços de formação se utilizam da 

socialização, do diálogo e valorização dos saberes docentes, porém articulando-os 

com as teorias. 

Para Tardif (2014) os saberes do professor são saberes discursivos, a partir dos 

quais o docente sinaliza para quais saberes se utiliza, ao tempo em que a ação por si 

mesmo não indica nenhum saber docente. Contudo, no que diz respeito à 

racionalidade que o professor coloca naquela ação, Schön (1992) contrapõe as ideias 

de Tardif (2014), omitindo a questão da afetividade e defendendo a posição de que “o 

conhecimento está na ação”, apontando que  

Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor 
reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num 
segundo momento, reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo 
que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura compreender a 
razão por que foi surpreendido. Depois, num terceiro momento, 
reformula o problema suscitado pela situação; talvez o aluno não seja 
de aprendizagem lenta, mas, pelo contrário, seja exímio no 
cumprimento das instruções. Num quarto momento, efetua uma 
experiência para testar a sua nova hipótese; por exemplo, coloca uma 
nova questão ou estabelece uma nova tarefa para testar a hipótese 
que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este processo de 
reflexão-na-ação não exige palavras (SCHÖN, 1992, p. 83). 

O saber docente se constrói quando o professor tece reflexões a partir dos 

aspectos que envolvem reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a 

reflexão na ação, conjuntamente com o entendimento deste ser como um profissional 

autônomo, conforme apontam Pimenta e Moura (2000). Dessa maneira, Serrazina 

(2002) destaca que é imprescindível a tarefa diária de reflexão do professor em 

relação a cada nova atividade que o mesmo tenha desenvolvido com o educando e, a 

partir disso, o docente adquire novos saberes, que serão relacionados aos que já traz 

em sua trajetória.  

Na teoria de Chevallard (1991), segundo o conceito de transposição didática é 

preciso que haja uma adaptação do saber que se pretende ensinar para se tornar 

ensinável, “falar de um saber e da sua transmissão, com efeito, é reconduzir a 

imagem da caixa preta” (CHEVALLARD; BOSCH; GASCÓN, 1997, p. 4). Todavia, 

tanto os aspectos oriundos das falhas em que apontam para a formação docente em 

relacionar conteúdos e teorias às práticas escolares e, de igual modo, as crenças e 
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atitudes dos profissionais em relação à matemática resultam na insegurança do 

professor ou na repetição ao trabalhar didaticamente. 

Segundo D’Ambrosio, um dos grandes desafios que o contexto atual coloca à 

formação de professores para o ensino da matemática é atrelar situações de 

ensino/aprendizagem às ideias matemáticas, à diversidade cultural e características 

do mundo moderno. De fato, “a formação de professores deve focalizar essa 

prioridade e não ser um elenco de conteúdos na sua maioria desinteressantes, 

obsoletos e inúteis. De outra maneira, ela poderá encontrar seu fim nos currículos 

escolares” (D’AMBROSIO, 2006, p. 49).  Vale ressaltar que uma parte considerável de 

professores que lecionam nos anos iniciais do ensino Fundamental, são oriundos de 

uma educação tradicional/tecnicista, na qual se destaca um ensino de matemática 

composto pela aplicabilidade de regras básicas, sem nenhuma articulação com o 

mundo.  

Ao tecer considerações sobre o termo concepções, Thompson (1997, p. 130) se 

refere como "uma estrutura mental mais genérica que abrange as crenças, os 

significados, os conceitos, as proposições, as regras, as imagens mentais, as 

preferências e o gosto dos professores”. As metodologias utilizadas pelos docentes 

para o ensino de matemática, em sala de aula, são, por diversas vezes, influenciadas 

pelas concepções dos mesmos. Desse modo, cabe à formação preparar o professor 

para o ‘fazer matemático’. Segundo Llinares (1993, p. 383), “A compreensão que os 

professores têm do conteúdo matemático deve reunir várias características que lhes 

permitam gerar atividades e situações de ensino através das quais os alunos possam 

construir, de uma maneira significativa, o conhecimento matemático”.  

Para Fennema e Franke (1992, p. 147) as investigações até aqui realizadas 

nesse sentido apontam que “os professores têm que possuir um conhecimento 

aprofundado não apenas dos conteúdos matemáticos que ensinam, mas também dos 

conteúdos matemáticos que os seus alunos aprenderão no futuro”. Este 

conhecimento fará ponte para que os educandos possam continuar obtendo sucesso 

na aprendizagem, quando submetidos a outras situações voltadas para a aquisição 

de novos saberes.  

A ampliação dos programas de formação, nas últimas décadas, e os 
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investimentos realizados nessa área não foram suficientes para impactar mudanças 

significativas na educação. Para Pontes (2013, p. 60) “a matemática continua sendo 

digerida nos mesmos moldes do início do século XX”, assim caminha na contramão 

em um momento da história marcado por avanços tecnológicos e científicos que 

expandem fontes e possibilidades de conhecimento e, ao mesmo tempo, questionam 

formas tradicionais de ensino. 

No entanto, independentemente da metodologia do professor, ou das formas 

de ensino, um elemento intrínseco à tríade professor-aluno-saber é o contrato 

didático.  

 

1.2  Contrato Didático 

No ambiente escolar existem 3 modalidades de contratos: O primeiro deles é o 

contrato escolar, por meio do qual a escola e a sociedade estabelecem acordos sobre 

horários, programas e demais pontos estruturais; o segundo diz respeito ao contrato 

pedagógico, aquele que ocorre fora da sala de aula, permeando a relação de alunos e 

professores, sem vistas a algum tipo de conteúdo, mas caracterizando os deveres e 

direitos de cada parte; e por fim o contrato didático propriamente dito, este 

intimamente ligado à sala de aula e que se relaciona com a obtenção do saber 

didático, entendido nesse processo o professor como mediador e provocador da 

aprendizagem e o aluno sujeito ativo do conhecimento, buscando compreender e 

apropriar-se do saber em questão, sobre o qual detalharemos a seguir.  

 Considerando que a epistemologia, a didática e a transformação de 

conhecimentos estão intimamente ligadas, a ideia de contrato didático surgida na 

década de 1970, foi considerada primeiramente pelos teóricos Guy Brousseau e Pères, 

buscando compreender o fracasso dos estudantes no campo da matemática 

(D’AMORE, 2007). Este, por sua vez, se refere a “um conjunto de comportamentos 

(específicos) do professor que são esperados pelos alunos, e um conjunto de 

comportamentos do aluno que são esperados pelo professor” a partir do saber 

envolvido (BROUSSEAU, 1996a, p. 38). 

O contrato didático é um elemento da Didática da Matemática, que se 

apresenta como uma tendência recente da educação matemática, cujos estudos, são 
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pautados em torno de discussões sobre a especificidade e dimensão social da 

aprendizagem nessa área do conhecimento, é composto por regras implícitas, que 

moldam as atitudes dos envolvidos e surge no momento em que professor e alunos, 

estabelecem uma relação pedagógica ao tempo em que se reúnem em torno de um 

conhecimento. Por isso, não depende da metodologia utilizada pelo professor, nem 

tampouco das suas concepções (CURY, 1994). Com o diagrama a seguir buscamos 

ilustrar a ideia que o contrato didático simboliza um acordo tácito, cujos 

protagonistas são o professor, os alunos e o saber ou saberes envolvidos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O contrato didático não é explícito, não é palpável, mas sim, algo que se 

encontra implícito na relação professor-aluno, e por isso mesmo passivo de sofrer 

rupturas. Esse é originado das expectativas que cada lado tem do outro. O aluno 

espera ser apresentado ao saber pelo professor e o professor espera ser ouvido e 

compreendido pelo aluno, por exemplo. Dessa forma, não é necessário apenas 

cumprir sua parte, mas também estar atento às expectativas e responsabilidades de 

ambas as partes. 

Além de ser constituído de responsabilidades, há uma relação assimétrica do 

saber e consciência do implícito entre as partes, o contrato didático é fluido, 

adaptando-se de acordo aos anseios e perspectivas dos envolvidos, além de suas 

personalidades. Dessa forma, percebe-se que o contrato está impregnado do 

pensamento individual ou de uma sociedade específica sobrepondo-se, inclusive, aos 

interesses didáticos. Assim sendo, mesmo que o professor não tenha consciência 

Imagem 1 - Contrato Didático.  
 

Fonte: ALMOULOUD (2007, p. 35).  
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disso, suas concepções relacionadas ao fazer docente serão reveladas na sua prática 

cotidiana da sala de aula. 

Desta maneira, segundo afirmam Araujo;Lima;Santos (2011, p. 743), “O 

contrato didático não existe fora do contexto de uma relação didática, a qual é 

constituída de uma série de relações sociais, por ele organizadas dentro de um 

espaço temporal determinado, entre um professor, os alunos e um objeto preciso de 

ensino e de aprendizagem.”. Essas relações, por vezes, sofrem rupturas, as quais 

servem para cada um dos envolvidos “modificar sem cessar sua relação com o 

saber”.  

Como já mencionado, na relação didática ocorre assimetria no que tange a 

apropriação do saber e à produção do conhecimento, sendo a principal função da 

relação didática promover a apropriação do saber. Por essas relações se processarem 

de formas diferenciadas, Pais (2002) comenta os três exemplos de contrato didático, 

apresentados por Brousseau (1986), os quais apontam as diferentes condutas do 

professor para com o aluno no que se refere a valorização do saber matemático. 

Exemplo 1: O professor acha que o conteúdo a ser transmitido é o fator 

preponderante, refletido na relação docente-discente pelo fato do primeiro 

considerar-se detentor do saber, enxergando o segundo como desprovido do mesmo. 

Assim, o contrato é pautado na predominância de um rígido controle dessa relação, 

exercido por meio do próprio saber; 

Exemplo 2: A ênfase recai na relação entre o estudante e o saber com poucas 

intermediações do professor, caracterizando um processo educacional não diretivo, 

com pouco controle do processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, o aluno opta de 

forma mais livre pelo caminho a seguir, para obter o saber escolar, focando naquilo 

que mais lhe interessa, e como a intervenção do professor é mínima no processo, 

aparenta que a aprendizagem ocorre de forma quase espontânea; 

Exemplo 3: Assim como no segundo exemplo, o aluno relaciona-se de forma mais 

direta com o saber, porém, o professor mesmo propondo, como no exemplo anterior, 

as situações didáticas, buscando situações desafiadoras adequadas ao nível 

intelectual do aluno, o professor não abre mão da sua função de acompanhar o 
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processo ensino-aprendizagem, por isso ele tem uma preocupação com os erros e 

acertos dos alunos com uma atenção constante sobre a ação e a reflexão. 

Outro fator a ser considerado é que a aprendizagem é levada em conta tanto 

de forma individual, quanto coletiva em pequenos grupos, ou com toda a classe, por 

meio das atividades propostas. Dessa forma, o docente não se isenta de cumprir seu 

papel de mediador do conhecimento, e estimula o discente a aproximar-se mais do 

saber. É uma situação que valoriza mais a resolução de problemas, levando o aluno a 

elaborar os conceitos matemáticos com uma atuação mais ativa. 

Portanto, à medida que o professor não explicita suas expectativas, cabe ao 

aluno descobri-las, caracterizando um exemplo de ruptura do contrato didático. O 

aluno é desafiado a tornar-se mais ativo na obtenção do conhecimento, gerando 

assim, um maior aprendizado. Uma vez que o contrato é rompido, faz-se necessário 

sua reavaliação e renegociação, gerando um novo caminho para a prática 

pedagógica.  

Para D’Amore (2007, p. 222), transmitir conhecimento traz uma complexidade 

que “não se reduz apenas a um dos três polos professor-aluno-saber”. Assim, é 

necessário compreender que há uma “adaptação do conhecimento matemático para 

transformá-lo em conhecimento para ser ensinado” (Ibidem), fruto dos mais variados 

aspectos presentes na formação do educador.  Neste aspecto, Ernest (1996, p. 27) 

"destaca o contexto da criação ou da descoberta". Ao mesmo tempo, para Brousseau 

(1996a, p. 54) “a situação didática deve conduzir o aluno a fazer o que se busca, 

porém, ao mesmo tempo, não deve conduzi-lo”. 

Do mesmo modo, nas palavras de D’Amore (2007, p. 227) fica evidente uma 

diferença entre o que se sabe e o que se ensina, pois segundo ele “ao redor do próprio 

saber do professor organiza-se um conhecimento específico”. Dessa maneira, sendo 

este guiado por questões relacionadas ao interior do educador e que o influencia a 

realizar escolhas. 

O professor precisa estar preparado para propor momentos em que o aluno se 

encontre sozinho diante do problema a resolver e sem a intervenção dele (professor) 

(BROUSSEAU, 1996a). Com isso, se agrega uma fase importante no âmbito do saber, 

as situações em que, 
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O professor fixa convencionalmente e explicitamente o estatuto 
cognitivo do saber [...]. Depois da institucionalização, feita pelo 
professor, o saber torna-se oficial e os alunos devem incorporá-lo a 
seus esquemas mentais, tornando-o assim disponível para utilização 
na resolução de problemas matemáticos. (ALMOULOUD, 2007, p. 40) 
 

Uma aula, na qual há a compreensão do todo, leva os alunos a investigar, a 

buscar por si mesmos as soluções, ao tempo em que adquirem os saberes necessários, 

pois o educador “[...] tem, pois, de imaginar e propor aos alunos situações que eles 

possam viver e nas quais os conhecimentos apareçam como a solução ótima e 

passível de ser descoberta para os problemas colocados” (BROUSSEAU, 1996a, p. 38). 

Por isso, a necessidade de formar professores considerando aspectos pedagógicos 

que também condicionem o caráter investigativo às novas formas de aprendizagem. 

No entanto, independente da prática pedagógica do professor há 

possibilidade de ocorrências em sala de aula de situações que devam ser 

consideradas no processo de aprendizagem da matemática. Essas situações são 

denominadas por Brousseau de efeitos didáticos, os quais são resultados de aspectos 

associados à metodologia de ensino, obstáculos, formação do professor, nível dos 

alunos, dos conceitos em discussão, e outros (PAIS, 2002). 

 

1.2.1  Efeitos Didático 

 Como foi dito, esses efeitos são oriundos de situações que envolvem o 

professor de matemática, o aluno e saberes no meio didático.  Tais situações não são 

permanentes, pois podem ocorrer em um momento localizado e podem ser 

superadas a depender do professor e do aluno. No tocante a aprendizagem não há 

uma relação “causa-efeito”, ou seja, a ocorrência de um efeito didático não implicará 

na impossibilidade de aprendizagem, visto que, segundo Pais (2002, p. 89) “a 

aprendizagem é um fenômeno não redutível a uma única dimensão”.  

Sendo assim, Pais (2002) e Araujo; Lima; Santos (2011), apresentam em seus 

trabalhos alguns dos efeitos didáticos discutidos por Brousseau (1996a), são eles: 

1) Efeito Topázio: também nomeado de controle da incerteza, refere-se a situação em 

que, compadecendo-se da dificuldade do aluno, o professor, com a intenção de 

ajudá-lo, acaba por revelar a resposta do problema. Ocorre nesse efeito uma 
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transferência de conhecimento do professor para o aluno, impedindo o aluno de 

participar ativamente na construção do seu conhecimento, conduzindo a situação de 

aprendizagem em uma concepção tradicional de ensino, ou seja, repetição de 

modelos, fórmulas e regras. Ao analisar os dados no Capítulo 3 (Análise de Dados), a 

seguir, encontramos o Efeito Topázio em vários momentos nas três aulas 

apresentadas. 

2) Efeito Jourdain: chamado de mal-entendido fundamental, caracteriza-se por, ao 

perceber o fracasso do ensino, o professor atribui cientificidade aos conhecimentos 

cotidianos do aluno. Dessa forma, qualquer banalidade manifestada pelo aluno é 

indício de grande saber. Desse modo não há como sustentar um diálogo pedagógico 

e, por isso, o foco na aprendizagem do conhecimento é desviado. 

3) Deslize metacognitivo: o fracasso de uma atividade de ensino-aprendizagem 

proposta, leva o professor a analisar seus métodos ao invés do conhecimento 

matemático. Desse modo o que ocorre é o domínio da epistemologia docente sobre os 

argumentos, e o conhecimento próprio do professor assume o lugar do saber, 

ocasionando uma confusão entre saber escolar e o senso comum. 

4) Uso abusivo de analogias: apesar de ser empregada como forma de facilitar o 

entendimento do aluno, baseado em seu conhecimento prévio, a prática em demasia 

torna limitada a visão do conceito estudado, pois o uso da metáfora não expressa o 

sentido correto das ideias associadas. Isso traz efeitos negativos para a 

aprendizagem, onde muitas vezes o uso inadequado da analogia pode desencadear 

os efeitos Topázio e Jourdain. 

