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RESUMO 

O contexto gerativo desta pesquisa ocorreu em virtude da constatação de 
baixo desempenho de estudantes dos anos iniciais em Matemática, do 

município de Jitaúna, por meio de avaliações externas, mesmo após o 
acompanhamento do desenvolvimento de cursos de formação continuada em 
serviço, acerca da Matemática, para Professores Licenciados em Pedagogia em 
atuação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pertencentes ao quadro 
efetivo do município referido, localizado no Território Médio Rio de Contas, 
Bahia. Iniciando a investigação sobre esta problemática, destacou-se a 
influência das crenças na ação e/ou comportamento didático do professor e 
nas suas ações pedagógicas, de maneira que definimos a seguinte questão de 
pesquisa: Quais crenças predominam entre Licenciados em Pedagogia, em 
exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental, participantes de 
Programas Governamentais de formação continuada em serviço, em relação à 
Matemática e seu ensino? Nestes termos estabelecemos como objetivo 
principal, compreender as crenças predominantes entre Licenciados em 
Pedagogia, em exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
participantes de Programas Governamentais de formação continuada em 
serviço, em relação à Matemática e seu ensino. Utilizamos como 
procedimento metodológico, a pesquisa de campo, numa abordagem 
qualitativa. Para produção dos dados recorremos à análise documental e o 
questionário semiaberto, que após critérios de inclusão e exclusão foram 
dirigidos a sete professoras. De posse dos dados produzidos definimos o seu 
corpus, iniciando os processos de pré-análise, exploração do material, 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação conforme as Técnicas de 
Análise de Conteúdo proposta por Bardin e fundamentados no referencial 
teórico. Obtivemos como resultados quanto à natureza da Matemática, uma 
crença predominantemente pitagórica com finalidade utilitarista e quanto ao 
ensino da Matemática, as crenças predominantes foram: a Processual Gerativa 
e a Platônica. Concluímos que as crenças, enquanto componente da dimensão 
afetiva, são veículos que aparecem na difusão do conhecimento matemático, 
pelo(a) professor(a), e a constituição emocional para o exercício profissional 
docente é tão importante quanto os aspectos cognitivos. 

Palavras-chave: Crenças; Licenciados em Pedagogia; Ensino de Matemática; 
Ensino Fundamental; Programas Governamentais de Formação Continuada. 



 

ABSTRACT 

The generative context of this research occurred due to the verification of low 
performance of students of the initial years in Mathematics, through external 

evaluations, even after monitoring the development of continuing education 
courses in service, about Mathematics, for teachers with a degree in Pedagogy 
working in the Initial Years of Primary Education, belonging to the effective 
framework of the municipality of Jitaúna, located in the Mid Rio de Contas 
Territory, Bahia. Beginning the investigation of this problematic, the influence 
of beliefs in the action and/or didactic behavior of teachers and in their 
pedagogical actions was highlighted, so that we defined the following 
research question: What beliefs predominate among Pedagogy Graduates, 
working in the initial years of Elementary Education, participants of 
Government Programs of in-service continuing education, regarding 
Mathematics and its teaching? In these terms, we have established as our 
main objective To understand the predominant beliefs among Pedagogy 
graduates, working in the initial years of elementary education, participants 
of Governmental Programs of continued formation in service, in relation to 
Mathematics and its teaching. We used as methodological procedure A field 
research,in a qualitative approach. For data production we used a documental 
analysis and a semi-open questionnaire, which, after inclusion and exclusion 
criteria, were addressed to seven teachers. In possession of the data produced, 
we defined the corpus, Starting the processes of pre-analysis, material 
exploration, treatment of results, inference and interpretation according to the 
Techniques of Content Analysis proposed by Bardin and based on the 
theoretical framework. We obtained as results regarding the nature of 
mathematics, a predominantly Pythagorean belief, with utilitarian purpose.  

with utilitarian purpose and about the teaching of mathematics, the 
predominant beliefs were: the Generative Processual and the Platonic. We 
conclude that beliefs, as a component of the affective dimension, are vehicles 
that appear in the diffusion of mathematical knowledge by the teacher, and 
the emotional constitution for the professional teaching exercise is as 
important as the cognitive aspects. 
 
Keywords: Beliefs, Graduates in Pedagogy; Mathematics teaching; 
Elementary School; In-service continuing professional development. 
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O CONTEXTO 

Este estudo constitui um requisito basilar no Programa de Mestrado 

em Educação Científica e Formação de Professores (PPG- ECFP), ofertado 

pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de Jequié-

BA, e está vinculado à Linha de Pesquisa: Formação de Professores. 

Seu contexto gerativo se deu a partir das reflexões e observações feitas 

durante acompanhamento do desenvolvimento de cursos de formação 

continuada em serviço para Professores Licenciados em Pedagogia, em 

atuação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, integrantes do quadro 

efetivo do município de Jitaúna, situado na região Médio Rio de Contas, 

interior baiano, a 383 km de Salvador pela BR 116 e a 29,6 km de Jequié pela 

BR 330. 

Em 2017, esta pesquisadora, que também faz parte do quadro docente 

efetivo do município, foi convidada pela secretaria de educação para atuar 

como formadora dos cursos de formação continuada em serviço promovido 

pelo programa nacional de alfabetização na idade certa (PNAIC), adido ao 

município desde 2012. 

Durante o desenvolvimento dos cursos de formação continuada em 

serviço em 2017, na condição de formadora, observava uma resistência por 

parte de muitos professores em relação à participação nos cursos. Ouvia, em 

meio ao desenvolvimento das ações do programa, os docentes reclamarem 

sobre a utilidade dos conteúdos do curso no contexto escolar em que estavam 

atuando; a carga horária e dias de curso; a obrigatoriedade da participação, 

que entre outros motivos ressoava também um desejo: “Contribuições para o 

meu dia-a-dia!”. Ouvia-se essa expectativa sobre cursos de formação 

continuada em serviço entre os professores. 