5) Efeito Dienes: é um fenômeno didático associado à epistemologia espontânea com 

a qual o professor concebe a natureza da disciplina que trabalha (matemática), ou 

seja, a sua epistemologia não tem a ver com a epistemologia de uma ciência (no caso 

a matemática), com isso há uma redução do significado das práticas educativas, 

aproximando  o currículo mais do senso comum do que da ciência. Isto porque, a 

proposta de Dienes na década de 1960 era de construir um modelo didático 

independente do conteúdo, tomando com isso uma base pseudo-epistemológica para 

o saber ensinado. 
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 Conforme pode ser identificado acima, os Efeitos Didáticos estão intimamente 

ligados a um conjunto composto pela metodologia de ensino, obstáculos, formação 

do professor, nível dos alunos, conceitos e concepções. Ao transformar o 

conhecimento científico necessário para aprendizagem em algo demasiadamente 

banal, o professor acaba por romper com o contrato didático, uma vez que os Efeitos 

são considerados “efeitos perversos do contrato didático” e “uma distorção na 

relação professor-aluno” (ARAÚJO, 2011, p. 747). 
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CAPÍTULO 2   

A MATEMÁTICA NA CONCEPÇÃO DE DOCENTES QUE 
ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Neste capítulo temos como objetivo discutir as concepções sobre matemática 

de oito professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, licenciadas e 

licenciandas em Pedagogia, participantes desta pesquisa, que atuam em duas escolas 

de um município do interior da Bahia. Utilizamos como instrumento para gerar os 

dados desta pesquisa um questionário composto por 44 questões, uma adaptação do 

que foi utilizado pela autora Chacón (2003), ao investigar a atitude em relação à 

matemática dos professores participantes de sua pesquisa. Ressaltamos que, os 

momentos de respostas ao questionário foram acompanhados pela pesquisadora.  

 
2.1 Perfil das Docentes que Participaram da Pesquisa 

 Para analisar as concepções e práticas docentes, fez-se necessário, também, 

considerar os perfis das docentes entrevistadas, tanto no cunho social quanto 

profissional, além de suas próprias percepções acerca da profissão na qual atuam. 

Isso se tornou necessário para que tivéssemos uma visão mais completa delas e das 

suas práticas, a partir de sua formação inicial e continuada e de seus aspectos sociais 

(BULATY; PIETROBON, 2015, p. 3). 

 De acordo com o relatório da UNESCO “O Perfil dos professores brasileiros: o 

que fazem, o que pensam, o que almejam...” publicado em 2004, para ser traçado esse 

perfil, é necessário extrapolar os quesitos de formação escolar e profissional. Dessa 

forma, devemos abarcar outros aspectos como sexo e idade, escolaridade e situação 

profissional que são de cunho individual e social, dentre outros que não foram 

considerados em nossa pesquisa (UNESCO, 2004. p.43).  

 Em relação ao sexo, temos que todas as pessoas entrevistadas (100%) são 

mulheres. Isso corrobora com o alto índice no perfil da UNESCO de 81,3% de 

mulheres docentes nos anos inicias do ensino fundamental (UNESCO, 2004, p. 44). 

Essa predominância, chamada por Bulaty e Pietrobon (2015, p. 12-13) de 

“feminização da profissão docente na infância” acontece pela escola ser considerada 
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extensão do ambiente familiar, onde as professoras, ou “tias”, além de educar 

intelectualmente, devem cuidar de forma maternal das crianças (BULATY e 

PIETROBON, 2015, p. 12-13). 

 A média de idade encontrada entre as professoras de matemática da escola foi 

de 39,5 anos, o que corrobora com o estudo de Ciríaco (2016) no qual a faixa etária 

dos pedagogos docentes de matemática nos anos iniciais possuía predominância 

entre 36 a 47 anos. 

 No que tange a jornada de trabalho das professoras entrevistadas, apenas uma 

possui carga horária semanal de 20 horas, e as demais de 40 horas. Vale ressaltar 

também, que nenhuma delas atua em outra rede de ensino. Contrapondo o estudo de 

Ribeiro e Lopes (2012) no qual ocorre predominância de professores que atuam em 

duas escolas, correspondendo a 37,8% dos entrevistados. Além dessa carga horária 

de aulas, as professoras da Escola pesquisada utilizam de 6 a 9 horas para 

planejamento de atividades, 2 horas para tarefas administrativas (preenchimento de 

formulários e demais tarefas burocráticas) e quinzenalmente possuem encontros de 

formação com duração de 4 horas. Essa formação continuada as insere em um 

universo mais atual, com novas metodologias e tecnologias, dessa forma, de acordo 

com Bigaton (2005, p. 28 – 29). 

[...] é importante que a formação dos professores lhes proporcione 
fundamentos para que tenham iniciativa, coragem, ética, visão de 
futuro, conhecimento da sua área de atuação, flexibilidade e 
capacidade de inovar e criar. 
 

Dessa forma, as professores tanto podem obter mais conhecimento, quanto se 

atualizar e ampliar sua percepção do mundo em que vivem a fim de criar novas 

estratégias para proporcionar a seus alunos uma educação mais prazerosa. 

 Quanto à formação profissional, no universo pesquisado, 50% (4 professoras) 

são licenciadas em pedagogia, e as outras quatro (50%) são licenciandas no referido 

curso e já concluíram os cursos de Letras, História ou Filosofia. De acordo com a 

reflexão de Bulaty e Pietrobon (2015, p. 11) acerca da formação inicial do educador, 

 
Pensar na formação docente nos remete a entender a mesma como 
ponto de partida para uma prática consciente, que viabilize as 
condições para a formação de um aluno mais ativo no processo de 
aprendizagem.  



44 

 

 

Pois existe uma relação direta entre a formação do professor e sua prática, e quanto 

melhor for a primeira, melhor será sua construção do que é ser professor e como 

ensinar aquilo que sabe. 

Concernente a possuir curso de especialização, todas as oito professoras que 

responderam ao questionário possuem especialização, sendo algumas em 

alfabetização e letramento, outras em gestão escolar e demais cursos voltados para o 

ensino. Esse resultado foi superior ao apresentado no estudo de Ribeiro e Lopes 

(2012) em que 75,7% dos professores são pós-graduados  

 Outro quesito importante de ser analisado é a experiência das professoras 

tantona docência em geral quanto em classes do Ensino Fundamental I. Esses dados 

estão explicitados nas tabelas 01 e 02 e nos fazem perceber que tal como ocorreu no 

estudo de Santos e Costa (2016, p. 8), a maioria das professoras possuem vasta 

experiência em sala de aula, pressupondo, de acordo com os autores, “uma prática 

mais sólida, mais consciente e, provavelmente, mais significativa e eficaz” frente os 

objetivos para com seu ofício, sendo “importante na busca pela qualidade da prática 

pedagógica” (SANTOS e COSTA, 2016. P. 8). 

 No estudo supracitado, 24% (vinte e quatro por cento) tem até 5 (cinco) anos 

de experiência docente, 50% (cinquenta por cento) possui entre 5 a 10 anos, 8% (oito 

por cento) possui de 10 a 20 anos e 8% (oito por cento) tem mais de 20 anos de 

experiência na docência em geral (SANTOS e COSTA, 2016, p. 8-9). Esses dados 

apontam discrepância entre os encontrados em nossa pesquisa, pois, na Escola 

pesquisada, nenhuma das professoras possui menos de 10 anos de atuação em sala 

de aula, ocupando, quase que em totalidade, a faixa de 10 a 20 anos com 75% (7 

professoras). 

 Se levarmos em conta a experiência da docência nos anos iniciais do ensino 

fundamental, temos que mais da metade possui entre 14 e 16 anos, denotando um 

longo percurso de formação. 

 

 

 



45 

 

Tabela 01 - Tempo de atuação como professor. 

Faixa de tempo Quantidade de professoras 

10 – 15 anos 03 

16 – 21 anos 04 

21 – 23 anos 01 

TOTAL 10 – 23 anos 08 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Tabela 02 - Tempo de atuação como professor de anos iniciais. 

Faixa de tempo Quantidade de professoras 

08 – 12 anos 03 

14 – 16 anos 05 

TOTAL 08 – 16 anos 08 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quando questionadas se escolheram ser professoras, todas as entrevistadas 

assinalaram estar de acordo ou totalmente de acordo. Entretanto, quatro delas (50%) 

afirmaram ter ingressado nessa profissão por falta de opção ou não gostavam da 

profissão no início, porém que passaram a gostar com o tempo. Essas afirmações 

corroboram com os dados encontrados na pesquisa da UNESCO (2004) em que 48,1% 

dos professores entrevistados estão mais satisfeitos agora do que no início da 

carreira. 

 Outro questionamento feito às professoras em nossa pesquisa foi se elas 

gostavam de trabalhar como professoras. Para essa afirmação, todas assinalaram 

estar de acordo ou totalmente de acordo e justificaram de forma muito próxima às 

justificativas dadas na questão anterior. Entretanto, dentre as justificativas 

apresentadas, uma nos chamou a atenção ao afirmar que a falta de eficientes políticas 

publicas de valorização e problemas relacionados ao perfil dos educandos e 

assistência de suas famílias, a tem desestimulado, apesar de amar a profissão. Em 

concordância a essa afirmação Silva (2012, p. 21 -22) afirma que, 

A desmotivação dos professores vem desde os baixos salários, o 
desinteresse dos alunos, a falta de estrutura, até a falta de 
interesse dos pais dos alunos e a sociedade [...] Existem ainda 
muita agressividade e violência no ambiente escolar, de alunos 
que não respeitam os professores, não obedecem as suas 
ordens. 
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 Apesar da afirmação dessa docente em questão e da reflexão acima, 

apresentada por Silva (2012), quando questionadas se possuíam motivação para 

continuar atuando, todas assinalaram estar de acordo e justificaram que, apesar das 

dificuldades, da falta de valorização e decepção, buscam forças e se realizam na 

profissão de forma a sentirem-se motivadas a prosseguir. Esse dado corrobora com o 

apresentado na pesquisa da UNESCO (2004), segundo a qual 50% dos professores da 

Região Nordeste pretendem permanecer na função atual e na mesma escola, 

enquanto que 7% desejam somente mudar de escola e apenas 11% gostariam de sair 

da área da educação. 

 
2.2. Definindo Concepções 

 O fazer pedagógico não é algo estático, mas se constitui como um processo 

dinâmico no qual o professor realiza várias atividades, tais como planejamentos, 

preparação e execução das aulas, organização de exercícios, estudos, reflexões, dentre 

outros. A prática pedagógica em torno dessas atividades não se resume ao que 

aparece e se mostra evidente, sua origem parte de uma fundamentação que dá 

sentido a ela.  Nas palavras de Freire (2003, p. 40) “A educação é sempre uma certa 

teoria do conhecimento posta em prática [...]”, ou seja, no ato de ensinar o docente 

tende a por em prática as suas concepções em torno de um conhecimento em 

questão. Neste trabalho buscamos identificar quais concepções acerca da matemática 

se fazem presentes na prática pedagógica de professores, tema de destaque na obra 

dos autores Ernest (1988), Thompson (1997), Ponte (1992) e Chacón (2003). 

Ao definir o termo concepções a pesquisadora Alba Thompson (1997) o 

destacou como uma estrutura mental mais ampla, que abrange crenças, visões, 

significados e preferências, manifestadas na prática pedagógica. Um processo 

paralelo, individual e conscientemente sustentado, fruto das interações no meio e 

experiências ao longo da vida. Ainda segundo a autora, as concepções agem tal como 

‘forças motrizes’ na formação do comportamento e molda as ações dos professores 

no meio de aprendizagem, por isso, para a autora, “qualquer esforço para melhorar a 

qualidade do ensino de matemática deve começar por uma compreensão das 

concepções sustentadas pelos professores e pelo modo como estas estão relacionadas 
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com sua prática pedagógica” (THOMPSON 1997, p. 14). Algo que pode compor uma 

justificativa para algumas lacunas deixadas por muitas pesquisas que se concentram 

apenas no desempenho do professor em sala de aula. Apontando que um dos 

caminhos seria compreender também a prática pedagógica a partir do estudo de 

processos mentais dos professores.  

As concepções diferenciam-se de outros elementos do conhecimento, a 

exemplo das crenças, e exercem papel determinante nas ações, conduzindo a forma 

de pensar, mas não são identificadas facilmente, pois não se mostram de maneira 

imediata (PONTE, 1992). Segundo este autor, as concepções são resultado de um 

processo individual e social, ao tempo que realizamos um processo mental por meio 

de nossas experiências e confrontação das nossas ideias com as de outros sujeitos. 

“Por outro lado, actuam como elemento bloqueador em relação a novas realidades 

ou a certos problemas, limitando as nossas possibilidades de actuação e 

compreensão” (PONTE, 1992, p. 1). Adiante, esse mesmo autor considera o fato do 

professor como organizador das experiências de aprendizagem matemática, uma das 

justificativas para a importância do estudo das concepções acerca da matemática, por 

exemplo, no desenvolvimento de uma aula o professor pode ser influenciado por 

suas concepções. Afirma que, por se tratar de uma ciência antiga e ensinada 

obrigatoriamente, torna-se difícil não se ter concepções sobre a matemática, e que a 

mesma “possui, por tudo isso, uma imagem forte, suscitando medos e admirações” 

(PONTE, 1992, p. 1).  

Ernest (1988) considera o importante papel que a reflexão exerce nas 

concepções e práticas dos professores, e destacou três meios que podem influenciar 

tais práticas: as crenças do professor sobre a Matemática, o seu ensino e 

aprendizagem; o contexto social em que se localiza o meio de aprendizagem 

enfatizando obstáculos e oportunidades particulares desse meio; o pensamento e 

reflexão do professor. Ao considerar a reflexão, o autor sinaliza a possibilidade de 

mudança de concepções, ao tempo em que conhecimento e prática conduzem ao 

pensamento e reflexão. 

Ao elencar discussões acerca dos afetos na aprendizagem matemática Chacón 

(2003), considera que “concepções ou sistemas de crenças do professor sobre a 
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natureza da matemática estão arraigados nas diferentes visões da filosofia da 

matemática” (CHACÓN, 2003, p. 64). Há diversos modelos de concepções relativas à 

matemática, onde a autora citada descreve as elaboradas por Ernest (1988) e 

Thompson (1984). Vejamos a seguir, as delimitações das mesmas, discutidas na obra 

de Chacón (2003). 

Três tipologias são estabelecidas por Ernest (1988): 

 1 – UTILITARISTA – a matemática é vista como conjunto de fatos não relacionados. 

Uma caixa de ferramenta a serviço do alcance de objetivos externos.  

2 - PLATÔNICA – “a matemática somente se descobre, não se cria”, constitui-se 

como um corpo estático e unificado de conhecimento. 

3 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – a matemática é algo aberto, e seus resultados 

podem ser revisados. É vista como um campo de criação humana em contínua 

expansão, onde modelos e procedimentos são gerados e aprimorados como 

conhecimento.  

 Nos estudos sobre as influencias das crenças do professor nas ações 

relacionadas ao ensino da matemática, Thompson (1984) também estabeleceu três 

tipos de visão predominante em relação à matemática, são estas: 

1 – INSTRUMENTALISTA – Enfatiza regras e procedimentos no ensino da 

matemática. 

2 – PLATÔNICA – Enfatiza o significado dos conceitos matemáticos e da  lógica dos 

procedimentos matemáticos. 

3 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – Ênfase a atividades que conduzam o estudante 

ao interesse por processos gerativos da matemática. 

 Segundo Chacón (2003), nas duas primeiras concepções apresentadas por 

ambos os autores (utilitarista para o primeiro e instrumentalista para o segundo e 

platônica para ambos), o papel desempenhado pelo professor pode ser comparado a 

um instrutor, pois o mesmo ocupa a posição de sujeito ativo. Ao utilizar termos como 

regras; procedimentos; conceito; lógica; objetivos externos; corpo estático e unificado, 

a autora aponta para a matemática onde se ensina pela mecanização, transmissão de 

conceitos e crenças e repetição de métodos. Na terceira concepção apresentada por 

ambos, há uma modificação do que fora estabelecido nas visões anteriores, pois o 
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professor atua como facilitador ou mediador na aquisição dos saberes matemático, 

sendo o educando o sujeito ativo, o que se mostra diante dos termos criação humana; 

algo aberto e revisto; interesse a processos gerativos. 

Continuando neste propósito de identificar as concepções de professores que 

ensinam matemática, sobre a matemática e seu ensino, nos baseamos também nos 

estudos de Baraldi (1999) que aponta quatro tipos de concepções. Uma delas é a 

concepção pitagórica, uma vez que, para os pitagóricos a matemática explicava o 

Universo e os números como princípio de ordenação do Universo, acarretando desta 

concepção que, “em Matemática é necessário somente saber contar e fazer cálculos, 

para entender como funciona a realidade concreta.” (BARALDI, 1999, p. 84). Alguns 

marcadores que pode nos ajudar a identificar esse tipo de concepção são: “tudo é 

Matemática”, “a Matemática esta em todas as coisas”, “a Matemática faz parte do 

nosso cotidiano”, “a Matemática está em nosso cotidiano e em tudo que faço”, dentre 

outras. 

Além da concepção Pitagórica a autora apresenta também as concepções: 

Platônica; Falibilista, e; Absolutista. Nesta última podem se destacar outras três 

distintas concepções: Logicismo; Formalismo, e; Construtivismo. Para os absolutistas 

a verdade está no conhecimento matemático que é autêntico, puro e coeso à lógica, 

sendo a Matemática a única responsável pelo desenvolvimento do raciocínio lógico.         

 Como categorias de análise das respostas apresentadas nos questionários de 

pesquisa, utilizamos para classificação as concepções instrumental, utilitarista, 

platônica, processual gerativa, pitagórica, absolutista e falibilista, conforme as 

concepções propostas por Ernest (1988), Thompson (1984) e Baraldi (1999). 

 

2.2.1 Concepção Platônica 
O termo “platônico” é derivado do “platonismo”, corrente filosófica do 

período clássico, baseada no pensamento de Platão.  

Em 387 a.C. a academia de Platão foi fundada, em seus ensinamentos, o 

filósofo defendia a existência de uma suprema verdade, das quais as ideias são 

eternas, imutáveis e universais. De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento 

são formulados em mundos distintos: o inteligível e o sensível. As ideias nascem em 
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um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos conceitos sendo, 

portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo 

inteligível o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações 

podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela 

formação do conhecimento. Os defensores do platonismo conjecturam não ser 

possível construir a verdade, apenas descobri-la, pois adquirir conhecimento 

significa compreender e refletir sobre verdades eternas, imutáveis e incorruptíveis.  

 
2.2.2 Concepção Instrumental 

Para compreendermos a concepção instrumentalista buscamos informações 

desde o século XVII, quando o homem se tornou centro do processo de conhecimento 

e o conhecimento foi diretamente associado à razão. Nessa época, predominava a 

idéia de que conhecer e explicar a verdade racionalmente tornaria o homem livre.  

Na idade moderna, uma forte crença na razão e no avanço da ciência como as chaves 

de progresso para o homem e a sociedade marcou fortemente esse período. A partir 

do século XX, a pós-modernidade trouxe o fracasso do ideal de modernidade, 

justificando o fim da mesma pela substituição de um pensamento “forte” da filosofia 

antiga, por um pensamento “fraco”, onde não existem verdades absolutas, mas 

opiniões compartilhadas (VATTIMO, 2010). Surgem, no mundo contemporâneo, 

outras questões que “dizem respeito ao sentido, ao valor e aos limites éticos do 

conhecimento científico nos contextos das sociedades” (COTRIM, 2011, p.357).     

Como resultado do novo pensamento, no início do século XX, surge a Teoria 

Crítica, vinculada à Escola de Frankfurt e aparece o conceito de “Razão 

Instrumental”, proposto por Horkheimer como crítica ao pensamento iluminista de 

racionalizar o mundo. Segundo ele, na ânsia pelo conhecimento técnico, operativo e 

eficaz, necessário para atender as demandas trazidas pelo capitalismo, o homem se 

aliena, perde a sua liberdade e consciência (HORKHEIMER, 2002). 

 Os conhecimentos filosóficos e históricos levantados acerca da Razão 

Instrumental reforçam a nossa compreensão da definição de Thompson (1984). 
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2.2.3 Concepção Processual Gerativa 

Esta concepção é fruto dos estudos da tipologia “resolução de problemas” 

estabelecida na obra de Thompson (1984) e Ernest (1988). 

Consideramos processual gerativa ações e pensamentos que conduzem à uma 

concepção dinâmica da matemática, que constitui-se de um conjunto que integra 

exploração, investigação, criatividade, curiosidade e resultam na compreensão de 

pensamento e conceito matemático. Desta forma, torna a matemática criação 

humana, a qual é passível de ser modificada e evoluída. 

As concepções que serão discutidas a seguir (pitagórica, absolutistas e 

falibilista) foram apresentadas nos estudos de Baraldi (1999). 

 
2.2.4 Concepção Pitagórica 

 Os números eram o centro do universo dos pitagóricos, os quais acreditavam 

que a Matemática retirava o mundo do caos e até mesmo a natureza poderia ser 

regida por ela. Mesmo com os abalos sofridos pelos números irracionais e pelo 

paradoxo de Zenon, é uma concepção ainda presente em nosso cotidiano. Basta 

lembrar-nos de máximas como “tudo é Matemática” para perceber que a concepção 

pitagórica de que “é necessário somente saber contar e fazer cálculos, para entender 

como funciona a realidade concreta”, deixando-a “deficiente de aspectos 

geométricos, humanos, históricos e sociais” de forma a não creditar sua contribuição 

na formação dos cidadãos ao redor do mundo. 

 Dessa forma, tal concepção credita às ciências ditas exatas o papel exclusivo de 

conceituar de forma detalhada todos os fenômenos que acontecem no universo, 

fazendo com que a lógica seja o elo entre as ciências, ignorando o fazer e o pensar de 

forma espontânea e livre. 

 
2.2.5 Concepções Absolutistas 

 Como o próprio nome da a entender, essa concepção trata o conhecimento 

matemático como absoluto, verdadeiro e indiscutível. Sendo, portanto, o 

“representante do único domínio de conhecimento genuíno, adjacente à lógica e às 

afirmações aceitas como virtuosas nos significados de seus termos” e também 

atribuindo a pesquisa matemática o título de busca pela verdade. 
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 Para tanto, os defensores dessa corrente, se utilizavam do método dedutivo 

para comprovar as proposições analíticas ou tautológicas, aceitando demonstrações e 

afirmações das quais os resultados eram logicamente deduzidos. Ao considerarem 

as afirmações sem suas devidas demonstrações, abrem espaço para que sejam 

criticadas, postas em dúvidas e possam ser corrigidas. 

 Por conta desse “espaço para questionamentos”, os absolutistas se viram no 

início do século XX diante de paradoxos e contradições, resultando tanto na revisão 

das afirmações e a adição de outras que pudessem assegurá-las, quanto 

possibilitaram a ascensão dos falibilistas. 

 Dentro dessa concepção podem ser destacadas três linhas distintas, sendo elas 

o Logicismo, o Formalismo e o Construtivismo, também chamado de Intuicionismo. 

 O Logicismo objetiva mostrar que todas as verdades matemáticas podem ser 

demonstradas partindo-se da lógica, através do auxílio de afirmações. Dessa forma, 

Baraldi (1999, p. 87) afirma que “toda a verdade matemática pode ser provada pelos 

axiomas e regras de inferências lógicas, insto é, são expressões lógicas”, sendo a 

linguagem a maior preocupação. Essa última é sacrificada para que a consistência 

seja preservada. Assim, traçando um paralelo com o ensino em sala de aula, a 

matemática torna-se desprovida de contexto real, sendo reduzida apenas a uma 

linguagem utilizada para aprender mais dela mesma, predominando o estudo 

algébrico e conferindo maior importância às demonstrações em detrimento das 

experiências empíricas.  

 A linha Formalista deseja transcrever a Matemática por meio de descrições 

para além da lógica, sendo esta última apenas um instrumento de importância tal e 

qual a qualquer outra forma do conhecimento. As teorias formais são compostas por 

“termos primitivos, regras para a formação de fórmula, seguidos de axiomas ou 

postulados, regras de inferências e teoremas”, sendo as formulas nada mais que 

cadeias de símbolos. Sua consistência é também sua dificuldade maior e mais 

discutida, além de não ser possível representar a totalidade das verdades 

matemáticas através de um sistema formal e nem validar todas as proposições 

construídas. Essa linha matemática ainda está muito presente no âmbito escolar nas 

“demonstrações rigorosas de teoremas e fórmulas”, uma vez que estas devem ser 
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aplicadas para a resolução de todo e qualquer problema matemático, sem levar em 

consideração contextos sociais, políticos e culturais e a criatividade. 

 O Construtivismo, ao englobar diversas visões, sendo o Intuicionismo a 

predominante, visa reconstruir o conhecimento matemático por meio de métodos 

variados. Seus representantes defendem que a matemática deve primeiro ser 

internalizada na mente, uma vez que suas verdades objetos são abstratos, 

constituindo assim um mundo particular, e sua linguagem é secundária, em resumo, 

tratam-na como capaz de se auto-gerir. Os paradoxos e contradições presentes são 

considerados os maiores representantes da imperfeição que é a matemática, 

possibilitando assim, que o conhecimento seja recriado a todo instante. Para Baraldi 

(1999, p. 89), essa linha da concepção Absolutista “é sujeito a falhas, sobretudo, 

porque se baseia em crenças subjetivas para delinear seu conhecimento”, não 

marcando presença em sala por não possuir oportunidade de ser reproduzida nesse 

contexto. 

 
2.2.6 Concepções Falibilistas 

 Os fabilistas surgiram como críticos ao Absolutismo, utilizando-se da ideia de 

relatividade da verdade e falibilidade da matemática e sua necessidade de ser 

corrigida e revisada, destronando esta ciência do posto de dona da verdade absoluta.  

 Para tanto, aliam ao conhecimento matemático conhecimentos como o físico e 

o empírico, inserindo-a na história e prática humana, e consequentemente, aliando-a 

as ciências humanas e sociais. Além disso, levam em consideração as diversas 

culturas e seus saberes e fazeres matemáticos. 

 
2.3. Investigando as Concepções 

Por estratégia de classificação dos elementos relacionados às categorias de 

análise, organizamos as respostas às questões selecionadas em tabelas, que foram 

agrupadas a partir dos temas: concepções a respeito da matemática; concepções 

sobre o ensino da matemática; concepções sobre resolução de problemas; concepções 

sobre resolução de exercícios e concepções que simbolizam atitudes. Estes temas 

foram escolhidos para aprofundar o nosso entendimento acerca da concepção 

predominante, pois, em alguns momentos, os professores apresentaram mais de uma 
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concepção dentro de um mesmo tema. Ao final de cada grupo de tabelas construimos 

um quadro sínteses das visões identificadas. 

 Quanto ao pseudônimo utilizado ao fazer referência às professoras do grupo 

pesquisado, escolhemos nomes de pedras preciosas como reconhecimento a 

importância de cada uma delas neste trabalho científico e ao papel desempenhado 

por as mesmas no contexto social. Os nomes não fazem referência alguma ao perfil 

das profissionais, exceto à professora identificada como “Ágata”, escolha que será 

justificada no próximo capítulo. Nem sempre foi possível transcrever a resposta de 

todas as professoras nas questões que apresentaremos a seguir, pois, às vezes, as 

mesmas não apresentavam elementos para classificação em alguma das categorias de 

análise proposta. 

 As estratégias descritas que nos permitiram classificar e discutir as concepções 

sobre a matemática, emergiram de nosso universo de pesquisa, tomada referências 

segundo os critérios e referenciais teóricos estudados. 

 

2.3.1 Concepções a Respeito da Matemática 

As questões 13, 15 e 16, apresentadas a seguir, foram destacadas da segunda 

parte do questionário de pesquisa, denominada Opiniões a respeito do que eu penso 

sobre a matemática. Conjuntamente com as outras quatro questões que compõem 

essa parte, foram escolhidas com o propósito de identificar as concepções do grupo 

de professoras acerca da matemática enquanto área do conhecimento. 
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Quadro 1 - Respostas concedidas à questão 13 do Questionário de Pesquisa. 

13. A matemática se constitui de procedimentos que temos de memorizar. 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala Likert 

Em sua grande parte o que atua é o 

raciocínio lógico. 

Absolutista 

logicista 

 

Ametista Em 

desacordo 

 Porque matemática é lógica. Cristal Em 

desacordo 

Em alguns procedimentos há necessidade 

de        memorização, mas na grande 

maioria é constituído de descobertas e 

raciocínio. 

Platônica Safira Em 

desacordo 

 Em alguns momentos talvez, mas creio que 

deva ser aprendido e não memorizado. 

Processual 

Gerativa 

Jade Em 

desacordo 

 Memorizar não é aprender. Portanto 

precisamos ensinar os nossos alunos algo 

que eles levem para a vida.  
Utilitarista 

 

 

Ágata Em 

desacordo 

  A matemática faz parte do nosso cotidiano 

e há situações que é necessário aprender e 

praticar. 

Utilitarista 

e 

Pitagórica 

Rubi Em 

desacordo 

 Acredito que a matemática seja voltada 

para a compreensão e raciocínio e isso vai 

para além da memorização. 

Processos 

Gerativos  

 

Esmeralda  Em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 2 - Respostas concedidas à questão 15 do Questionário de Pesquisa. 

15.  Matemática significa pesquisar novas ideias. 

 Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

Possibilita pesquisar várias maneiras de 

compreensão. 

Platônica Ametista De acordo 

 A matemática nos aponta diversas 

possibilidades. 

Falibilista  Esmeralda De acordo 

  A matemática é um campo muito amplo. Processual 

Gerativa 

Rubi De acordo 

  Estamos sempre pesquisando a procura 

de melhorar para nosso aprendizado. 

Instrumental Lazuli De acordo 

  Pesquisar novos métodos que 

desenvolva o raciocínio e melhore a 

compreensão do que foi proposto. 

Absolutista 

Formalista e 

logicista 

Cristal Totalmente 

de acordo 

  A cada método que possa facilitar a 

aprendizagem do aluno é bastante 

enriquecedor. 

Absolutista 

Formalista 

Jade  Totalmente 

de acordo 

  Porque existem várias opções para se 

chegar ao mesmo resultado. 

Instrumental  

 

Safira Totalmente 

de acordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 3 - Respostas concedidas à questão 16 do Questionário de Pesquisa. 

16.  A matemática é algo muito abstrato para mim. 

 Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

Porque está presente em nossas vidas.  

 

 

Pitagórica 

Ametista Totalmente 

em 

desacordo 

  A matemática está presente em nossas 

ações do dia-dia. 

Esmeralda Em 

desacordo 

  A matemática faz parte do nosso dia-a-

dia. 

Rubi De acordo 

  Como ela está em nosso cotidiano e em 

tudo que faço. 

Jade Em 

desacordo 

  O ensino de matemática é baseado no 

concreto em situações do dia-dia. 

Utilitarista Cristal Em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  
 A partir da classificação das respostas de cada professora para o tema 1 

“Concepções a respeito da matemática” construimos um quadro-resumo (Tabela 1 

abaixo), de forma a proporcionar ao leitor uma visão panorâmica das concepções das 

professoras em relação ao tema citado. Estão relacionadas no referido quadro as 

quatro categorias de análise descritas na introdução deste capítulo, bem como a 

frequência das respostas de cada professora participante da pesquisa em cada uma 

das categorias. 

Diante da tabela apresentada abaixo, quando perguntadas sobre o que pensam 

a respeito da matemática, identificamos, na maioria das respostas concedidas pelo 

grupo, uma maior freqüência para concepção Pitagórica. Ainda se observa, que as 

concepções dessas professoras, sobre a matemática, permeiam diversas outras 

concepções com freqüências iguais de proposições abrangendo as concepções: 

Absolutista Logicista; Utilitarista e; Processual Gerativa. O que podemos inferir 

disto? 
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 Tabela 3 - Frequência das Respostas ao Tema 01. 

 

Concepções a Respeito da 

Matemática 

A
m

et
is

ta
 

C
ri

st
a

l 

E
sm

e
ra

ld
a 

R
u

b
i 

Ja
d

e 

S
a

fi
ra

 

L
a

z
u

li
 

Á
g

a
ta

 

Falibilista   1      

Absolutista Formalista     1    

Absolutista Logicista 1 1   1    

Instrumental      1 1  

Utilitarista  1  1    1 

Platônica 1     1   

Pitagórica 1  1 2 1    

Processual Gerativa   1 1 1    

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Possivelmente essas professoras, mesmo com os anos de experiência com o 

ensino de matemática no Fundamental I, pensam a matemática por diversos vieses 

epistemológicos, alguns deles até contraditórios em relação ao outro. Isso pode ser 

constatado quando se olha as respostas individuais de cada uma delas. Tomemos 

como exemplo a professora Esmeralda, a qual apresenta as concepções Falibilista e 

Pitagórica a respeito da matemática, concepções antagônicas, visto que, enquanto a 

primeira se apóia na idéia de que a verdade é relativa e, por isso, admite que as 

produções matemáticas sejam falíveis, a segunda concebe a matemática como 

organizadora da realidade concreta. 

A professora Rubi, apesar de não ter concordado que a matemática é algo 

abstrato, a relacionou muitas vezes ao ideário da compreensão e raciocínio. Ametista 

também explicitou as concepções platônica, pitagórica e logicista da matemática ao 

afirmar que, Em sua grande parte o que atua é o raciocínio lógico. A matemática está 

presente em nossas vidas. Possibilita pesquisar várias maneiras de compreensão. 

Expressões do tipo: compreender; descobrir; refletir; imaginar; interpretar; 

saber o significado; a depender da forma como foram colocadas, podem conceber a 

matemática como pronta e acabada (FIORENTINI, 1994), abstrata e imutável, sem 

relação alguma ao tempo histórico e não tendo a concepção da matemática como 
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criação humana. Estes elementos a classificam em um campo onde somente a razão 

pode abrir possibilidades de aquisição de saberes.  

A relação da matemática com o cotidiano, como posta nas palavras de Rubi, é 

característica de uma concepção utilitarista. Desse modo, busca objetivos externos, de 

forma fragmentada, onde não se observa relação de fatos. Por vezes, tem como fim a 

aquisição de habilidades ligadas a números, cálculos, figuras e fórmulas. 

Em síntese, concluímos que “as concepções a respeito da matemática”, 

evidenciadas pelas professoras, apontam para uma necessidade de reflexão do 

grupo, pois enfatizaram a matemática dos significados de conceitos; procedimentos; 

compreensão; uso de algoritmos e lógica, elementos distantes da matemática que 

pode ser fruto da criação e passível de desenvolvimento, ao tempo em que além da 

compreensão se pode justificar os seus componentes. 