Na posição de formadora vivia um impasse entre cumprir o plano 

formativo proposto pelo programa, que me habilitou como orientadora de 
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estudos num modelo de “formação em cascata1”, ou ouvir os dilemas tão 

heterogêneos trazidos pelos professores. Tentava equilibrar ambas as 

demandas, mas, muitas vezes, sentia-me impotente, porém disposta a 

contribuir com o rol de docentes que estava a liderar. Considerava que a 

resistência, as críticas, os dissabores dos professores sobre políticas públicas 

em educação não podiam ser ignorados e que estes questionamentos eram 

frutos de reflexões sobre a própria práxis podendo ser uma possível 

manifestação de compromisso. 

Somavam-se a essas observações, dois outros fatos: O primeiro, os 

indicadores de desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), referente ao desempenho de estudantes pertencentes à rede 

pública de ensino, no município em questão, relacionado aos conteúdos de 

Língua Portuguesa e Matemática dos anos iniciais. O segundo fato foi, a 

produção de um instrumento de avaliação diagnóstica, criado e aplicado pela 

própria rede do município pesquisado. 

Comparando os dados de ambas as avaliações, a gestão da educação 

do referido município observou que os resultados no período de 2017 eram 

semelhantes, a saber: crescimento no desempenho do componente curricular 

de Língua Portuguesa e decréscimo em Matemática, mesmo após a execução 

de cursos de formação continuada em serviço, para os professores em efetivo 

exercício neste segmento. 

Era esperado pela gestão educacional do município que o efeito dos 

cursos de formação continuada em serviço pudesse contribuir com a 

formação dos professores e refletir em ganhos de aprendizagem para os 

estudantes, em ambos os componentes curriculares avaliados. Havia uma 

expectativa positiva da gestão da Secretaria Municipal de Educação. Não que 

isso significasse que o desempenho dos estudantes dependesse apenas do 

                                                

1 Esse modelo de formação, segundo Moreira e Saito (2013) tem sua origem no conceito de 
sociedade em rede de Castells (2007, p. 62). Assim, nesse modelo, o professor orientador 
recebe a formação e depois desenvolve o curso recebido aos demais professores até que as 
ações do programa cheguem à prática em sala de aula. 
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ensino. Mas, esperava-se uma resposta positiva em termos de aprendizagem 

dos estudantes nos dois componentes curriculares indicados. 

Esses cursos foram ofertados em regime de colaboração entre União, 

Estados e Municípios, abrangendo metodologias para o ensino da 

matemática; materiais didáticos e paradidáticos; oferta de bolsas de estudos e 

certificação para os professores e orientadores de estudo; materiais de apoio 

para o professor, estudantes e escolas adidas ao programa de formação 

intitulado como Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa (PNAIC), 

lançado pelo governo federal em 2012. De acordo com dados disponibilizados 

pela União por meio do sítio do Sistema Informatizado de Monitoramento do 

PNAIC (SisPacto) na internet, 

Em 2013, foram capacitados, em Linguagem, 313.599 
professores alfabetizadores em curso com carga horária de 
120 horas; em 2014, foram 311.916 profissionais e a ênfase da 
formação foi em Matemática, em curso com carga horária de 
160 horas; em 2015, foram capacitados 302.057 professores em 
temáticas como Gestão Escolar, Currículo, a Criança do Ciclo 
de Alfabetização e Interdisciplinaridade; e, em 2016, foram 
248.919 alfabetizadores e 38.598 coordenadores pedagógicos 
atendidos em cursos com carga horária mínima de 100 horas 
e com ênfase em leitura, escrita e letramento matemático. 
Para a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, a 
formação continuada de professores é componente essencial 
da profissionalização e da valorização docente, devendo 
integrar-se aos desafios da escola e pautar-se no direito dos 
profissionais do magistério de buscarem atualização e 
aperfeiçoamento ao longo da vida (BRASIL, 2017, p. 3). 

O PNAIC foi um programa desenhado por uma política pública que 

visava reduzir a distorção idade-série, melhorar o IDEB e contribuir para o 

aperfeiçoamento do desempenho dos professores. Moreira e Saito (2013, p. 62) 

afirmam que, 

No campo da formação continuada foi uma estratégia 
para alcançar num curto espaço de tempo uma capacitação 
para uma quantidade ampliada de professores no país, 
com a participação de todos e viabilizado pelo regime de 
colaboração entre os entes federados. 

Nesse sentido, o modelo de formação proposto aos professores era 

considerado como uma “Formação em cascata”. Imerso nesse contexto 

formativo, essa formadora passou a refletir sobre a participação do professor 

https://educacaointegral.org.br/experiencias/escola-combate-evasao-e-ideb-baixo-com-ampliacao-da-jornada-e-mudancas-na-gestao/
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em cursos de formação continuada em serviço, proposta por programas 

governamentais, ou em outras modalidades, e a sua ação pedagógica no 

ensino da matemática. Foi dessa forma que, iniciamos os estudos com o foco 

sobre a formação continuada em serviço para professores licenciados em 

pedagogia atuando no ensino da matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Procurando conhecer alternativas de cursos, que pudessem 

atender às necessidades deste perfil de docente. 

Esses estudos evoluíram para um projeto de pesquisa e este foi 

amadurecendo ao curso do desenvolvimento do mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), principalmente na 

disciplina Tópicos em Educação Matemática, ministrada pelos docentes Prof.ª. 

Dr.ª Janice Cassia Lando e Prof. Dr. Jorge Costa do Nascimento. E nesse mote, 

nosso objeto de pesquisa foi se constituíndo a partir do estudo sobre a 

dimensão afetiva em torno das crenças do professor quanto a Matemática, e 

seu ensino. 

Na medida em que os estudos foram se aprofundando, mais relevo 

assumia a importância dos afetos na formação e atuação profissional do 

docente bem como no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Dessa forma, nos situamos nos estudos quanto à influência das crenças na 

ação e/ou comportamento didático do professor no momento em que este 

pensa, elabora, planeja e ministra suas aulas. Este viés será melhor detalhado 

no capítulo I referente a Fundamentação Teórica. 

Diante desse contexto e dada à relevância da influência das crenças na 

ação pedagógica, propomo-nos responder a seguinte questão da pesquisa: 

Quais crenças predominam entre Licenciados em Pedagogia, em exercício nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, participantes de Programas 

Governamentais de formação continuada em serviço, em relação à 

Matemática e seu ensino? 