 

2.3.2 Concepções acerca o Ensino da Matemática 

As questões 20, 22 e 24 estão localizadas na segunda e terceira parte do 

questionário de pesquisa, delas buscamos identificar a concepção das docentes sobre 

o ensino da matemática. Vejamos as concepções identificadas a partir da análise das 

respostas concedidas. 
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Quadro 4 - Respostas Concedidas à Questão 20 do Questionário de Pesquisa. 

20. Relaciono em sala de aula os novos conceitos da matemática com o que já foi aprendido. 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

 Tento contextualizar os novos 

conceitos, ao aprendizado 

adquirido. 

Utilitarista 

Instrumental   

Ametista De acordo 

  Desde que facilite a 

aprendizagem do aluno. 

 

Instrumental 

Jade De acordo 

  Estou sempre em busca de 

novos conhecimentos. 

Safira De acordo 

  Sempre procuro contextualizar 

os novos conceitos a 

aprendizagem adquirida 

demonstrando a interação entre 

eles. 

Utilitarista 

e 

Instrumental   

Esmeralda De acordo 

   É necessário relacionar a prática 

com os conceitos aprendidos. 

 

 

Utilitarista 

Cristal De acordo 

  É necessário fazer um paralelo 

entre o conceito e a prática. 

Rubi De acordo 

  Devemos trazer para os nossos 

alunos, atividades voltadas para 

nossa realidade. 

 

Ágata De acordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 5 – Respostas Concedidas à Questão 22 do Questionário de Pesquisa. 

22. Gosto muito de ensinar o meu aluno a resolver desafios de matemática. 

 Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

Os desafios farão crescer o raciocínio 

lógico. 

 

Absolutista 

Logicista 

 

 

Ametista De acordo 

  É necessário desafiá-los, para que 

desenvolva o seu raciocínio.  

Cristal Totalmente 

de acordo 

  Sinto-me motivada a desafiá-los em 

novos conhecimentos.  

 

 

Instrumental 

Jade De acordo 

 É gratificante utilizar material concreto 

para resolver os desafios matemáticos. 

Rubi De acordo 

   Porque os desafios matemáticos nos 

preparam para enfrentar as situações 

encontradas no nosso dia-a-dia. 

 

 

Utilitarista  

Ágata De acordo 

  Estimulo os meus alunos a pensar e 

perceber a utilização da matemática na 

vida. 

Esmeralda De acordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 6 - Respostas Concedidas à Questão 24 do Questionário de Pesquisa 

 
24. O que importa é saber se o aluno determinou o resultado final correto. 

  Concepção Professora Escala 

Likert 

É necessário conhecer o caminho usado 

pelo aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental 

  

Ametista Em 

desacordo 

  É necessário compreender as estratégias 

pela qual chegou ao resultado. 

Cristal Em 

desacordo 

  Preciso conhecer as estratégias que o meu 

aluno utilizou para chegar ao resultado 

final. 

Esmeralda Em 

desacordo 

  É bom o professor conhecer o caminho 

utilizado pelo aluno. 

Rubi Em 

desacordo 

  Salvo que a busca pelo resultado seja feito 

de maneira legítima. 

Jade Totalmente 

em 

desacordo 

  Gosto de conhecer os caminhos que os 

alunos encontraram para as respostas. 

Safira Em 

desacordo 

  Porque independentemente dos 

resultados temos que propor aos nossos 

alunos que eles tenham interesse em 

realizar resultados. 

Ágata Em 

desacordo 

O importante é saber se adquiriu 

conhecimento sobre o assunto trabalhado. 

Platônico 
e 

Instrumental 

Lazuli Totalmente 

em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Tabela 4: Frequência das Respostas ao Tema 02. 

 

Concepções sobre Ensino da 

Matemática A
m

et
is

ta
 

C
ri

st
a

l 

E
sm

e
ra

ld

a
 

R
u

b
i 

Ja
d

e 

S
a

fi
ra

 

L
a

z
u

li
 

Á
g

a
ta

 

Falibilista - - - - - - - - 

Absolutista Formalista - - - - - - - - 

Absolutista Logicista 1 1 - - - - - - 

Instrumental 2 - 2 1 3 2 1 1 

Utilitarista 1 1 2 1 - -  2 

Platônica - - - - - - 1 - 

Pitagórica - - - - - - - - 

Processual Gerativa - - - - - - - - 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
 

As concepções de ensino da matemática que emergiram do grupo de 

professoras demonstraram, em sua maioria, aspectos  instrumentais.  

Conjecturamos que as expressões “resolver desafios”, “chegar a um resultado final”, 

“conhecer caminhos para as respostas”, sejam indicadores de uma concepção de ensino 

instrumental da matemática por sinalizarem uma ênfase a regras e procedimentos. 

Diante dos comentários acerca da questão 24 “O que importa é saber se o meu 

aluno determinou o resultado final correto”, podemos citar como exemplos de uma 

concepção instrumental de ensino da matemática:  

Cristal, 

É necessário compreender as estratégias pela qual chegou ao resultado.  

Ágata, 

Porque independente dos resultados temos que propor aos nossos alunos que eles 

tenham interesse em realizar resultados. 

Jade, 

Salvo que a busca pelo resultado seja feito de maneira legítima. 

Nas concepções representadas acima, a matemática se reduz ao erro e o acerto, 

evidenciando um resultado definido através de processo mecânico formado por um 

conjunto que integra métodos de repetição, aplicação de fórmulas, operações e 
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procedimentos. O cálculo é importante, e não deve ser menosprezado, porém, 

quando relacionamos a matemática somente a cálculos estamos reduzindo-a a um 

dos aspectos mais pobres e de menor valor formativo (PONTE, 1992). Desta forma, as 

práticas em sala de aula, podem, por vezes, se enveredar por caminhos os quais 

induzem o estudante ao rigor de pensar e buscar uma matemática exata. Dessa 

forma, mesmo utilizando metodologias e materiais diversos, busca possibilidades 

que têm como fim a solução considerada exata. Este caminho pode ser justificado 

através da lacuna deixada pelos modelos de formação quando não consideram a 

importância das concepções construídas historicamente, e por isso, não atuam em 

seu rompimento e/ou transformação (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009).   

 

2.3.3 Concepções sobre Resolução de Problemas e Resolução de Exercícios 

As questões 23, 25, 29 e 30 compõem a terceira parte do questionário de 

pesquisa e versam sobre o tema “Resolução de problemas e Resolução de exercícios”. 

A partir da análise das respostas concedidas pelo grupo de professores identificamos 

a concepção predominante a respeito deste tema. 
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Quadro 7 - Respostas Concedidas à Questão 23 do Questionário de Pesquisa 

23. Prefiro propor a resolução de exercícios que de problemas de matemática. 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

 As situações desafiadoras são formas 

utilizadas para melhor compreensão de 

resolução de problemas.  

 

 

Processual 

Gerativa 

Ametista Em 

desacordo 

  A matemática é um desafio e é 

necessário propor atividades que faça o 

aluno pensar. 

Rubi Em 

desacordo 

  É preciso criar situações desafiadoras 

para que possam compreender e criar 

estratégias para chegar a um determinado 

resultado. 

 

Instrumental 

 

Cristal De acordo 

Porque temos que dar aos nossos alunos o 
direito de pensar, buscar estratégias para 
enriquecer seu aprendizado.  

 

Platônica 

 

Ágata Em 

desacordo 

  Existem temas que são melhor 

compreendido quando envolvidos em 

situação-problema. 

Esmeralda Em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 8 - Respostas Concedidas à Questão 25 do Questionário de Pesquisa 

25. Somente ensino a resolver problemas quando necessário 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

  A aprendizagem se faz mais eficaz 

quando problematizando situações do 

cotidiano. 

Utilitarista 

 

Cristal Em 

desacordo 

 Sabendo que a matemática faz parte da 

nossa vida a todo tempo somos desafiados 

a resolver problemas. 

Pitagórica Rubi Em 

desacordo 

 Estar sempre lançando desafios. Platônica Safira Em 

desacordo 

A resolução de problemas é fundamental 

para os resultados que buscamos 

encontrar, portanto é fundamental resolver 

sempre. 

Instrumental  Ágata Em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 9 - Respostas Concedidas à Questão 29 do Questionário de Pesquisa 

29. Fico apreensivo(a) quando um aluno me pede “de surpresa” para resolver 

problemas de matemática. 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

 Tenho domínio dos conteúdos, porém se 

houver uma situação que não conheço, 

vou estudar. 

 

 

 

 

 

Instrumental  

Ametista Em 

desacordo 

  Gosto de questionar as duvidas que ele 

tem e procuro pensar com ele as maneiras 

de resolver. 

Esmeralda Em 

desacordo 

 Quando tenho dúvida, peço para 

aguardar eu pesquisar. 

Safira Em 

desacordo 

 Tento compreender junto com ele, para 

junto chegarmos a resolução. 

Cristal Em 

desacordo 

 Quando é algo que não tenho resposta eu 

explico que preciso estudar primeiro para 

passar pra ele. 

Ágata Em 

desacordo 

  Procuro resolver o problema junto com 

meu aluno, desafiando-o a encontrar a 

resposta. 

Rubi Em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 10 - Respostas Concedidas à Questão 30 do Questionário de Pesquisa 

30. Fico apreensivo(a) quando um aluno me pede “de surpresa” para resolver um 

exercício de matemática. 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

 Tenho domínio dos conteúdos, porém se 

houver uma situação que não conheço, 

vou estudar. 

 

 

 

 

 

Instrumental  

 

Ametista Em 

desacordo 

  Gosto de questionar as duvidas que ele 

tem e procuro pensar com ele as maneiras 

de resolver. 

Esmeralda Em 

desacordo 

  Procuro resolver o exercício junto com 

meu aluno. 

Rubi Em 

desacordo 

  Quando não tenho domínio, procuro 

pesquisar para trazer para eles. 

Ágata Em 

desacordo 

  Se não domino o conteúdo, procuro 

estudar mais sobre o assunto e descobrir 

estratégias que facilitem a compreensão. 

Cristal  Em 

desacordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Tabela 5 - Frequência das Respostas ao Tema 03. 

 

Resolução de Problemas e 

Resolução de Exercícios A
m

et
is

ta
 

C
ri

st
a

l 

E
sm

e
ra

ld

a
 

R
u

b
i 

Ja
d

e 

S
a

fi
ra

 

L
a

z
u

li
 

Á
g

a
ta

 

Falibilista - - - - - - - - 

Absolutista Formalista - - - - - - - - 

Absolutista Logicista - - - - - - - - 

Instrumental 2 3 2 2 - 1 - 3 

Utilitarista - 1 - - - - - - 

Platônica - - 1 - - 1 - 1 

Pitagórica - - - - - - - - 

Processual Gerativa 1 - - 1 - - - - 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Os termos “resolução de problemas” e “resolução de exercícios” não foram 

separados apenas estrategicamente nas questões. Embora, muitas vezes, se 

identifique compreensões equivocadas de professores de matemática quando se 

posicionam a respeito de cada um dos aspectos metodológicos, como se os termos 

em questão tivessem o mesmo sentido, mas estes se diferenciam 

epistemologicamente nas suas essências. Em um momento de aplicação dos 

questionários ouvimos de algumas professoras indagações do tipo:  

As questões 29 e 30 estão iguais.  

Falam sobre resolução de problemas.  

Ao analisar as respostas às questões apresentadas, verificamos semelhanças 

entre elas, e fomos surpreendidos pelas professoras Ametista e Esmeralda, por 

transcreverem as mesmas respostas para as questões 29 e 30.  Estes fatos nos permitiu 

inferir que nosso grupo de professoras concebe a resolução de problemas e de 

exercícios apenas como uma intervenção voltada para o desenvolvimento e/ou 

verificação de aquisição de habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, 

aplicabilidade de conceitos, procedimentos, regras e fórmulas. Embora, cada uma 

delas, enquanto estratégias metodológicas proponham perspectivas diferentes, 
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conforme será visto na afirmação de Onuchic (2015), abaixo, sobre resolução de 

problemas. 

Ao discutir mitos e crenças que professores reproduzem em sala de aula, 

Chacón (2003, p. 189) afirma que “quase todos os problemas de matemática podem 

ser resolvidos com a aplicação direta de uma fórmula, uma regra, ou um 

procedimento que o professor explicou ou que está no livro didático”, algo que 

encontramos nas afirmações de: 

Ametista, 

As situações desafiadoras são formas utilizadas para melhor compreensão de resolução 

de problemas. 

Ágata, 

A resolução de problemas é fundamental para os resultados que buscamos encontrar, 

portanto é fundamental resolver sempre. 

Cristal, 

Tento compreender junto com eles, para juntos chegarmos à resolução. 

As afirmativas de nossas professoras contradizem as palavras de Onuchic 

(2015, p. 959), uma vez que, para a autora, a resolução de problemas 

 
[...] inicia e fomenta a construção e a formação de um novo conceito 
matemático, por meio da sua produção ativa e da constituição da 
Matemática através da sua prática. Nesta concepção os estudantes 
passam a ter participação efetiva na constituição de sua 
aprendizagem, ou seja, são coautores da mesma e os professores são 
os incentivadores e mediadores desse processo através das atividades 
de ensino. 
 

Nessa perspectiva, a autora destacada concebe a resolução de problemas na 

matemática de forma que os estudantes sejam sujeitos ativos na aquisição de saberes 

e possam agir sobre a realidade. Também, por proporcionar aos alunos uma 

formação crítica e reflexiva, ao tempo em que são estimulados e aprendem: criticar e 

argumentar; entender como as coisas funcionam e construir estratégicas; pensar 

logicamente; participar; compartilhar ideias e comparar situações; modelar situações 

reais; descrever fenômenos e construir aprendizagens significativas. Os elementos 

descritos evidenciam a matemática como criação humana, o que posiciona a 
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resolução de problemas na concepção processual gerativa, concepção esta que 

identificamos apenas em uma das questões, respondida pela professora Cristal: 

A aprendizagem se faz mais eficaz quando problematizando situações do cotidiano. 

Nas demais questões, a mesma professora sinaliza uma visão voltada para a 

concepção instrumental da matemática, e não se pode garantir que a concepção 

processual gerativa seja algo permanente, pois o campo das concepções é dinâmico, 

propício a mudanças e reestruturações decorrentes das experiências, por isso, 

caracteriza-se como móvel e mutável (THOMPSON, 1992).   

No quadro síntese das concepções identificadas no grupo acerca de resolução 

de problemas e resolução de exercícios, podemos destacar a predominância da 

concepção instrumental. Essa concepção reduz a matemática a significados de 

conceitos, regras e procedimentos, revelando a ausência de saberes que possam levar 

o professor a ensinar na perspectiva da resolução de problemas, um instrumento 

metodológico que provoca à aprendizagem ao tempo em que fomenta no aluno 

capacidades para a tomada de decisões na resolução de problemas, na matemática e 

no cotidiano. Essa dificuldade pode ser justificada na forma como as professoras 

conceberam e praticaram o ensino da matemática, nas experiências ocorridas em 

processos de formação pautados na justificativa e compreensão, na memorização e 

reprodução de regras, técnicas e procedimentos. Nesse contexto, emerge a 

necessidade de (re)significação e (re)construção de saberes matemáticos. 

 
2.3.4 Concepções que Simbolizam Atitudes 

As questões 17, 40 e 43 versam sobre as atitudes das professoras em relação à 

matemática. Nelas, buscamos identificar, além das concepções, atitudes positivas ou 

negativas em relação à matemática.  
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Quadro 11 - Respostas Concedidas à Questão 17 do Questionário de Pesquisa 

17. Com frequência aprendo rapidamente os novos conceitos em matemática 

Afirmativas das Professoras Concepção Professora Escala 

Likert 

 Procuro buscar novos caminhos que 

facilitem a compreensão e descoberta do 

uso no dia-dia. 

Platônica e 
Utilitarista 
Simbolizando 
uma atitude 
positiva em 
relação à 
matemática 
 

Cristal   

 A matemática é formada por conceitos 

práticos utilizados em nosso cotidiano. 

Utilitarista Esmeralda De 

acordo 

 Utilizamos a matemática em várias 

situações, portanto aprendemos com a 

prática. 

Utilitarista 

Simbolizando 

uma atitude 

positiva em 

relação à 

matemática 

Rubi De 

acordo 

 Especialmente quando participava do 

Pacto onde aprendíamos varias técnicas 

que facilitava o ensino aprendizagem. 

Instrumental Jade  

 Tenho facilidade em aprender 

matemática. 

Platônico 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática 

positiva 

Safira De 

acordo 

  Não deponho de rapidez para aprender 

matemática. 

Platônica 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática 

negativa 

Lazuli  

 Matemática requer raciocínio, portanto 

nem sempre aprendo rapidamente.  

 

Ágata  

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 12 - Respostas Concedidas à Questão 40 do Questionário de Pesquisa 

40. Trabalhar com matemática não me assusta nem um pouco. 

Afirmativas das Professoras Concepção  Professora  

Matemática se faz presente no nosso cotidiano, e 

faz com que possamos compreender melhor e o 

seu uso. 

Pitagórica e  
Utilitarista 
Simbolizando 
uma atitude 
positiva em 
relação à 
matemática 

Cristal 

 O desafio faz parte da vida de todo professor, 

somos desafiados o tempo todo. 