Para tanto, definimos como objetivo geral: compreender as crenças 

predominantes de Licenciados em Pedagogia, em exercício nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, participantes de Programas Governamentais de 
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formação continuada em serviço, em relação à Matemática e seu ensino. E, 

como objetivos específicos, pontuamos os seguintes: 

 Identificar as crenças de Licenciados em Pedagogia, que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, participantes de Programas 

Governamentais de formação continuada em serviço, em relação à 

Matemática e seu ensino; 

 Descrever as crenças de Licenciados em Pedagogia, que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, participantes de curso de 

formação continuada em serviço em relação à Matemática e seu ensino; 

 Analisar crenças de Licenciados em Pedagogia, que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental participantes de curso de formação 

continuada em serviço em relação à Matemática e seu ensino. 

Após essas definições, nosso caminhar metodológico foi sendo 

desenhado com a revisão de literatura sobre a temática, questões e objetivos 

desta pesquisa, como veremos na seção destinada à metodologia.  

Estruturamos esta redação em três seções: na primeira apresentamos a 

fundamentação teórica que tem por base estudos sobre a epistemologia do 

professor, sobre os saberes e a formação continuada em serviço abrangendo o 

contexto de professores licenciados em Pedagogia em efetivo exercício do 

ensino da Matemática nos anos iniciais, relacionando-os aos estudos sobre o 

domínio afetivo do professor envolvendo as crenças e suas implicações 

didáticas. 

A segunda seção é destinada à descrição da Metodologia de pesquisa 

construída. Detalhamos os motivos pela escolha da pesquisa de campo, numa 

abordagem qualitativa bem como a pesquisa documental e questionário semi-

aberto, técnica para produção de dados, os quais foram organizados e 

analisados em conformidade com as Técnicas de Análise de conteúdo de 

Bardin (2011). 

E por fim, a seção três contempla os dados e resultados produzidos, 

organizados em três categorias: Crenças acerca da Matemática; Crenças sobre 

si mesmo e Crenças acerca do Ensino da Matemática. Estas categorias foram 
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assim classificadas em conformidade com a relação entre os objetivos da 

pesquisa e a predominância de crenças que emergiram na análise das 

respostas concedidas, seguindo sua análise e discussão conforme referencial 

teórico adotado bem como algumas conclusões e considerações finais. 
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1. PRATICANDO A SEMEADURA 
O que semeia, semeia a palavra. 

Marcos, 4:14 

1.1. IMPLICAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS EM PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS: uma trajetória sinuosa entre formação, currículos e saber 
matemático de Pedagogos. 

O referencial teórico utilizado, para fundamentar a pesquisa e a análise 

dos dados produzidos, tem por base estudos sobre a epistemologia do 

professor, sobre os saberes e a formação continuada de professores 

Licenciados em Pedagogia em efetivo exercício do Ensino da Matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental, e sobre o domínio afetivo do professor, 

envolvendo as crenças e suas implicações didáticas. 

1.1.1. Formação do aprendente professor 

O fenômeno da aprendizagem humana é analisado por diferentes 

perspectivas teóricas e a definição de seus elementos constituintes varia a 

depender das tendências epistemológicas que este objeto (a aprendizagem) de 

investigação se esteia. Embora, também se relacione entre ciências diferentes 

que teorizam sobre tal fenômeno de modo específico, em humanos, a 

aprendizagem relaciona-se também à educação escolar englobando, 

indissociavelmente, processos de ensino no sentido de desenvolvimento 

pessoal, isto é, a aprendizagem precede o desenvolvimento. (VIGOTSKY, 

1989). 

Em função do desenvolvimento humano e da perspectiva das 

interações sócio-histórico-culturais, consideramos a educação como um 

processo contínuo, aberto, flexível, que não se limita apenas ao universo 

subjetivo do sujeito aprendente. Antes, este sujeito cognoscível, influencia e é 

influenciado por outros sujeitos e/ou objetos com os quais interage. 

(VIGOTSKY, 1989). 

Aprendizagem, ensino, educação envolvem ações e relações sociais que 

estão imersas em um contexto histórico e culturalmente situado. Podendo 

inferir assim que, o “professor” é um sujeito “aprendente” que também 
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ensina e aprende quando ensina (FREIRE, 1997) e isto acontece em contextos e 

espaços formativos diversos sejam eles, formais, não formais ou informais. 

Nessa diversidade de espaços, a formação de professores tem seu 

status validado pela educação formal e esta tem fluida em seu percurso 

histórico as influências ideológicas, epistemológicas, e interesses diversos. 

Diniz-Pereira (2014, p. 32-40) nos aponta ao menos três principais modelos de 

formação de professores aos quais ele descreve como “Racionalidades:  

Técnica, Prática e Crítica”. 

No modelo de Racionalidade Técnica, o professor é visto como um 

especialista que rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou 

pedagógicas. No modelo de Racionalidade Prática, o professor é um 

profissional que reflete, problematiza a sua prática pedagógica cotidiana, pois 

seu conhecimento profissional não é considerado como um conjunto de 

técnicas ou ferramentas para a produção da aprendizagem. Já no modelo de 

Racionalidade Crítica, o professor é alguém que reflete, porém de forma crítica 

sobre os problemas que surgem em seu cotidiano profissional e amplia 

problematizando também as relações e estruturas ideológicas e de poder. 

Dessa forma, “os modelos técnicos têm uma concepção instrumental sobre o 

levantamento de problemas; os práticos têm uma perspectiva mais 

interpretativa e os modelos críticos têm uma visão política explícita sobre o 

assunto”. (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 40). 

A formação de professores defendida por Donald Schon (1992), um dos 

estudiosos clássicos deste campo, é uma formação de profissionais reflexivos 

com base na reflexão-na-ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão 

na ação. Para o autor o objetivo da formação de professores é fazer com que 

estes profissionais tomem consciência da sua própria aprendizagem. 