Platônica 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática 

positiva 

 

Rubi 

Ainda preciso aprender muito, para dominar e ter 

certeza que busquei todas as formas possíveis. 

Platônica e 

Instrumental 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática 

positiva 

Safira  

  Não concordo, pelo fato que tenho muita 

dificuldade. 

A resposta não 

permitiu uma 

compreensão 

sobre a 

concepção da 

docente, 

embora 

simbolize uma 

atitude 

matemática 

negativa 

Lazuli  

  Porque usamos a matemática no nosso dia-a-dia, 

ela faz parte do currículo escolar, então temos que 

ser um pesquisador. 

Instrumental e 
Utilitarista 

Simbolizando 
uma atitude 
matemática e 
em relação à 
matemática 
positiva 

Ágata 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Quadro 13 - Respostas Concedidas à Questão 43 do Questionário de Pesquisa 

43. Sinto uma grande satisfação nas aulas de matemática. 

Afirmativas das Professoras Concepção  Professora  

É prazeroso descobrir o mundo da matemática e 

quando passamos isso o aprendizado é eficaz. 

Platônica 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática e 

em relação à 

matemática 

positiva 

Cristal 

  Fico frustrada quando percebo que não houve 

aprendizagem e procuro melhorar e aprimorar 

meu plano e minha ação pedagógica. 

Instrumental 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática 

positiva 

Esmeralda 

 É um momento em que me sinto apreensiva, pois 

são inúmeras questões a serem resolvidas. 

Instrumental 

Simbolizando 

uma atitude 

matemática 

negativa 

Lazuli 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 6 - Frequência das Respostas do Tema 04.  

 

Concepções que simbolizam 

atitudes 

A
m
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ta
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L
a
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Á
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Falibilista - - - - - - - - 

Absolutista Formalista - - - - - - - - 

Absolutista Logicista - - - - - - - - 

Instrumental - - 1 - 1 1 1 1 

Utilitarista - 2 1 1 - - - 1 

Platônica - 2 - 1 - 2 1 1 

Pitagórica - 1 - - - - - - 

Processual Gerativa - - - - - - - - 

Atitude Positiva - 3 1 2 - 2 - 1 

Atitude Negativa - - - - - - 3 1 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 As atitudes em relação à matemática aludem à valorização e a estima pelo 

estudo desta disciplina, “[...] ao interesse por essa matéria, e por sua aprendizagem, 

[...]”. (CHACON 2003, p. 21). O componente afetivo manifesta-se em termos de 

interesse, satisfação, curiosidade, valorização, etc. (CHACON 2003), bem como 

atitudes: positiva ou negativa, favorável ou desfavorável, predisposição, aceitação ou 

rejeição, aproximativa ou evasiva (GONÇALEZ, 1995).  

 A dimensão afetiva, presente na relação professor-aluno-saber(es), não só na 

matemática, como também em outras áreas do conhecimento, se constitui um tema 

de grande relevância. Faz parte dos saberes docentes, por ser caracterizada como 

forte influenciadora das práticas de sala de aula e estar presente na compreensão e 

interpretação dos fenômenos identificados nesse espaço. 

 As atitudes em relação à matemática se formam a partir das experiências, ao 

tempo que influenciam e são influenciadas pela forma de ensino que promove 
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saberes, desde os primeiros conceitos básicos da matemática, “pelas habilidades que 

são exigidas do indivíduo e pelo sucesso e insucesso na realização de tarefas 

matemáticas” (ARAÚJO, 1999, p. 45). 

 Para Gonçalez e Brito (2001) quando os professores apresentam uma atitude 

positiva em relação à matemática os alunos são encorajados a agir com 

independência, desenvolvendo não só o raciocínio, mas habilidades básicas para a 

resolução de problemas matemáticos. Ao contrário, docentes com atitude de 

significado negativo podem tornar seus alunos sujeitos passivos no processo de 

aprendizagem, reprodutores das fontes de conhecimentos de seus professores. Ao 

abordar a afetividade e matemática Chacón (2003) destaca que um bom 

desenvolvimento da dimensão afetiva nas aulas de matemática requer dos 

educadores momentos que promovam à descoberta e liberação de crenças dos 

alunos, considerando a emoção e o afeto como meios dos saberes matemático. 

  Experiências negativas vivenciadas ao longo da formação profissional, que 

inclui não só a graduação como também os primeiros anos de escolarização da 

Educação Básica, podem desencadear conflitos, dificuldades e bloqueios em relação 

ao ensino da matemática e sua aprendizagem, produzindo obstáculos e limitações no 

desempenho docente, algo que ficou evidente nas respostas apresentadas pela 

professora Lazuli: 

 Não deponho de rapidez para aprender matemática. 

 Me vejo perdida em meio as formas. 

É um momento em que me sinto apreensiva, pois são inúmeras questões a serem 

resolvidas. 

 As afirmações da professora Lazuli podem ser consequência de um 

desempenho que fora considerado “ruim”, quando submetida a experiências que 

resumiam a aprendizagem da matemática em “erro ou acerto”. Uma atitude negativa 

em relação à matemática pode não ser algo permanente se houver esforços para 

transformá-la em atitude positiva.  

 Em síntese, as professoras participantes desta pesquisa apresentaram uma 

atitude positiva em relação à matemática, embora grande parte de suas concepções 

sejam consideradas platônicas, fatores que sinalizam a necessidade de um trabalho 
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de formação com ênfase na reflexão e superação de concepções historicamente 

construídas e o (re)signicar de práticas e metodologias.  

Segundo Ponte (1992), nossas práticas são influenciadas pelas nossas 

concepções e ao mesmo tempo nossas concepções são construídas a partir de nossas 

práticas, assim, ambas se retroalimentam. As concepções influenciam as decisões e 

caminhos a seguir, enquanto as práticas formam as concepções. Para ampliar a nossa 

compreensão sobre as influências dessas concepções, na preparação do meio de 

interação aprendiz-saber matemático, acompanhamos uma das docentes do nosso 

grupo de pesquisa durante algumas de suas aulas, experiência que será apresentada 

e discutida no Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 

A MATEMÁTICA NA PRÁTICA DOCENTE DE UMA LICENCIADA 
EM PEDAGOGIA 

 

A proposta neste capítulo versa por uma análise dos fenômenos observados 

em sete aulas de uma classe referente ao Ano 1 do Ensino Fundamental, das quais 

nos debruçamos para analisar três delas, pois compreendemos que as mesmas 

reuniam uma quantidade de elementos que poderiam nos ajudar a atingir os 

objetivos propostos nesta pesquisa.  

Com base no material constituído no processo de produção dos dados, 

composto por fotos, filmagens, áudio, e, questionário de pesquisa respondido pela 

professora da turma, analisamos e interpretamos, à luz de teorias da Educação 

Matemática e da Didática da Matemática, excertos que relacionam a metodologia e a 

didática utilizadas nas aulas de matemática, em sala de aula, de uma professora 

licenciada em pedagogia. 

Conforme esclarecemos na introdução deste trabalho, a nossa pesquisa situa-

se na turma mencionada devido ao fato de na primeira etapa da investigação 

destinada à utilização do questionário (em anexo) como instrumento de pesquisa, a 

professora da referida turma foi a única que nos permitiu participar das aulas, 

sugerir intervenções e possibilitou a produção dos dados que serão apresentados no 

decorrer deste capítulo.  

 

3.1  Perfil da Turma 

 A segunda fase desta pesquisa ocorreu em uma turma de 1º ano do Ensino 

Fundamental, do turno vespertino, formada por 25 crianças de idades que variavam 

de 6 a 7 anos. De acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), todas as crianças no Brasil devem estar alfabetizadas “até os 8 anos de 

idade, ao fim do 3.o ano do Ensino Fundamental”, inclusive alfabetizadas 

matematicamente (BRASIL, 2014. p. 38). Por vezes, observamos que algumas crianças 

da turma em questão tinham dificuldade para retirar informações do quadro e 

reconhecer os numerais de 1 a 9. 
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 A turma pesquisada começou o ano letivo de 2018, em Fevereiro, com uma 

professora e no final do mês de Abril houve mudança de professora. A docente atual 

(Ágata) relatou que algumas dificuldades enfrentadas por ela nesta turma, relativas à 

concentração das crianças e dificuldades de aprendizagem, são decorrentes de ter 

demorado a adaptar os alunos à metodologia dela para tornar o ambiente propício à 

aprendizagem e que nas duas primeiras semanas realizou atividades diagnósticas, 

visto que, no início, estavam demasiadamente inquietos por conta da mudança de 

professora. 

Para Duarte (2009, p. 10) “as descontinuidades geradas nessas trocas e a 

natural demora na adaptação na relação professor-aluno implicam num prejuízo do 

processo de ensino-aprendizagem dificultando a formação de capital humano dos 

alunos”. Além disso, o vínculo professor-aluno deve ser algo fortalecido a fim de que 

o alfabetizador possa desenvolver uma escuta sensível, pois, de acordo com o 

PNAIC, “é essa escuta que nos permitirá conhecer suas curiosidades, seus interesses 

e suas necessidades, proporcionando-lhes oportunidades de envolvimento 

significativo” com a resolução de problemas a que a matemática atual propõe 

(BRASIL, 2014, p. 32). 

 Foi observado, também, que a maioria dos alunos estava adquirindo os 

saberes propostos para a etapa, entretanto, alguns de forma mais lenta e dificultosa 

que outros, e alguns poucos, demonstraram ainda estar em um nível distanciado. Os 

dados do Censo 2010 revelam que a média nacional de crianças não alfabetizadas aos 

8 anos no País é de 15,2% (quinze virgula dois por cento), com variações desse 

número de um estado para outro, pois enquanto Alagoas possui uma média de 35% 

(trinta e cinco por cento) no Paraná esse valor não chega a 5% (cinco por cento) 

(BRASIL, 2014, p. 35).  

 Foi relatado pela direção da escola que a turma é atendida pelo programa 

Mais Alfabetização do Governo Federal, em que um Assistente de Alfabetização atua 

dois períodos semanais com as crianças que foram consideradas distantes do nível 

previsto. Essa atuação ocorre de forma paralela e em concomitância com o trabalho 

da professora alfabetizadora “com vistas a garantir o processo de alfabetização de 

todos os estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino 
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fundamental” (BRASIL, 2018, p. 10). As atribuições dessa Assistente de Alfabetização 

estão regulamentadas pelo Manual Operacional do Sistema de Orientação 

Pedagógica e Monitoramento do Programa Mais Alfabetização, a fim de garantir os 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento da Área da Matemática (BRASIL, 

2018, p. 10). Esses direitos estão previstos no documento Elementos Conceituais e 

Metodológicos Para Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do 

Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012, p. 66-

69). 

 

3.2  Transpondo Didaticamente um Conceito de Classificação 

 Ocorrida no dia 08/05/20182, correspondendo à primeira observação de aula 

da professora Ágata3. O conteúdo dessa aula foi “ordem crescente e decrescente” de 

Números Naturais. 

 A professora iniciou a aula a partir de uma conversa informal com os alunos, 

lhes comunicando que aprenderiam um assunto novo em matemática “ordem 

crescente e decrescente”. Na continuação, fez a seguinte pergunta à classe, conforme 

excerto a seguir: 

Imagem 2 - Noções de Classificação 

Profª- Alguém tem noção do que é ordem crescente?  
Crianças - Não. 
Profª - Olhem, olhem! Crescente. A pró tá fazendo o que aqui? 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 Descrição da cena: ao fazer a observação, “Olhem, olhem! Crescente. A pró tá 

fazendo o que aqui?”, para a classe, a professora passa a realizar movimentos com a 

mão direita de baixo para cima no sentido ascendente tentando indicar para os 

estudantes a ideia de crescimento. 

 
 

                                                           
2 Todas as sete aulas foram observadas nos meses de maio a julho deste ano (2018). Por isso quando 
nos referirmos a data da aula só registraremos o dia e o mês. 

3 Ágata foi o pseudônimo sugerido para identificar a docente participante desta pesquisa. Dentre as 
características inerentes a essa pedra preciosa estão a força e a coragem. Pontuamos que só alguém 
caracterizado assim, permitiria a imersão de um pesquisador em um espaço tão seu, a sala de aula. 
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Análise dos Excertos 1 e 2 

Ágata é uma professora que procura, em vários momentos, envolver as 

crianças da turma nas aulas. Nesse aspecto, ela é criativa, e procura desenvolver na 

sala atividades que condicionem esse envolvimento, utilizando uma diversidade de 

materiais, ao tentar propiciar às crianças a aprendizagem de maneira prazerosa. 

Como podemos perceber na resposta da questão 35 do questionário de pesquisa, 

destacada abaixo. 

 
Imagem 3 - Questão 35 do questionário de pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na discussão acerca do ensino onde o aluno constrói saberes ao compreender 

o significado de um novo conhecimento, Charlot (2009) afirma que no momento da 

aprendizagem a atividade intelectual é realizada pelo aluno, por isso, as políticas de 

formação e demais ações propostas nesse campo, demonstram por vezes contradição 

a esse conhecimento, ao estruturar formações para atender o que se faz necessário 

aos docentes e não aos educandos. Desse modo, o ponto central não é a prática do 

professor, mas a prática dos alunos. 

O matemático francês Guy Brousseau (1996b, p. 48), na Teoria das Situações 

Didáticas, afirma que o professor realiza “uma recontextualização do saber: procura 

situações que dêem sentido aos conhecimentos que devem ser ensinados”. Porém, 

ainda há uma notória distância entre o que seria ideal para a aquisição de um novo 

saber e o que se faz na prática. Ou seja, como afirmamos acima, mesmo se 

preocupando em desenvolver atividades envolvendo os estudantes no processo de 

construção do conhecimento, nas aulas da professora Ágata, algumas vezes, ocorrem 

situações como a apresentada na Imagem 2, em que afloram alguns efeitos didáticos, 
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um dos quais descreveremos a seguir. Ressaltamos que tais efeitos, podem não ser 

estudados em cursos de Licenciatura em Pedagogia e cursos de formação continuada 

para docentes Licenciados em Pedagogia, talvez por ser um referencial da Didática 

da Matemática. 

No trecho de diálogo descrito acima, e que diz respeito à situação apresentada 

na Imagem 2, identificamos, durante a observação da aula, que a Professora já 

antecipa para a classe o assunto e no momento da implementação da aula, 

pretendendo verificar se os estudantes têm o conceito de ordem crescente ou 

decrescente, antecipa também a resposta da pergunta, induzindo-a com a mão, 

gesticulando-a para cima para indicar ordem crescente, ou para baixo quando 

contrário. Gerando o denominado Efeito Topázio, isto é, a antecipação da resposta do 

aluno, por parte do professor, assim como o uso abusivo de analogia, que pode gerar 

também o efeito Topázio, conforme descritos na fundamentação teórica desta 

pesquisa. 

A ação referida, de antecipação, continua, conforme podemos observar o 

excerto 2 a seguir: 

Imagem 4 - Ordem Crescente 

Profª- Crescente não significa nada pra vocês? 
Crianças- É adulto! Número maior! Número!  
Profª- Sim, número! Mas o que acontece com esses números na ordem crescente? 
Eles vão fazendo o que? (Gesticulando a mão para cima) 
Criança- Aumentando! 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Descrição da cena: assim como na Imagem 2 a professora utiliza o movimento 

ascendente da mão como metáfora para indicar a ideia de sequencia crescente. 

 

Análise do Excerto 3 

Diálogos, planejamentos e observações como um todo, evidenciam o 

compromisso da professora em contextualizar a matemática com a realidade do 

aluno. Porém, há uma tendência à concepção da matemática como um jogo de 

símbolos usados conforme as regras, ou definições, ou propriedades.  

Em seus diálogos, Ágata frequentemente faz referências às propriedades 

estruturais dos números naturais. Conforme destacado abaixo, no excerto 3. 
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Imagem 5 - Ordem Crescente 

Profª- Ah! Muito bem! Eles vão o que? Aumen...tando (persisti gesticulando a mão 
para cima). Na ordem crescente ele vai crescendo. Do menor para o maior. Na nossa 
turma é todo mundo do mesmo tamanho? 
Crianças- Não.  
Profª- Tem pessoas que são maiores, tem pessoas que são menores. Se a gente for 
tentar colocar os alunos da nossa sala na ordem crescente a gente consegue. Do maior 
para o menor.  
Fonte: Dados da Pesquisa 

Ambas as imagens (Imagem 4 e Imagem 5) dos dois excertos evidenciam o uso 

abusivo de analogia não somente com a metáfora da mão ascendendo indicando 

crescimento, como também com o uso de expressões como “Na nossa turma é todo 

mundo do mesmo tamanho?”; “Tem pessoas que são maiores, tem pessoas que são 

menores [...]”. Esse uso abusivo de analogia possibilita no caso do excerto da imagem 

4 o surgimento do efeito Jourdain, pois sugere aos estudantes que podem utilizar os 

conhecimentos próprios, advindos do senso comum, para responderem ao 

questionamento, e à resposta dada “É adulto! Número maior! Número!” foi atribuído 

grau de cientificidade. Além disso, o uso das duas expressões destacadas acima como 

aparecem no excerto na Imagem 5,  é decorrente de um Deslize Metacognitivo. 