Outro autor clássico, Lee Shulman (1986) destaca que, no cotidiano do 

trabalho docente, este recorre a muitas fontes de conhecimento (sinônimo de 

saber). O autor classifica que na base do conhecimento para a docência 

existem três categorias fundamentais: o conhecimento do conteúdo, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento curricular. 
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O conhecimento do conteúdo refere-se à quantidade e organização do 

conhecimento específico; o conhecimento pedagógico do conteúdo está vinculado 

à dimensão e capacidade do professor para o ensino; e o conhecimento 

curricular ligado ao domínio dos recursos curriculares e conhecimento de 

outras matérias concomitantes a sua. (SHULMAN, 1986 apud OLIVEIRA, 

2016, p. 41). 

A partir dessas três categorias, o autor sugere outras três formas de 

conhecimento: 1) o proposicional (na forma de pesquisa, experiências, são 

princípios, máximas e valores); 2) o de caso (eventos específicos são os 

protótipos, precedentes e parábolas); e 3) o estratégico (conhecimento 

proposicional mais o estudo de caso). (SHULMAN, 1986 apud OLIVEIRA, 

2016, p. 42). 

A seguir apresentamos um esquema, desenvolvido por Oliveira (2016), 

afim de melhor ilustrar esta linha de saberes docentes descrita por Shulman 

(1986). 

Figura 1: Formas de conhecimento segundo Shulman (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Shulman (1986 apud OLIVEIRA, 2016, p. 44) 



26 

Assim, este autor segue na defesa da consciência reflexiva e da 

flexibilidade para atuação profissional, apresenta o professor com capacidade 

de atuar e de adaptar suas ações de maneira autoconsciente.  

Já o professor canadense, da Universidade Laval, em Quebec, e da 

Universidade de Montreal, Maurice Tardif (2014) em seus estudos sobre 

saberes docentes e formação profissional, defende que a formação do 

professor acontece progressivamente, demandando conhecimentos, 

competências, aptidões e atitudes específicas, que são adquiridas e dominadas 

com situações de ensino. 

Num ponto de vista da pedagogia crítica temos, por exemplo, Paulo 

Freire e Henry Giroux como algumas das principais referências. Paulo Freire 

(2001) defende a prática educativa-crítica ou progressista em defesa da 

autonomia docente. Assim os saberes necessários à prática docente deveriam 

ser obrigatórios na estrutura da formação docente. Henry Giroux (1997) 

apresenta como desafio para a formação docente, oferecer aos professores a 

oportunidade de se organizarem coletivamente para melhorar as suas 

condições de trabalho. Dessa maneira, ele argumenta que uma forma de 

reestruturar a natureza da atividade docente é encarar os professores como 

intelectuais transformadores, e explica o porquê: 

[...] primeiro, [...] significa uma forma de trabalho na qual 
pensamento e atuação estão intrinsecamente relacionados, e, 
como tal, oferece uma contra-ideologia para as pedagogias 
instrumentais e administrativas que separam concepção de 
execução e ignoram as especificidades das experiências e 
formas subjetivas que moldam o comportamento dos 
estudantes e professores. Segundo, o conceito de intelectuais 
transformadores faz entrarem em ação os interesses políticos 
e normativos que subjazem as funções sociais que estruturam 
e são expressas no trabalho de professores e estudantes. Em 
outras palavras, ele serve como referencial crítico para que os 
professores problematizem os interesses que estão inscritos 
nas formas institucionais e nas práticas cotidianas 
experimentadas e reproduzidas na escola. Finalmente encarar 
os estudantes e professores como intelectuais representa uma 
demanda adicional por um discurso crítico que analise como 
as formas culturais acercam-se das escolas e como tais formas 
são experimentadas subjetivamente. Isto significa que os 
educadores críticos precisam compreender como as formas 
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materiais e vividas da cultura estão sujeitas à organização 
política, isto é, como são produzidas e reguladas. (GIROUX, 
1997, p. 136-137). 

Dialogando com estes autores acima, que são clássicos na literatura do 

campo de formação de professores, podemos conjecturar que a formação de 

professores é constituída por uma complexa diversidade de fatores e 

vinculada também ao processo de socialização no qual o professor interage. 

Na realidade do seu exercício profissional há mútua influência de relações 

diversas caracterizadas pelo contexto histórico, cultural e situado, mediado 

principalmente pela linguagem. 

Então, dentro desta complexidade formativa e sua característica 

aprendente em diferentes tempos, modos e espaços, como entender a 

construção do conhecimento do professor em espaços de formação 

continuada especificamente na perspectiva da educação formal, mediante 

cursos estruturados e propostos por órgãos governamentais? Para nos 

aproximar de uma possível resposta, traremos abaixo uma discussão não mais 

sobre perspectivas de modelos de formação, mas, sobre o saber do docente, 

imergindo num estudo sobre a epistemologia do professor relacionando-o 

com o ensino da matemática. 

1.1.2. Saber do Professor: implicações epistemológicas em práticas 
pedagógicas. 

Iniciamos nosso diálogo com a seguinte questão: o que é 

conhecimento? De maneira simples, este é um tipo de questionamento 

investigado pela epistemologia, ramo da filosofia, cuja etimologia possui raiz 

no grego episteme (conhecimento/ciência) + logia (estudo), ou seja, estudo do 

conhecimento, denominado aqui no Brasil, como Teoria do Conhecimento e 

dedica-se ao estudo da natureza do conhecimento. Nessas linhas, quanto aos 

termos “Conhecimento” e “saber” consideraremos o estudo de Pais (2002) 

sobre a didática da matemática, no qual registra que, 

Enquanto o saber está relacionado ao plano histórico da 
produção de uma área disciplinar, o conhecimento é 
considerado mais próximo do fenômeno da cognição, estando 
submetido aos vínculos da dimensão pessoal do sujeito 
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empenhado na compreensão de um saber [...]. Quando 
falamos no saber matemático, estamos nos referindo a uma 
ciência que tem suas teorias estruturadas em um contexto 
próprio, que não está na dependência de uma validação 
pessoal e isolada. [...] Por outro lado, o conhecimento refere-
se mais a dimensão individual e subjetiva, revelando algum 
aspecto com o qual o sujeito tenha uma experiência direta. 
(PAIS, 2002, p. 36-37) (grifos nossos). 

Nesse sentido entendemos que o saber matemático do professor pode 

se relacionar com diversos conhecimentos objetivos ou subjetivos. E dessa 

maneira é importante compreender que, 

O fenômeno educacional passa necessariamente por regras de 
um corpo de valores que deve ser conhecido pelo professor. 
Na didática da matemática, Brousseau (1986) propõe uma 
análise do saber matemático, bem como do trabalho do 
matemático, do trabalho do professor de matemática e da 
atividade intelectual do aluno. (PAIS, 2002, p. 29). 

Por possuir naturezas distintas, o objeto de estudo no trabalho do 

matemático se difere da natureza do trabalho do professor de matemática ou 

que ensina matemática. Porém, aquele condiciona nestes, influências em sua 

prática pedagógica e, portanto, pode afetar também a aprendizagem dos 

estudantes quando na transformação do conhecimento em saber. Podendo 

haver, 

Um contágio epistemológico por se tratar de uma ingerência 
conduzida pelo professor, por vezes até mesmo indevida, das 
características conceituais do saber em si, na forma de 
conduzir a prática educativa (PAIS, 2002, p. 38). 

Então, para o professor compreender melhor a relação entre saber, 

ensino e aprendizagem é importante considerar uma análise epistemológica, as 

quais sustentam esta relação, não neutra. Pois, o professor ao selecionar o 

conteúdo da área de conhecimento que irá ensinar, quando decide pelos 

métodos, procedimentos de ensino, e decisões a tomar sobre as dificuldades 

de aprendizagem dos seus alunos, o faz a partir de algumas questões 

epistemológicas. Conhecimento e Saber do professor, nesse sentido são 

distintos e, portanto, ao discutir aqui sobre o saber do professor, 

conconrdamos com Pais (2002, p. 37) o qual afirma que:  
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É preciso destacar que essa não é apenas uma questão de 
semântica; pelo contrário, ao destacá-la, estamos dando 
ênfase à essência da didática, que consiste no trato da 
passagem do horizonte subjetivo ao plano objetivo da ciência. 

Para exemplificar implicações epistemológicas em práticas 

pedagógicas, que podem até criar obstáculos para a aprendizagem trazemos 

três perspectivas: o empirismo, o apriorismo e o construtivismo. Quanto ao 

Empirismo, Becker (2001, p. 97) afirma que: 

Na visão empirista de inteligência a ênfase está na conversão, 
ou seja, na transformação, pelos benefícios da experiência, de 
nossa forma de aprender ou resolver problemas. Trata-se, 
portanto, de criar hábitos, rotinas e procedimentos favoráveis 
à aprendizagem. Trata-se de criar um contexto ou ambiente 
favorável que estimula o que é positivo, que afasta ou pune o 
que é negativo. O papel do adulto ou das pessoas 
responsáveis, nesse caso, é o de criar regras ou normas que 
delimitam ou definem o que deve ser feito em favor do que se 
quer realizar. 

Assim, na prática pedagógica, esta epistemologia considera que na 

relação entre o sujeito que conhece (S) e o objeto que é conhecido no ato de 

conhecer (O) predomina a função do objeto sobre o sujeito (S   O). O 

conhecimento vem do meio, é externo, se dá por força dos sentidos e é 

organizado e transmitido em fragmentos divididos em unidades estruturadas 

no currículo formal o qual o professor, acreditando, age “dominando” o 

conteúdo e reproduzindo/transmitindo (conhecimento) ao passivo, ser sem 

luz, que é o aluno. 

Ao contrário do empirismo, a Epistemologia Apriorista (Inatista) 

considera que o conhecimento já nasce com o ser humano, é uma herança 

genética. A intervenção do meio seja física ou social deve ser a mínima 

possível. Portanto, nesta visão o conhecimento escolar potencializará o que 

cada sujeito já herdou. (BECKER, 2002). 

Nessa perspectiva epistemológica o professor é um orientador, que 

considera as características individuais dos alunos para que estes possam 

desenvolver suas capacidades de forma independente, pois aqui a relação 
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entre sujeito e objeto é invertida (S     O). E a aprendizagem deve se adequar 

às necessidades e aos interesses dos alunos (BECKER, 2002). 

Em contrapartida, a epistemologia Construtivista se difere das duas 

anteriores. Segundo Becker (2002), o conhecimento não é uma herança 

genética e nem um produto do meio social. O conhecimento é construído pelo 

sujeito na interação com o meio tanto físico quanto social. Estabelecendo, 

portanto, uma relação interativa entre sujeito e objeto (S       O). 

Na prática pedagógica esta abordagem implica em uma visão da 

aprendizagem como construção; ação e tomada de consciência da 

coordenação das ações. O professor é um mediador entre o aluno e o 

conhecimento escolar (e não apenas este), professor e aluno determinam-se 

mutuamente estabelecendo relações entre os conteúdos aprendidos e as 

situações vivenciadas no seu contexto, sendo relevantes os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

Assim, dentre estas três teorias epistemológicas supracitadas, nos 

estudos de Becker (2002) sobre a epistemologia do professor e o cotidiano 

escolar, ele afirma que a perspectiva empirista é a mais predominante, ainda 

que de maneira inconsciente. O professor muitas vezes desconhece aspectos 

e/ou fundamentos epistemológicos que se manifestam em sua prática 

pedagógica sendo também importante diferenciar saber científico (criado nas 

universidades e instituições de pesquisa) de saber escolar (conjunto dos 

conteúdos estruturados no currículo escolar). (PAIS, 2002). 

Em síntese, diferentemente da epistemologia das ciências, a 

epistemologia do professor está associada à sua compreensão acerca do 

conhecimento ou saber. Sustendo-nos nas palavras de Pais (2002, p. 34) 

também,  

Entendemos a epistemologia do professor como sendo as 
concepções referentes à disciplina com que trabalha esse 
professor, oriundas do plano estrito de sua compreensão e 
que conduzem uma parte essencial de sua postura 
pedagógica, em relação ao entendimento dos conceitos 
ensinados aos alunos. 
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E, neste sentido, aqui destacamos definições, não exclusivas, para os 

termos “conhecimento” e “saber”, uma diferenciação necessária no caminho 

para entender implicações epistemológicas em práticas pedagógicas. Para 

Pais (2002, p. 29) “não existe uma única forma de conceber as ideias científicas 

ou matemáticas” e dessa forma há que se considerar a existência de uma 

pluralidade de concepções e, portanto, também são plurais as práticas 

educativas. 