Associado a estes efeitos referidos há também no excerto da imagem 5 a ocorrência 

do efeito Topázio “[...] Eles vão o que? Aumen...tando”. Esses efeitos surgem em 

decorrência do desejo da professora que os seus alunos aprendam e construam o 

conhecimento sobre o que está sendo ensinado. 

Em seguida a professora convidou algumas crianças da classe para fazer uma 

atividade que havia preparado. Utilizando cordão, bolinhas e corações numerados de 

1 a 10 para trabalhar, através de uma atividade prática, os conceitos discutidos na 

aula, sobre ordem crescente e ordem decrescente. Para isso, iniciou colocando na 

primeira extremidade da direita para a esquerda, dos cordões que estavam com 

alunos, um coração com o numeral zero. No outro cordão também bolinhas 

numeradas de 1 a 10, iniciou colocando o numeral 10, também da direita para a 

esquerda. Os diálogos desta atividade serão descritos e discutidos até o excerto 6. 

Nos diálogos descritos Ágata estimula seus alunos a participar da aula 

também utilizando o modelo pergunta e resposta. Porém, tais perguntas conduzem a 

respostas curtas e simples, que não garantem a realização de uma atividade mental 
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que possibilitou a apreensão e construção de um novo conhecimento. Isso é 

comprovado quando os alunos apresentam dificuldades ao tentarem organizar 

algumas fichas distribuídas pela professora, contendo numerais, para serem 

colocados na ordem decrescente. 

Na seqüência a professora mostrou para os alunos a ordem crescente 

utilizando círculos de papel numerados de zero a dez, pendurados em cordões. 

Apresentando para eles a atividade, conforme excerto 4. 

 
Excerto 4 

Imagem 6 - Montagem da sequencia numérica na ordem crescente. 
Profª- Agora a Pró vai montar esses numerais pra vocês na ordem crescente. A Pró falou que 
na ordem crescente eles vão o que? Aumen...tando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... e assim 
sucessivamente. Até aonde a gente quiser parar. Então a Pró vai pedir a ajuda de Olavo para 
colocar esses números na ordem crescente. Na ordem cres...cente. Olha só, eu já tenho o 
numeral o que? 
Crianças – Zero 
Profª – Zero. O primeiro numeral é o que? 
Crianças- Um. 
Profª – Zero! Aí depois do número zero eu coloco? 
Crianças- Um. 
Profª – Pegue Olavo coloque lá no varal o numeral 1 pra Pró, por favor. O numeral tem que 
colocar virado pra cá. Olha como você colocou? 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Imagem 7 - atividade proposta aos alunos para a sequencia em ordem crescente. 
Profª – Depois ele vai fazer o que? 
Crianças - O dois. 
Profª – Ele vai colocar quem? 
Crianças - O dois. 
Profª – Venha Fernando colocar. Depois do dois se eu quero na ordem crescente, ele vai 
colocar quem? 
Crianças - três. 
Profª – Venha Carla colocar o três aqui pra mim, por favor. Depois do três, vai ser o que? 
Crianças – quatro. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ágata foi procedendo assim até as crianças colocarem o numeral 10 como o 

último numeral da sequência utilizada na atividade. 
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Análise do Excerto 4 

 Podemos observar no excerto da Imagem 6, acima, que Ágata retoma o 

conceito de ordem crescente antes de apresentar a atividade que será desenvolvida 

na classe, um varal numérico. Ao discorrer sobre a atividade que será realizada, 

apresenta para a classe o primeiro numeral a ser colocado no varal solicitando que 

eles o identifique verbalmente em voz alta, o que é feito pelas crianças enunciando o 

numeral Zero. 

 Na tentativa de reforçar a repetição desse numeral a professora ratifica a 

resposta e refaz a pergunta tentando garantir a memorização do numeral, “Profª: 

Zero. O primeiro numeral é o que?”, no entanto, parece que a classe tem um 

entendimento que ao haver a confirmação do zero, por ela, a próxima pergunta era 

indicativa do próximo numeral da sequência, ou porque, a resposta dada por eles 

estava relacionada ao saber construído culturalmente sobre a seqüência dos números 

naturais que começa com o numeral um, daí a resposta da classe, “Crianças: Um”.  

 Em qualquer das conjecturas apresentadas a resposta dada pelas crianças 

estava correta. Entretanto, a resposta contrariou a expectativa da professora, que 

esperava a confirmação do Zero, como o primeiro numeral.  O que a faz retomar a 

ordem por ela prevista com a seguinte fala “Profª: Zero! Aí depois do número zero eu 

coloco?”, que é respondido pela classe, “Crianças: Um”. Com essa atitude ela retoma 

o controle das repostas às suas perguntas e permite inconscientemente que as 

crianças resgatem os saberes sobre a seqüência de números naturais, socialmente 

conhecidas por elas. 

Estes cenários descritos acima, incluindo-se o do excerto da Imagem 7 estão 

impregnados pelo Efeito Topázio e pelo Deslize Metacognitivo. Com isso, a aula 

passa a transcorrer com a normalidade esperada pela professora, em relação às 

respostas que ela espera receber da classe, conforme os demais diálogos do excerto 

quatro. 

 Na seqüência didática estabelecida pela docente ela conclui a discussão sobre 

ordem crescente e passa imediatamente a utilizar a mesma metodologia para 

apresentar a atividade com a ordem decrescente. Conforme Imagem 8, abaixo. 
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Imagem 8 - Excerto sobre ordem decrescente. 
Profª - E na ordem decrescente eu vou fazer o que?  
Crianças - Diminuindo.  
Profª – Eu vou diminu...indo (gesticulando a mão de cima para baixo). Vai ser do maior para 
o me...nor (a gesticulação permanece). Não vai ser mais do menor para o maior. Agora a Pró 
vai fazer do maior para o menor (gestos com as mãos de cima para baixo). Eu vou 
diminuindo. Olha só: dez, depois do dez? 
Crianças – onze 
Profª – Depois do dez? 
Crianças – onze. 
Profª - Quem é que vem antes do dez? 
Crianças - Nove 
Profª - Aí depois quem vem antes do nove? 
Crianças - Oito 
Profª - Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A pró ta o que? Diminu...indo (gestos). 
Vamos colocar aqui no varal? Olha só, aqui já tem dez, depois do dez a pró vai colocar o 
nove, e depois? 
Crianças – dez 
Profª – E depois? Oito (durante a pergunta já colocava o numeral oito no varal) – E depois do 
oito? 
Profª e Crianças – sete 
Fonte: Dados da Pesquisa  
 

 Prosseguindo a numeração na ordem decrescente até o numeral 0, conforme 

ilustrado na Imagem 9 abaixo. 

Imagem 9 - Montagem do varal correspondente a ordem decrescente. 

                                    Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Análise do Excerto 5 

 O conhecimento, conforme afirma Piaget (1990), se constitui de forma 

organizada e ao longo de um tempo, respeitando a heterogeneidade de elementos 

que envolvem a aprendizagem de cada ser. Para ele, a ação temporal se justifica, 
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também, por não ser suficiente compreender o significado de uma palavra ou 

símbolos, mas entender as relações mais variadas e possíveis entre os significados. 

Por isso, no excerto 5, quando proposto à criança uma organização na ordem 

decrescente, diante da pergunta realizada pela professora sobre qual numeral seria 

posicionado após o numeral 10, as crianças responderam (in)corretamente na ordem 

crescente, ou seja “11”. 

 A intencionalidade que subjazia à pergunta admitia a resposta como sendo o 

numeral nove, por isso, a solução dada pelas crianças apresentou-se incorreta. No 

entanto, as mesmas haviam acabado de finalizar a construção de uma sequência em 

ordem crescente, que em associação com a pergunta “o que vem depois do dez”, 

utilizada pela docente, para o desenvolvimento da atividade, possibilitou a resposta 

corretamente mencionada, “onze”. 

 Observemos em algumas linhas do diálogo neste excerto que a tentativa de 

obter a resposta adequada para a ação pretendida é sempre frustrada diante da 

pergunta insistentemente repetida “Depois do dez?”. Diante da permanência da 

resposta referindo o numeral “onze”, apresentada pelas crianças, a professora troca o 

advérbio “depois” para “antes” para restabelecer a relação palavra-ordem desejada. 

 Para garantir as respostas desejadas passa a utilizar como estratégia um 

conjunto de ações verbais e físicas, garantindo momentaneamente a resposta 

correspondente à atividade. Porém, não garante a permanência do conhecimento do 

aluno sobre o novo conceito em construção, ordem decrescente. 

Na execução da atividade, como descrita, Ágata comete um Deslize 

Metacognitivo que, por sua vez, proporciona um Efeito Topázio no cumprimento da 

atividade.  

 No excerto seis a professora apresentará uma nova tarefa para continuar 

desenvolvendo os conceitos de ordem decrescente e crescente. Neste sentido, Ágata 

aponta como referência para os alunos realizarem a nova tarefa, o que foi feito 

utilizando os dois varais no desenvolvimento da tarefa anterior, e continua 

utilizando as mesmas estratégias metodológicas e linguagens, verbal e corporificada, 

conforme o excerto seis abaixo. 
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Excerto 6 

Imagem 10 - Ordem dos varais. 
Profª – Olha só, a Pró tem dois varais de numerais aqui. Esse aqui está na ordem crescente, 
crescendo, e o outro na ordem decrescente, diminu...indo. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Dando seqüência à atividade, a professora Ágata entregou a dois grupos de 

crianças círculos coloridos numerados e pediu que o primeiro grupo montasse a 

sequência numérica na ordem crescente e o segundo na ordem decrescente, 

instituindo que, quem terminasse primeiro ganharia a brincadeira. 

A tarefa continuou sendo realizada pelas crianças, e a primeira dupla, assim 

como outras, responsáveis por dispor os numerais em ordem decrescente os 

organizou na ordem inversa a solicitada. Conforme as imagens 11 e 12, a seguir. 

 
Imagens 11 e 12 - Noção de ordem decrescente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Após realização da atividade pela dupla a docente a conferiu, perguntando às 

crianças se a mesma estava correta. As crianças logo responderam “sim”, 

contrariando a perspectiva da professora sobre a resposta, por isso decidiu que ela 

mesma colocaria os numerais na ordem desejada, neste momento, posiciona o dez e 

pergunta “depois do dez pode ser o um?” e os alunos respondem “não”, ela continua 

“então tem que ser o que?”, alguns respondem “2” e outros “9”. Ela continua a 

correção colocando os numerais na ordem pretendida com o acompanhamento das 

crianças nas carteiras. Porém, encontra dificuldades durante a execução da atividade, 

em decorrência de uma pergunta que foi repetidamente feita, conforme destacado no 

seguinte excerto. 
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Imagem 13 - Ordem dos numerais. 
 

Profª- Qual numeral eu coloquei aqui pra iniciar? 
Crianças- dez 
Profª- E depois do dez, vem o que? 
Crianças- nove (juntamente com a professora mostrando o nove) 
Profª- E depois? 
Crianças- Dez. 
Profª- Nove. E depois (mostrando o oito) 
Crianças- Oito. 
Profª- E depois? 
Crianças- Nove. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Prosseguindo assim durante a correção da sequência até chegar o seis. Daí, em 

diante ela refaz a pergunta não repetindo mais a expressão “e depois”, coloca o 

numeral seis no chão passando a perguntar “e agora?”, eles então passam a indicar o 

numeral correto na seqüência, porque parece que eles começam a perceber a relação, 

que também é estimulada com a pergunta feita repetidamente por a professora, “e 

agora?”. Que, conclui a ação conforme apresentado abaixo. 

Imagem 14 - Atividade de sequência numérica. 
Profª- Olha só, aqui cresceu! E aqui aconteceu o que? Diminu...iu. E convidou mais um 
grupo para continuar realizando a atividade de seqüência com as fichinhas. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Assim como no desenvolvimento da atividade anterior a professora Ágata 

incorreu novamente em um Deslize Metacognitivo o que ocasionou as respostas dos 

alunos diferentes das que eram esperadas por ela, que na tentativa de corrigir o 

resultado adverso provocado toma por atitude induzir a resposta correta dos alunos, 

ora dando a resposta correta, ora mostrando para a classe a imagem do numeral que 

queria como resposta à pergunta, produzindo com essa atitude o Efeito Topázio. 

No entanto, o grupo seguinte também errou a ordem decrescente. Embora a 

professora tivesse colocado o coração com o numeral 10 e solicitado às crianças que 

continuassem, elas fizeram colocando após o dez, a seguinte seqüência 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. Desta vez, ela assumiu outra postura didática convidando outra 

criança para organizar a sequência. Esta criança, por sua vez, agiu da mesma maneira 

que os colegas anteriores. Houve então, a intervenção dos colegas de turma aludindo 

que a resposta estava errada, as próprias crianças que haviam feito a sequência, 
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recolheram as fichas e efetuaram a correção. Deu para inferir que algumas crianças já 

estavam construindo conhecimentos sobre os conceitos trabalhados acerca da 

ordenação dos números naturais.   

A aula foi concluída com uma atividade no caderno (Imagem 15), solicitando 

que as crianças completassem uma sequência, envolvendo apenas ordem crescente 

de numerais até 20. 

   Imagem 15 - Atividade de uma criança da turma.  

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Análise do Excerto 6 

Vários fatores influenciam na construção de um conhecimento matemático, 

dentre eles o erro. Quando o aluno comete um erro em uma situação didática, esse se 

constitui como um objeto de análise que pode nos levar a identificar o que impediu a 

construção de um saber. No contexto de classificação dos números naturais, a 

criança, muito cedo, constrói operações mentais apenas com números em ordem 

crescente, todavia quando a criança vai realizar uma classificação fora desse contexto 

é induzida a falsas soluções. Essa ocorrência de equívocos na construção do saber é 

denominada por Bachelard (2006) obstáculos epistemológicos, estes, segundo o 

mesmo autor, impedem momentaneamente a aquisição de uma saber científico, ou 

um novo saber científico.  Ao tratar sobre os obstáculos Almouloud (1997) aborda 

uma definição elaborada por Duroux em 1983 e resgata nas teorias de Brousseau de 

1986 que “Depois da tomada de consciência de sua inexatidão, ele continua a 

manifestar-se de modo intempestivo e obstinado” (ALMOULOUD, 1997, p. 39).  

  Nas situações anteriormente descritas as crianças conseguem construir e 

perceber a sequência em ordem crescente, porém quando lhes foi solicitado que 

colocassem a mesma seqüência numérica em ordem decrescente eles apresentaram 
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dificuldades, cometendo erros. Ao identificar os erros Ágata interviu em diversos 

momentos, tentando saná-los, trabalhando juntamente com o grupo de alunos para 

que eles adquirissem os conceitos pretendidos. 

De certo ocorreu nesta atividade um obstáculo de natureza epistemológica, e 

trabalhar na perspectiva de ultrapassá-lo foi um aspecto positivo na aprendizagem, 

devido à possibilidade de superação. Porém, se consolidou negativo quando não 

transposto para o campo da reflexão, podendo resultar muitas vezes no fracasso 

escolar, inclusive dificultando a compreensão de conhecimentos que serão propostos 

em seguida. 

Considerando a organização do processo de aprendizagem, Vygotsky (1987, p. 

101) discute que “o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento 

que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer". Sendo assim, conjecturamos 

que talvez se a atividade para desenvolver o conceito de seqüência em ordem 

decrescente fosse realizada em outro dia as crianças poderiam compreender melhor e 

diferenciar uma ordem da outra, associado ao uso adequado dos advérbios até que se 

conseguisse a aquisição e permanência dos conceitos envolvidos. 

 
3.3  Verificando a Aprendizagem de Conceitos 

Esta aula aconteceu dia 11/05/2018 e correspondeu à segunda observação na 

turma da professora Ágata. Seria aplicada uma atividade escrita, para verificação da 

aprendizagem dos conceitos de número natural sobre ordem crescente e decrescente, 

discutidos na aula anterior. 

Enquanto as crianças chegavam, aproveitei para conversar com a professora a 

respeito das noções de classificação de número natural, após a observação feita na 

primeira aula, e apresentei sugestões de atividades sobre esse tema para serem 

desenvolvidas com os alunos. Nestes termos, propus a ela que pensasse sobre uma 

atividade dinâmica que colocasse os estudantes como protagonistas na construção do 

conceito de número natural, envolvendo a idéia de sequência. Para tal, apontei como 

uma idéia que ela colocasse em cada criança (na frente e nas costas) um numeral para 

que as mesmas tivessem que se organizar no grupo em ordem (crescente e/ou 
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decrescente). A mesma se entusiasmou com a proposta e afirmou que planejaria uma 

aula assim. Sentindo que houve reciprocidade dela, entreguei-lhe um material 

extraído de um livro sobre matemática nas séries iniciais4. Nesse momento, lembrei 

das palavras de Bruno D’Amore a respeito de uma das tarefas do pesquisador em 

Didática da Matemática, qual seja, “realizar investigações discutindo depois os 

resultados obtidos com professores [...]”.(D’AMORE, 2007, p. 3). 

Dando continuidade, a professora começou a aula fazendo uma revisão no 

quadro sobre o assunto da aula anterior (ordem crescente e decrescente), utilizando 

os números naturais 2 e 4. 