Para terminar esta seção, lembramos, à medida que os nossos estudos 

foram se aprofundando, mais relevo assumia a importância não apenas do 

desenvolvimento cognitivo, mas também dos afetos na formação e atuação 

profissional do docente formado em Licenciatura Plena em Pedagogia, não 

esquecemos este foco. Porém, antes de nos aprofundarmos nesse quesito, é 

importante o dialógo sobre o currículo e a formação deste profissional no 

âmbito brasileiro. É exatamente sobre isso que abordaremos a seguir. 

1.1.3. Currículo e Formação do Pedagogo no Brasil: do Bacharelado a 
Licenciatura 

Pretendemos brevemente, nesta seção, contextualizar historicamente a 

formação de pedagogos no Brasil tendo como principal referência as suas 

bases legais. Partimos dos anos de 1930, quando o curso de pedagogia teve 

sua primeira regulamentação prevendo a formação do Bacharel em 

pedagogia, ou Técnico em educação, ou Especialista em educação. 

No período seguinte de 1940 até a LDB de 1961 poucas foram as 

alterações. Já no final de 1960 e década de 1970 quando o modelo educacional 

tecnicista foi implantado, os pedagogos passaram a ser formados para 

atuarem segundo esse modelo. Os anos de 1980 foram marcados pelo estatuto 

epistemológico e da identidade do curso. O modelo atual do curso de 

pedagogia foi delineado a partir da LDB de 1996. 

No Brasil, o Curso de Pedagogia, regulamentado pela primeira vez nos 

termos do Decreto Lei n. 1.190/1939, foi definido como lugar de formação de 

“técnicos em educação”. Sua concepção normativa se alinhava às demais 

licenciaturas ao denominado “esquema 3+1”, pela qual era feita, como 
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veremos a seguir, a formação de licenciados nas diversas áreas das Ciências 

Humanas, Sociais, Naturais, nas Letras, Artes, Matemática, Física, Química. 

Seguindo este esquema, o curso de Pedagogia oferecia o título de 

Bacharel a quem cursasse três anos de estudos nos conteúdos específicos da 

área. Conforme o Artigo 19 do Decreto Lei 1.190/1939 o candidato deveria 

cursar as disciplinas apresentadas na grade curricular abaixo (veja Quadro 1). 

 
QUADRO 1: Grade curricular do curso de Bacharel/ Licenciatura em Pedagogia 
(Decreto-Lei 1.190/1939) 

Séries 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 

Curso de 
Didática 

(um ano de 
duração) 

1. Didática Geral 
2. Didática especial 
3. Psicologia educacional 
4. Administração escolar 
5. Fundamentos biológicos da educação 
6. Fundamentos sociológicos da educação 

Fonte: BRASIL, 1939. 

O título de Licenciado era concedido aos que, tendo concluído o 

bacharelado, cursassem mais um ano de estudos dedicados à Didática e a 

Prática de Ensino. Essa separação entre bacharéis e licenciados dava o 

entendimento que no Bacharelado se formava o técnico em educação, e, na 

Licenciatura em Pedagogia formava-se o professor que iria lecionar as 

matérias pedagógicas do Curso Normal de nível secundário, quer no primeiro 
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ciclo, o ginasial, ou no segundo ciclo, o colegial. Conforme os estudos de Silva 

(2019, p. 33) 

O curso de primeiro ciclo em que seriam formados os 
regentes de ensino primário, com a duração de quatro anos, 
funcionaria nos Cursos Normais Regionais, expedindo aos 
concluintes, certificado de regente de ensino primário. O 
curso de segundo ciclo, com a duração de três anos, 
funcionaria em Escolas Normais e quem o concluísse 
receberia diploma de professor primário. 

A Lei da Reforma Universitária 5.540, de 1968, estabeleceu à graduação 

em Pedagogia a oferta de habilitações tais como: Supervisão, Orientação, 

Administração e Inspeção Educacional, assim como outras especialidades 

necessárias ao desenvolvimento nacional e às peculiaridades do mercado de 

trabalho. 

Em 1969, o Parecer CFE n°. 252, que dispunha sobre a organização e o 

funcionamento dos cursos de Pedagogia, indicou como finalidade do curso, 

preparar profissionais da educação e assegurava a possibilidade de obtenção 

do título de especialista, mediante complementação de estudos. A distinção 

entre Bacharelado e Licenciatura foi extinta, fixando a duração do curso em 

quatro anos. 

À Licenciatura, era permitido o registro para o exercício do magistério 

nos cursos normais, posteriormente denominados magistério de 2º grau. 

Assim, aos licenciados em Pedagogia também era concedido o registro para 

lecionar Matemática, História, Geografia e Estudos Sociais, no primeiro ciclo 

do ensino secundário. 

Já no início da década de 1980, houve várias reformas curriculares nas 

universidades, de modo a formar, no curso de Pedagogia, professores para 

atuarem na educação pré-escolar e nas séries iniciais do Primeiro grau. Os 

anos da década de 1980 foi um período de busca de identidade do curso, 

marcado por muitos movimentos sociais. 

Os anos de 1980, geralmente considerados como a década 
perdida, não o foram, certamente, para a educação, se 
levarmos em conta o surgimento dos movimentos de 
educadores que desde então se reestruturam no país e, em 
especial, a atenção a esta questão relevante, que é a da 
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formação do profissional da educação. (MARQUES, 1992, p. 
71). 

A década de 1990 marcou o avanço do neoliberalismo no Brasil e no 

mundo. Políticas econômicas da nova ordem mundial influenciaram reformas 

em sistemas de ensino, com os princípios empresariais sendo adaptados para 

o campo educacional. Nesse âmbito, três eventos internacionais embasaram a 

elaboração de políticas educacionais nos países em desenvolvimento - o Brasil 

é um deles - e que trouxeram consequências na formação de pedagogos. O 

primeiro, a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, em 

Jomtien, na Tailândia. O segundo foi o documento da CEPAL (Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe), em 1995, e o terceiro foi o Relatório 

Delors, 1993-1996, da UNESCO. 