Excerto 7 
Imagem 16: Ordem crescente e decrescente. 
Profª - Assim, na ordem crescente os numerais vão sempre aumentando. Com a ordem 
crescente nós podemos trabalhar na adição e em todos os assuntos de matemática que a 
gente imaginar. Por exemplo: se a Pró tivesse lá 1+1... 2 . Aí se a Pró tivesse 2+2... 4. E aí! Ah! 
Cresceu? Não aumentou? Ah, e decrescente? Decrescente é quando vão diminu...indo. Não 
vou mais crescer. Eu vou fazer o que? Vou diminu...ir. Essa é a ordem decrescente.    
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Análise do Excerto 7 

 Considerando a aquisição de um novo saber como um processo empírico, 

onde o sujeito realiza operações mentais complexas através de sua ação sobre o meio. 

A Matemática quando tratada unicamente como um campo abstrato, na relação 

professor-aluno-saber, dificulta uma ação reflexiva do sujeito aprendiz que necessita 

de uma realidade concreta ao construir um novo conhecimento. Segundo Piaget, o 

conhecimento matemático é possível a partir da ação do sujeito sobre os objetos, e 

não corresponde a abstração das propriedades do objeto (FERREIRO, 1999). Na 

Didática da Matemática se discute “que o saber ensinado não deveria ser nem 

demasiado próximo nem demasiado distante do saber sócio-familiar” 

(CHEVALLARD apud D’AMORE, 2007, p. 225), assim se entende esse equilíbrio 

como um elemento importante para a atividade intelectual do aluno. 

Há de se perceber que as afirmações de Ágata no excerto acima apresentam 

alguns Deslizes Metacognitivos que podem gerar obstáculos epistemológicos nos 

                                                           
4 PEREIRA, T.M. (org). Matemática nas séries iniciais. Liv. Unijuí Ed., 1987. 
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alunos para aprendizagem de novos conceitos, futuramente, como por exemplo, 

operações no campo aditivo envolvendo números inteiros relativos. Pois, ao afirmar 

que a adição indica crescimento, aumento, crescente e que decrescente, como oposto, 

indica diminuir, caso o estudante internalize e se ancore nesta ideia poderá ter 

dificuldade de entender que 4 + (-2) não aumenta o valor do total e que 4 – (-2) não 

diminui o valor da diferença. 

 
Excerto 8 

Continuando a aula...     

  A professora me comunicou que preparara uma atividade diagnóstica para 

ver se os alunos entenderam ordem crescente e decrescente. Em seguida, enquanto 

aguardava o envio da atividade pela mecanografia da escola, avisou às crianças que 

havia preparado uma atividade xerocada para fixar os conhecimentos e para ver se 

elas ainda se lembravam do que havia sido discutido na aula anterior. No entanto, 

houve um problema com a impressora da escola, e, diante disso, a impossibilidade 

de aplicar a atividade escrita elaborada por ela. Rapidamente ela resolveu o 

problema, decidindo utilizar a atividade que havíamos conversado antes da aula 

como recurso para diagnosticar a aprendizagem sobre o conteúdo referido e me 

pediu ajuda para colaborar na numeração dos papeis de 1 a 10 e por em um grupo de 

crianças. 

 

Análise do Excerto 8 

Nesse ponto se destaca a disponibilidade da professora em utilizar uma 

metodologia diferente da que havia estabelecido no seu planejamento, diante da 

situação inesperada. Algo que não nos causou estranhamento, considerando o perfil 

já revelado por Ágata no que se relaciona ao compromisso com as suas atividades 

docente, ou seja, ela se apropriou da conversa que tivemos antes da aula e 

estabeleceu um novo rumo no seu planejamento. Isto é o que Pimenta (2006, p. 20) 

denomina reflexão na ação, uma vez que, “frente a situações novas que extrapolam a 

rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos caminhos”, e deveria 
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se confirmar então como um hábito docente, porém ainda distante de ser um 

conhecimento suficiente, devido à complexidade que se constitui o processo continuo 

de formação do professor. Um destes seria o desafio de superar alguns saberes 

coletivos, historicamente criados pelos professores a partir de suas práticas 

(CHARLOT, 2006). 

 
Excerto 9 

Ainda sobre aula... 

Foram escolhidas aleatoriamente dez crianças e colocado em cada uma delas, 

na frente e nas costas, um mesmo numeral de um até dez. Com as crianças prontas, e 

de pé, a professora me perguntou se começaria com uma criança do grupo que 

estava com os numerais colados ao corpo para iniciar a classificação. No momento, 

sugeri que fosse utilizado alguém que estivesse fora daquele grupo, ou seja, sem 

numeração. 

Foram então escolhidas duas crianças, e a professora iniciou a segunda etapa 

da atividade, espalhou de forma dispersa, na sala de aula, as crianças que estavam 

com a numeração pregada na roupa, chamou a atenção da primeira criança 

informando-lhe que as demais estavam numeradas de 1 a 10, pedindo a ela que 

colocasse os colegas que estavam com a numeração pregada à roupa, em ordem 

crescente. 

Imagem 17 - Organização dos coleguinhas. 
Profª- Eu vou pedir para Elias agora colocar os coleguinhas na ordem crescente e logo depois 
vocês vão ver que nós vamos inverter a situação.  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como a primeira criança desistiu de realizar a tarefa, outra criança foi 

convidada e começou a movimentar os colegas. O mesmo encontrou dificuldade em 

movimentar os colegas na realização da atividade, porque eles se dispersavam a 

medida que eram colocados na posição que a criança executora da atividade havia 

pensado. Foi quando os outros colegas da turma começaram a intervir na atividade 

colaborando com o colega na organização dos demais. Como ele não estava 

conseguindo, a professora interviu na ação do aluno, falando: 
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Imagem 18 - Orientação para organizar. 
Profª- Olha você vai colocar seus coleguinhas um do lado do outro 1, 2, 3, 4 na ordem certa. 
E na ordem que Ramon colocar vocês, vocês não podem sair. Viu é? Nós vamos colocar aqui, 
o próximo do lado, o próximo do lado.  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Análise do Excerto 9 

Assim como descrito anteriormente, nos dois Excertos acima (Imagens 17 e 18) 

ocorre também o Efeito Topázio, o qual prevalecerá em outros momentos desta 

mesma aula. Neste segundo excerto (Imagem 18) a professora explica a ação que o 

aluno tem que empreender utilizando para isso o próprio corpo para exemplificar. 

Lembramos que o Professor ao emitir pistas utilizando códigos, gestos e/ou sinais, 

induzirá o aluno à resposta, podendo comprometer a atividade mental deste aluno, 

pois a mesma ficará comprometida ao tempo em que este pode não conseguir 

construir uma compreensão própria, o que compromete a sua autonomia na 

construção do saber e na sua capacidade de resolver uma situação de desafio. 

 No entanto, Ramon passou a executar a tarefa apenas apontando os colegas na 

sequência, começando do 1 sem tirá-los do lugar, e a professora interviu novamente: 

 
Imagem 19 - Corrigindo a criança. 
Profª- Não Ramon, olha aqui. Começa assim: 1. (iniciando a organização das crianças em 
uma seqüência lado a lado, deixando que a criança fizesse o mesmo com os outros 
numerais). 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
A professora se manifestou avaliando a execução da tarefa, após a sua 

conclusão, pela criança: 

 
Imagem 20 - Correção coletiva. 
Profª- Ah, vamos ver se está aqui realmente na ordem crescente? Vocês que estão sentados 
do outro lado estão vendo o numeral aí nas costas do coleguinha? Vamos ver: como foi que 
iniciamos a ordem crescente? Foi daqui pra lá ou daqui prá cá? Do inicio daqui? Vamos ver? 
Um, e a classe continuou até o numeral 10. 
Profª- Ah, e se a Pró fosse colocar na ordem decrescente? O que a Pró iria fazer? 
Criança - Começar do 10!  
Profª- Ah, eu iria começar daqui? Então, vamos lá! 10... (e a classe continuou). 
Profª- Agora eu vou misturar os coleguinhas, misturar todo mundo e Pedro vai colocar pra 
mim na ordem crescente. 
Profª- Se misturem todo mundo, andem pela sala.  
Profª- Vamos ver se ele colocou certo?  
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Nesse momento, Ágata permitiu que as crianças iniciassem a contagem, 

partindo da direita para a esquerda. 

 
Imagem 21 - Escolhendo mais um aluno. 
Profª- Ordem o que?  
Crianças - Crescente.  
Profª- E agora Pedro, se Pró Ágata quiser colocar aqui na ordem decrescente, eu vou fazer o 
que? 
Profª- Cresceu, foi na ordem crescente. Você colocou os números na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10. 
Criança - Eu quero Pró.  
Profª- Então vem Guilherme. 
Profª- Olha Guilherme, eu quero que você organize agora na ordem decrescente. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 Após a atividade ser realizada pela criança, segue a avaliação da Professora 

Ágata: 

 

Imagem 22 - Corrigindo a sequência. 
Profª- Olha só o coleguinha de vocês colocou certo ali na ordem decrescente. Ele começou de 
onde? 10, 9, 8... (as crianças começaram e a Pró continuou junto com elas). 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A abstração de conceitos e conteúdos matemáticos, não se reduz ao exercício 

de um rigor dedutivo, como também dispensa situações em que o sujeito ocupe a 

condição de receptor de informações e reproduza ações (pré)determinadas. Aprender 

envolve uma complexidade permeada, muitas vezes, por dificuldades e dúvidas, 

conferida a atividade do sujeito sobre o mundo, sobremaneira reflexiva. 

Ao compreender o aluno na condição de ativo e participante na construção do 

conhecimento em sala de aula, as atividades precisam fazer com que o aluno reflita 

sobre o tema estudado, tornando-se importantes no desenvolvimento da inteligência. 

Nesse sentido, Piaget (1976) destaca a operação e sua capacidade de mobilizar 

esquemas construídos, a qual possui como característica principal a autonomia no 

pensar e agir, tornando o aprendiz formador do próprio conhecimento. 

Alguns dias depois, lhe mostramos as imagens dessa aula e lhe pedimos para 

analisá-las. Após analisarmos conjuntamente as imagens nos afirmou que gostou dos 

resultados, porém concluiu que, se já houvesse planejado dessa forma, estaria mais 
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segura para a condução da mesma. Essa atitude justifica o seu compromisso com o 

planejamento das aulas, o que de fato acontece. No entanto, justificamos para ela o 

motivo de lhe mostrar aquela aula. Queríamos que ela visse as suas ações de 

antecipação que ocorreram em alguns momentos durante a execução da tarefa e lhe 

dissemos que se tratava de um efeito didático denominado Efeito Topázio. Ágata nos 

revelou que já tinha ouvido alguém falar sobre isso, mas que não tinha conhecimento 

do que era. Dissemos-lhe que tinha um material sobre isso e se ela se interessaria em 

ler e discutir. A mesma consentiu e lhe entregamos um texto para leitura, mas não 

houve o retorno dela para a discussão. 

 

3.4  Trabalhando Noções de Adição 

A aula descrita a seguir ocorreu no dia 31/07/2018, na qual foram trabalhadas 

as noções de adição. 

Ao entrar na sala a professora me informou que estava trabalhando adição e 

faria um bingo com as crianças. Havia no quadro uma cartela com 16 opções de 

números dentre os quais as crianças deveriam escolher 12 para montar a sua cartela, 

conforme as figuras que se seguem. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Imagem 23 (tabela à esquerda) - Cartela exposta no quadro pela professora para 
que as crianças efetuassem a escolha dos números. 

Imagem 24 (tabela à direita) - Cartela montada por uma criança da turma. 
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O sorteio dos números era feito a partir de fichas expressando a operação de 

adição de números naturais, exemplos: 2 + 2; 7 + 7; 6 + 6. Assim o desafio era o 

estudante efetuar a adição e verificar se na cartela que estava sob sua posse existia o 

número correspondente à soma obtida. Aquele que preenchesse a cartela primeiro 

seria o vencedor. 

 

Excerto 10 

Imagem 25 - Orientando contagem de números. 
Profª- Olha quem saiu! 2 + 2 é igual a quanto?  
Crianças - Quatro  
Profª- Quem já sabe tudo bem. Quem não sabe, vamos ver se é quatro mesmo? Coloca aí na 
folha dois tracinhos mais dois tracinhos e conta.  
Fonte: Dados da Pesquisa 

Ao seguir a orientação o restante da turma respondeu: 
Imagem 26 - Orientando a marcação da cartela. 
Crianças - Quatro! 
Profª- Ah, então quem tem o quatro faz um X assim (gestos) aí na cartela. Só marca quem 
tem o quatro. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Logo após a professora circulava pela sala verificando as carteiras e auxiliando 

nos desenhos dos tracinhos (conforme diálogo acima) e no procedimento de 

contagem as crianças que ainda não tinham feito, reproduzindo individualmente a 

mesma orientação que fora apresentada a turma após o sorteio da primeira operação. 

As intervenções e orientações citadas prosseguiram durante toda a atividade, até que 

a primeira criança completou a cartela e ganhou e jogo. 

 

Análise do Excerto 10 

Para Kishimoto (1994), o jogo, como promotor da aprendizagem e do 

desenvolvimento, passa a ser considerado nas práticas escolares como importante 

aliado para o ensino, sendo, no campo da matemática, um facilitador na aquisição de 

habilidades e saberes para a criança que aprende a estrutura lógica do jogo. Ainda 

sobre o jogo, Piaget (1998, p. 31) argumenta a “importância deste para a vida da 

criança, pois a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da 

criança sendo indispensável à prática educativa” e assim, “os jogos não são apenas 
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uma forma de entretenimento das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem 

o desenvolvimento intelectual”. 

A atividade do Bingo Matemático foi pertinente nesse sentido, empolgando as 

crianças diante da possibilidade de vencer o jogo através da resolução de pequenas 

operações, e concedendo autonomia às mesmas no momento de escolha dos números 

para compor as cartelas individuais. 

Porém, observamos a recorrência do efeito topázio, fenômeno considerado por 

alguns autores, a exemplo de Brousseau (1996b), como cruciais para a aquisição de 

novos saberes, porém não definitivos, diante da possibilidade de superação da 

situação ocorrida. Novamente, a professora Ágata, durante a realização da atividade, 

percebendo a dificuldade de algumas crianças em efetuar as operações, ajudou às 

mesmas sugerindo pistas e ações. Reiteramos que tal atitude inibe a autonomia dos 

estudantes, como também, que a mente infantil ative, através do pensamento, 

funções cognitivas importantes e, com isso, bloqueia operações mentais que as 

ajudariam na compreensão e solução dos problemas apresentados. 

Outro aspecto que refletimos foi sobre a possibilidade de ocorrência de erro na 

resposta do aluno durante a execução da atividade. Pareceu-nos haver uma 

preocupação da professora de que o aluno encontre somente as respostas corretas, 

com isso ela tenta se antecipar utilizando estratégias já apontadas, para que ele 

responda corretamente à pergunta, tirando-lhe o direto de poder errar e, 

posteriormente, refletir sobre a sua ação, privando ambos de poderem agir sobre o 

possível erro. 

Essa atitude é resultado de uma concepção culturalmente enraizada na prática 

docente, e que ainda perdura, ou seja, a visão do erro como algo negativo ligado às 

questões cognitivas, simbolizando o fracasso. Apesar das contribuições dos estudos 

de Piaget (1976) que apontam o erro como componente do processo de 

aprendizagem, ainda se observa nas práticas pedagógicas uma espécie de “torcida” 

pelo acerto. 

  Segundo Luckesi (2010, p. 58) “o erro não é fonte de castigo, mas suporte 

para o crescimento”, por isso, é preciso pensar sobre o erro, buscando compreender 

os fatores que o condicionam, pois os mesmos podem apontar caminhos para o 



100 

 

(re)planejamento das ações pedagógicas no momento em que são reveladas 

dificuldades aparentes. Isso se justifica também nas palavras de Demo (2001, p. 50), 

pois para ele “o erro não é um corpo estranho, uma falha na aprendizagem. Ele é 

essencial, faz parte do processo”, e segundo Perrenoud (2000, p. 25) “a competência 

em educação é faculdade de mobilizar diversos recursos cognitivos [...] para, com 

eficácia e pertinência, enfrentar e solucionar uma série de situações ou de 

problemas”, ainda nas palavras de Perrenoud (2000) no caminho do aprender todos 

erram, e errar é um direito que requer reflexão e ações para resolvê-lo.  

A professora Ágata apresenta uma disposição de criar situações de 

aprendizagem de maneira que o aluno possa utilizar os conhecimentos aprendidos 

no cotidiano escolar das aulas de matemática, mas nos parece se mostrar ansiosa com 

relação à execução da atividade. Talvez pela presença da pesquisadora, ou por 

práticas cristalizadas já há algum tempo em seu fazer docente e derivadas das suas 

concepções. 

Embora, Ágata concorde que deva proporcionar ao aluno condições para o 

desenvolvimento da autonomia dele para resolver problemas (conforme aponta na 

sua resposta à questão 33, a seguir), inferimos que talvez possa pressupor, segundo 

observa (CHARLOT, 2013), que a criança ao raciocinar pode se enganar por ainda ter 

a razão pouco desenvolvida e pouco esclarecida.   

 
Imagem 27 - Questão 33 do questionário de pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo Tardif (2014, p. 241) “é estranho que a formação de professores tenha 

sido e ainda seja bastante dominada por conteúdos e lógicas disciplinares, e não 

profissionais”. O que foi apresentado, nos dois parágrafos acima, leva-nos a pensar 

em uma fragilidade no processo de formação das bases epistemológicas da 
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matemática dessa professora no que se refere ao caráter investigado que o lidar no 

campo dos saberes matemático impõe, demandando atitudes e saberes frente às 

questões que evolvem a aquisição desses saberes, desde a aprendizagem dos 

números, perpassando pelas proposições que as crianças formam ao interagir com o 

meio de aprendizagem matemática.  

 

3.5  Consistências entre Concepções e Práticas 

 Já encontramos em nossa investigação científica elementos os quais nos 

possibilitam conjecturar, que as concepções dos professores sobre conceitos e ensino 

da matemática exercem um papel importante ao seu desempenho na relação 

professor-aluno-saber (THOMPSON, 1997). Nessa parte da pesquisa procuramos 

entender a afinidade presente entre as concepções da professora e a prática de sala de 

aula, razão maior de nossa imersão no meio de aprendizagem construído pela na 

professora Ágata. 

 
Se os padrões característicos do comportamento dos professores são 
realmente uma função de seus pontos de vista, crenças e preferências 
sobre o conteúdo e seu ensino, então qualquer esforço para melhorar 
a qualidade do ensino de matemática deve começar por uma 
compreensão das concepções sustentadas pelos professores e pelo 
modo como estão relacionadas com sua prática pedagógica. 
(THOMPSON, 1997, p.15). 
 

 Neste texto a nossa discussão é em torno das relações entre as concepções de 

matemática e ensino da matemática professora Ágata, registradas no questionário de 

pesquisa e suas práticas pedagógicas no espaço de aprendizagem, concluindo a 

investigação de como essas concepções interferem na preparação do meio de 

interação aprendiz-saber matemático, e na condução do mesmo. 

 Vimos que a comunicação e demais ações no espaço de aprendizagem, 

apresentou por muitas vezes, características de uma concepção de ensino da 

matemática pautada nos significados dos conceitos e lógica, por algumas vezes, a 

docente enfatizou regras e procedimentos: Quem já sabe tudo bem. Quem não sabe, 

vamos ver se é quatro mesmo? Coloca aí na folha dois tracinhos mais dois tracinhos e conta. 

Outro trecho evidencia a intencionalidade constante de destacar o significado dos 

conceitos ensinados: Assim, na ordem crescente os numerais vão sempre aumentando. Com 
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a ordem crescente nós podemos trabalhar na adição e em todos os assuntos de matemática que 

a gente imaginar. 

 As concepções de Ágata acerca da matemática e seu ensino, se amparam nas 

ideias do papel do professor e como os estudantes devem aprendê-las, nas 

afirmações que constam em suas respostas às questões do questionário de pesquisa:  

 Pois a matemática requer descobrir estratégias; 

 Devemos trazer para os nossos alunos, atividades voltadas para a nossa realidade; 

 A matemática serve para usar no nosso dia-a-dia; 

 Assim como todas as demais disciplinas tem que pesquisar sim; 

 Matemática requer raciocínio. 

 Porque temos que dar aos nossos alunos o direito de pensar, buscar estratégias para 

enriquecer seu aprendizado.  

 Porque independente dos resultados temos que propor aos nossos alunos que eles 

tenham interesse em realizar resultados. 

 Porque sou detentor do saber, diante disso procuro está em domínio com o que passar 

para meus alunos, mesmo sabendo que aprendemos com eles também. 

 Sempre busco como educadora forma mais simples e dinâmicas para resolver 

problemas de matemática e tenho visto resultados positivos. 

 De fato, os professores utilizam constantemente seus conhecimentos pessoais e 

um saber-fazer personalizado, trabalham com os programas e livros didáticos, 

baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias ensinadas, fiam-se em sua 

experiência e retêm certos elementos de sua formação profissional (TARDIF, 2011, 

p.64). 

  Talvez pela forma como Ágata aprendeu matemática, não se identifica na sua 

comunicação oral e escrita, nem nas suas ações, indícios constantes da concepção de 

matemática pautada em processos gerativos, nos quais fórmulas, procedimentos, 

regras e algoritmos são compreendidos e justificados por meio da criticidade e 

reflexão. Não se observa nas características de sua prática a concepção da matemática 

como caminho para o desenvolvimento cognitivo de habilidades que alternam e/ou 

somam situações de autonomia para tomada de decisão frente à problemas 

matemáticos e fenômenos que fazem parte da vida humana. A ausência dos 

elementos citados é muitas vezes o fator principal que leva à ocorrência dos efeitos 
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didáticos que dificultam o processo de aprendizagem, conforme discutimos na 

análise das aulas. 

 A formação de professores que ensinam matemática enfrenta um grande 

desafio na promoção de práticas educativas que integrem os conceitos matemáticos, 

à história, às diversas culturas e ao mundo moderno, rompendo as práticas 

direcionadas à conteúdos que não despertam interesse (D’Ambrosio 2006). De acordo 

com Fiorentini (2006), esse rompimento será possível a partir da relevância da 

formação e da reflexão teórico-epistemológica do professor, pois é preciso um 

conhecimento das teorias que estão implícitas na prática dos docentes que lecionam 

matemática como ponto de partida para construção de propostas de formação que 

levem esses educadores a um processo crítico e reflexivo capaz de modificar suas 

concepções, posturas, crenças e ações em suas práticas educativas, e que atingiam 

principalmente a montagem de meios de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Como coordenadora pedagógica vinculada profissionalmente a uma rede 

pública de ensino, onde atuo em uma escola de educação infantil e ensino 

fundamental, esse estudo me fez pensar não somente nos dados identificados na 

condição de pesquisadora, pois a imersão no ambiente escolar como pesquisadora e a 

análise dos dados produzidos, proporcionou-me uma nova visão sobre o atual 

ensino da matemática e em repensar a minha postura como docente na reflexão sobre 

a ação.  

Embora nessa pesquisa tenhamos nos concentrado nas dimensões do trabalho 

decente, não tem como dicotomisar e não falar sobre aprendizagem. Nesse estudo, 

procuramos compreender as concepções sobre a matemática, de Licenciadas em 

Pedagogia, que norteiam as suas ações pedagógicas e as situações de aprendizagem 

propostas por estas no âmbito escolar, considerando a aquisição de novos saberes 

pelas crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois os teóricos que 

fundamentaram nossas análises sinalizavam uma notável influência das concepções 

nas ações que norteiam o fazer docente. Para tanto estabelecemos um diálogo entre a 

didática da matemática atual, a formação de professores, e as concepções e práticas 

de ensino de docentes que emergiram do nosso universo de pesquisa.  

A partir do conjunto que compõe as concepções apontadas por Thompson 

(1992) que abrange visões, imagens mentais, significados, conceitos, preferências, 

regras, proposições, consideramos que as concepções sobre a matemática que 

norteiam as ações do professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

apresentam em sua maioria, elementos que as caracterizam como instrumentais e 

platônicas.  

Tais características apontam para a preparação do meio de interação aprendiz-

saber matemático, onde há o reducionismo da matemática ao modelo “erro e acerto”, 

destarte em seu ensino prevalece a busca por um produto final que tem como 

caminho a descoberta, os cálculos, a resolução de exercícios, a memorização, 

repetição do que fora ensinado, reprodução das visões do professor, como exemplo 

dessas visões lembro-me da afirmativa expressa pela Professora Ágata “o zero não 

significa nada”. 
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Como vimos no decorrer da nossa investigação, essas concepções podem gerar 

obstáculos epistemológicos, causados muitas vezes por efeitos didáticos como 

(Jourdain, Topázio, Dienes e Analogia) originados da metodologia, atitudes, crenças 

e da linguagem utilizada pelo professor. 

Nesse estudo verificamos, nas ações da docente, a inconstância de abordagens 

metodológicas baseadas na investigação matemática. Observamos também na classe 

de ano inicial observada diversos instrumentos (jogos, histórias, construção de 

materiais, etc.), porém nas metodologias utilizadas não se pode notar processos 

gerativos, ou seja, a ênfase à exploração, argumentação, investigação, características 

da matemática como criação humana que pode evoluir e se modificar, tão abordadas 

por teóricos da didática da matemática (ALMOULOUD, 2007; BACHELARD, 2006; 

BROUSSEAU, 1996; e outros). 

Ao imergir no ambiente procuramos agir de forma colaborativa, e atribuímos 

à falta de sucesso nesse campo, à extensa carga horária da professora para as diversas 

atividades inerentes ao fazer docente e o pouco espaço na sua agenda de trabalho 

para os nossos encontros extra-classe, algo que corrobora com as ideias de Tardif e 

Lessard (2011, p. 111) ao discorrer sobre as condições de trabalho dos docentes que 

incluem tarefas administrativas e pedagógicas, correspondendo a “dimensões 

quantitativas do ensino: o tempo de trabalho diário, semanal, anual, o número de 

horas de presença obrigatória em classe, o número de alunos por classe, o salário dos 

professores, etc”. 

Essas condições de trabalho resulta na sobrecarga docente, tornando-se muitas 

vezes um obstáculo para o repensar de suas concepções. Além disso, nas palavras de 

Ponte (1992) é difícil modificar as concepções de uma pessoa, essas mudanças 

geralmente ocorrem em presença de abalos de grande intensidade, capazes de gerar 

grandes desequilíbrios. Apenas acontecem num “quadro de vivências pessoais 

intensas, como a participação num programa de formação altamente motivador ou 

em experiências com forte dinâmica de grupo, mudança de escola, de profissão” 

(PONTE, 1992, p. 27). 

Nesse contexto percebemos a fragilidade da formação do pedagogo para o 

ensino da matemática, visto que, o curto espaço de tempo reservado pelos cursos de 
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pedagogia aos saberes matemáticos do futuro “professor polivalente” (NACARATO; 

MENGALI; PASSOS, 2009) e as propostas de formação continuada, concedem pouca 

notoriedade para a análise e reflexão de práticas pedagógica, epistemologia de 

conteúdos matemáticos e concepções a cerca da matemática, pouco possibilitando a 

esse licenciado desenvolver o caráter investigativo que se espera na interação 

professor-aprendiz-saber, meta das intervenções propostas para a formação de 

professores. 

Desejamos que esta pesquisa seja fonte significativa de informações  e possa 

promover reflexões, questionamentos e repensar de práticas acerca do ensino da 

matemática, alcançando professores dos anos iniciais do ensino Fundamental e 

instituições responsáveis pela formação inicial de licenciandos e formação 

continuada de licenciados  em Pedagogia. Além disso, as instituições em que esses 

profissionais atuam (Secretarias Municipais e/ou Secretarias Estaduais de Educação, 

Escolas, e outros) têm de se sensibilizar em proporcionar os espaços (físico e 

temporal) necessários para o processo de formação em serviço, para estudos, debates, 

planejamentos e discussões na disciplinaridade e na interdisciplinaridade desses 

profissionais de educação. 
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APÊNDICE A – Cópia do questionário utilizado para gerar dados. 
 
 
 
 

UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 

Questionário do Professor 

 

PARTE I 

Informações Sócio-Demográficas 

 

1. Qual é o seu sexo?  

Feminino                Masculino 

1                   2 

Outro: ___________________________  

 

2. Qual é a sua idade?  ___________________ 
 

 

3. Qual a sua carga horária semanal de aulas na rede municipal? 

  20h             40h 

 

4. Você atua também em outra rede de ensino? Qual? 

  Federal       Carga Horária: _____      Segmento:  ____________         

  Estadual     Carga Horária: _____      Segmento:  ____________        

  Privada       Carga Horária: _____      Segmento:  ____________   
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5. Qual o seu tempo de atuação como professor dos anos iniciais do 

ensino fundamental? _________________________ 

 

6. Além da Licenciatura em Pedagogia você possui outra Graduação 
     Sim                      Não 

 Se sim Qual? _______________________________________________  

 

7. Qual outro nível mais elevado de educação formal que você concluiu? 

   Especialização (Lato Sensu) em______________________ 

  Mestrado Acadêmico (Stricto Sensu) em_______________ 

  Doutorado Acadêmico (Stricto Sensu) em______________ 

  Outro___________________________________________ 

  

A próxima pergunta diz respeito ao seu trabalho docente apenas em uma 

escola. Por favor, não inclua o trabalho que você realiza em outras escolas ou 

outros ambientes de trabalho. Assim sendo, escreva um número em cada 

linha referente ao número de horas trabalhadas. Escreva 0 (zero) em caso de 

nenhuma hora gasta. 

 

8. Em uma semana letiva normal, estime o número de horas (60 

minutos) que você utiliza nas atividades relacionadas ao seu trabalho 

docente em turma(s) do Fundamental I: 

a) _____hs - Ensino de alunos na escola (tanto a turma toda, quanto em 

grupos ou individualmente) 

b) _____hs - Planejamento ou preparação das aulas, tanto na escola 

quanto fora da escola (incluindo a correção dos trabalhos dos 

alunos) 

c) _____hs - Tarefas administrativas, tanto na escola quanto fora da 

escola (incluindo tarefas relacionadas à administração escolar, 

preenchimento de formulários, e outras tarefas burocráticas 

que você deve fazer como parte de suas atividades docentes) 

d) _____hs - Outras (por favor, especifique):________________ 
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9. Há quanto tempo você trabalha como professor? 

Se possível, exclua períodos prolongados de ausência (como, por exemplo, 

interrupções na carreira docente; licença premio; licença para pós-graduação 

stricto sensu)  

___________________________________________________________ 

10. Escolhi ser Professor(a). 

De acordo                                Totalmente de acordo              
Em desacordo                          Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Gosto de trabalhar como professor(a). 

De acordo                                Totalmente de acordo              

Em desacordo                         Totalmente em desacordo 

 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Sinto-me motivado(a) trabalhando como Professor(a).  
 

De acordo                                Totalmente de acordo              

Em desacordo                           Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARTE II 
 
Em cada uma das questões abaixo deverá ser assinalada apenas uma alternativa 
 
Opiniões a respeito do que eu penso sobre a matemática 
 
13 . A matemática se constitui de procedimentos que temos de memorizar. 
 

Totalmente de acordo                           De acordo              

Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
14.  A matemática só serve para resolver problemas. 
 

Totalmente de acordo                           De acordo              

Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
15.  Matemática significa pesquisar novas idéias. 
 

Totalmente de acordo                           De acordo              

Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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16.  A matemática é algo muito abstrato para mim. 
 

Totalmente de acordo                           De acordo              

Em desacordo                                           Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
17. Com freqüência aprendo rapidamente os novos conceitos em matemática 
 

Totalmente de acordo                           De acordo              

Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
18. Tenho muita dificuldade para aprender matemática. 
 

Totalmente de acordo                           De acordo              

Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19.  Aprendo matemática rapidamente 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
20. Relaciono em sala de aula os novos conceitos da matemática com o que já foi 

aprendido. 
 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
PARTE III 
A minha relação com a matemática 
 

21. Confio em minha capacidade de ensinar a resolver problemas de 
matemática 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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22. Gosto muito de ensinar o meu aluno a resolver desafios de matemática. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
23. Prefiro propor a resolução de exercícios que de problemas de matemática. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
24. O que importa é saber se o aluno determinou o resultado final correto. 
 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
25. Somente ensino a resolver problemas quando necessário 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
26. Desisto de propor a resolução de um problema quando ele é difícil. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

27. Desisto de propor a resolução de um exercício quando ele é difícil. 
 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

28. Somente ensino a resolver um exercício ou um problema quando tenho 
domínio sobre a sua resolução  

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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29.  Fico apreensivo(a) quando um aluno me pede “de surpresa” para resolver 
problemas de matemática. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
30.  Fico apreensivo(a) quando um aluno me pede “de surpresa” para resolver 

um exercício de matemática. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
31. Procuro diferentes maneiras de discutir a resolução de um problema 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
32. Procuro diferentes maneiras de discutir a resolução de um exercício de   
           Matemática. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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33. Procuro desenvolver no aluno autonomia para resolver problemas       
           por ele mesmo. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
34.      Eu gosto muito de inventar novos problemas. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
35.  Eu gosto muito de elaborar novos exercícios. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
36.  Eu me divirto quando descobrimos em classe novas formas de resolver um 

problema. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
37.  Não é preciso rever a proposição de um problema. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

38. Não é preciso rever a proposição de um exercício. 
 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
39. Eu me divirto quando descobrimos em classe novas formas de resolver um 

exercício. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARTE IV 
Escala de Atitudes 
 

40.  Trabalhar com a matemática não me assusta nem um pouco. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

41.  Fico calmo/a e tranqüilo/a quando lido com um novo conteúdo nas aulas 
de matemática. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

42.  Não me incomodo quando tenho de trabalhar com problemas de 
matemática. 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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43.  Sinto uma grande satisfação nas aulas de matemática. 
 

Totalmente de acordo                             De acordo              

Em desacordo                                             Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
PARTE V 
O que ensinar 
 
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por 
sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação 
de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. A Matemática não se restringe 
apenas à quantificação de fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, 
grandezas – e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda 
a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria sistemas 
abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e 
dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. (PCNs – MEC, 1996) 
 
Aponte pelo menos 5 (cinco) habilidades em matemática que você considera 
fundamentais para serem desenvolvidas pelo aluno das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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