Esses eventos consideraram a educação como uma necessidade para o 

desenvolvimento de qualquer país do mundo e como um dos principais 

determinantes da competitividade entre os países, e os professores como 

agentes para as mudanças econômicas do século XXI. 

No Brasil, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em 20 de dezembro de 1996, a LDB 9.394/96, fica definida nos 

artigos (4º, 62º, 63º e 64º) a formação de professores de educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental. (BRASIL, 1996). A partir dessa lei, houve 

desdobramentos por meio de pareceres, decretos e resoluções que alteraram a 

organização dos cursos de Licenciatura. Criou-se as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para a formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena (Resolução 

CNE/CP, n.º 01/02) e, instituiu-se a duração e a carga horária dos cursos 

destinados a formação de professores da Educação Básica (Resolução 

CNE/CP, n.º 02/02). 

Nas DCNs a organização curricular do curso de Pedagogia ficou 

compreendida, além das aulas e dos estudos individuais e coletivos, as 

práticas de trabalho pedagógico, as de monitoria, as de estágio curricular, as 

de pesquisa, as de extensão, as de participação em eventos e em outras 

atividades acadêmico-científicas, que alarguem as experiências dos 
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estudantes e consolidem a sua formação. (BRASIL, 2005, p. 10). A estrutura do 

curso, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das 

instituições, estabeleceu três núcleos conforme o quadro 2 a seguir: 

QUADRO 2 – Estrutura do curso de Pedagogia segundo a LDB 9.394/96 

Fonte: BRASIL (1996 apud SCHEIBE, 2007, p. 51). 

Com a divulgação dos Pareceres CNE/CP nº 5, de 13 de dezembro de 

2005, e CNE/CP nº 3, de 21 de fevereiro de 2006, e com a instituição das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia pela Resolução 

CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, estabeleceu-se o perfil do pedagogo 

como um profissional que tem a docência como base de sua formação, e apto 

Núcleos Definições  

 

 

De estudos 
básicos 

Devem articular a relação teoria e prática, referentes aos 
contextos: 

a. histórico e sociocultural, compreendendo os 
fundamentos filosóficos, históricos, políticos, 
econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos; 

b. da educação básica, compreendendo estudos 
dos conteúdos curriculares da educação básica, os 
conhecimentos didáticos, o estudo dos processos de 
organização do trabalho pedagógico e o estudo das 
relações entre educação e trabalho; 

c. do exercício profissional em âmbitos escolares e 
não-escolares, articulando saber acadêmico, pesquisa e 
prática educativa. 

De 
aprofundamento e 
diversificação de 

estudos 

Referem-se “à diversificação da formação do pedagogo 
[que] é desejável para atender às diferentes demandas 
sociais e para articular a formação aos aspectos 
inovadores que se apresentam no mundo 
contemporâneo” (Comissão de Especialistas, 1999, p. 3). 
Propõe ainda o aprofundamento de conteúdos da 
educação básica ou o oferecimento de conteúdos 
voltados às áreas de atuação profissional priorizadas nos 
projetos das IES. 

De estudos 
integradores 

Possibilitar atividades diferenciadas e ampliar 
experiências no âmbito profissional realizados mediante 
monitorias e estágios, programas de iniciação científica, 
estudos complementares, cursos em áreas afins, 
integração com cursos sequenciais correlatos à área, 
participação em eventos científicos do campo da 
educação, entre outros. 
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para atuar na educação básica, na gestão dos processos educativos escolares e 

não escolares e na produção e difusão do conhecimento científico e 

tecnológico do campo educacional. (BRASIL, 2009). 

Atualmente a formação de profissionais para a Educação Básica não 

cabe mais aos institutos superiores de educação. Pois, a Lei nº 12.014/2009 

alterou o Art. 61 da LDB/96 e a formação de profissionais para a Educação 

Básica tem como principal locus o curso de pedagogia. (BRASIL, 2009). 

Em suma, no período que vai da década de 1930 até a atualidade, no 

Brasil, profundas mudanças políticas, econômicas e culturais, repercutiram 

também nos rumos da formação profissional no Curso de Pedagogia. Estes 

eventos indicam que a educação não acontece isolada do contexto social, 

político e econômico no qual está inserida, e, todos esses fatores resultam por 

influenciar a formação dos profissionais da educação. 

O pedagogo, até então, possui ainda uma marca generalista e 

polivalente em sua atuação. Em seu cotidiano escolar ele lida com diversas 

áreas das ciências, com o saber escolar disciplinado e estruturado em 

currículos dentre os quais se encontram a matemática escolar, e por isso, 

trataremos a seguir, sobre o ensino da matemática escolar no Brasil em um 

breve panorama histórico. 

1.2. O Ensino da Matemática Escolar no Brasil: narrativa breve 

Sem a pretensão de descrever nesta seção um estudo exaustivo sobre a 

história da matemática escolar no Brasil, nosso objetivo é expor brevemente 

sobre movimentos dos diferentes segmentos da sociedade que influíram no 

desenvolvimento e ensino desta ciência e/ou ciências. 

A construção deste texto foi fundamentada a partir dos estudos 

desenvolvidos na disciplina História da Matemática Escolar no Brasil, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus 

de Jequié-BA, especificamente nos estudos dos autores Valente (1999;2004) e 

Miorim (1998). 
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1.2.1. O ensino da Matemática na colônia 

Quando ainda colônia, os Jesuítas fundaram no Brasil, em Salvador, no 

ano de 1550, a escola elementar e colégios. A rede de educação jesuíta 

ampliou-se com a fundação de outras escolas elementares (em Porto Seguro, 

Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de Piratininga) e dos colégios, 

estabelecidos na Bahia (1556), Rio de Janeiro (1567), Olinda (1568), Maranhão 

(1622), São Paulo (1631) e, posteriormente, em outras regiões. Nas escolas 

elementares, a respeito dos conhecimentos matemáticos, contemplava-se o 

ensino da escrita dos números, o sistema de numeração decimal e o estudo 

das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números 

naturais. (MIORIM, 1998). 

Nos colégios (ensino de nível secundário) privilegiava-se uma 

formação em que o lugar principal era destinado às humanidades clássicas. 

Existia pouco espaço para os conhecimentos matemáticos e se dava destaque 

para o aprendizado do latim. 

Na organização escolar jesuítica, a Matemática era vista como um 

recurso auxiliar ao ensino da Física, e apenas em 1757 ela aparece como 

ensino autônomo. De acordo com Valente (1999, p. 32): 

A generalização dos estudos matemáticos como cultura 
escolar dos colégios Jesuítas parece ter fracassado ou, no 
mínimo, não ganhou o destaque e importância pensados por 
Clavio. Poucas escolas mantiveram cursos de matemática. 
Além disso, as matemáticas não se impuseram facilmente 
como ciência, mesmo aos próprios professores de ciências da 
ordem jesuítica. 

Quanto ao currículo das Escolas Jesuíticas no Brasil, relacionado ao 

ensino de Matemática, Valente (1999, p. 35) afirma:  

Tudo leva a crer, enfim, apesar dos poucos conhecimentos 
que temos sobre o tema, que as ciências, e em particular a 
matemática, não constituíram, ao longo dos duzentos anos de 
escolarização jesuítica no Brasil, um elemento integrante da 
cultura escolar e formação daqueles que aos colégios da 
Companhia de Jesus ocorriam. 

Após cumprimento à ordem do Marquês de Pombal de expulsar os 

jesuítas, outro sistema de ensino foi criado por meio do decreto de 28 de 
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junho de 1759 com vigência até 1834, as “Aulas Régias2”. (CARDOSO, 2004, 

p.182).  

Nessa nova reforma e organização educacional, a matemática se 

subdividia nas disciplinas de: Aritmética, Álgebra e Geometria. Uma 

observação interessante é que estas aulas eram ministradas de forma isolada, 

sem sequenciamento, para um pequeno público de alunos e num contexto de 

escassos professores. 

Assim, a Matemática no Brasil do século XVIII tinha poucas aulas, 

baixa frequência de alunos e dificuldade de encontrar professores. Um ícone 

desse período foi a criação do Seminário de Olinda, pelo bispo de 

Pernambuco, Dom Azevedo Coutinho, em 1798. (MIORIM, 1998). Essa 

instituição não formava apenas padres e atribuiu importância ao ensino dos 

temas matemáticos e científicos. Com a chegada da Corte Portuguesa ao 

Brasil, em 1808, aconteceram outras mudanças em vários segmentos da 

sociedade e ampliaram-se as instituições educacionais. 

1.2.2.  O ensino da Matemática no Brasil Império (1822-1889) 

No Brasil independente, em 1822, Dom Pedro I destacou a necessidade 

de uma legislação para a instrução pública. Após debates sobre a educação 

popular, a primeira lei de instrução pública nacional foi aprovada pela 

Assembleia Legislativa em 15 de outubro de 1827, estabelecendo assim no 

corpo da lei, a criação de escolas de primeiras letras (ou de Estudos Menores) 

em todas as cidades e lugares populosos do Brasil. (VEIGA, 2007). 

O ensino das “primeiras letras”, ou melhor, “ler, escrever e contar” 

diferenciava a educação entre meninos e meninas. O currículo para o ensino 

                                                

2As aulas régias eram aulas avulsas e independentes umas das outras e sem vínculo com a 
Igreja. Elas vieram como um novo sistema de ensino que substituiu o ensino jesuíta, 
coordenadas por um Diretor Geral de Estudos, mas tendo a nomeação dos professores como 
encargo do rei. Esse sistema de ensino teve duas etapas de reformas: a primeira, em 1759, 
denominada de Estudos Menores (Primeiras letras - aulas de ler, escrever e contar - e 
humanidades) e a segunda, em 1772, denominada de Estudos Maiores (oferecido nas 

Universidades). As Aulas Régias caracterizaram o ensino como responsabilidade do Estado, 
um marco do surgimento do sistema de ensino público brasileiro, mas ainda frágil e com 
precariedades. (CARDOSO, 2004, p. 181-182). 
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da Matemática apresentado aos meninos abrangia ler, escrever, empregar as 

quatro operações aritméticas, práticas de quebrados (estudo das frações 

ordinárias), decimais e proporções, noções gerais de geometria. Já nas escolas 

para meninas, oferecidas em lugares mais populosos do país, dirigidas por 

professoras, além do ensino das “prendas domésticas”, constava em relação 

ao ensino de matemática, a exclusão das noções de geometria e limitação a 

instrução de aritmética só as quatro operações fundamentais. (BRASIL, 1827, 

p. 71). 

Todavia, com a descentralização que o governo promoveu, em 1834, 

atribuindo para as províncias a responsabilidade pelo ensino primário (as 

Primeiras Letras), não foi possível lograr êxito no estabelecimento de um 

sistema escolar que assistisse uma população tão diversificada cultural e 

geograficamente3. 

Quanto ao ensino secundário, cujo objetivo era a preparação para os 

exames de acesso às academias militares ou escolas superiores, a Matemática, 

ou melhor, as matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometria e depois a 

Trigonometria, estavam presentes em todas as séries do curso do Imperial 

Colégio Pedro II, instituição modelo, criada em 1837, que funcionava como 

internato e externato, localizado no Rio de Janeiro, município da corte. O 

colégio concedia grau de bacharelado em letras após aprovação em todas as 

disciplinas ofertadas em seus sete anos de curso, dispensando os alunos 

concluintes dos exames para ingresso aos cursos superiores. (VEIGA, 2007). 

1.2.3. Algumas Reformas no ensino do Brasil República 

O Brasil República foi palco de algumas reformas no ensino. A reforma 

Benjamim Constant, em 1890, buscava romper com a tradição humanista e 

literária do ensino secundário privilegiando agora as disciplinas Científicas e 

Matemáticas baseadas nas ideias positivistas de Augusto Comte. (MIORIM, 

1998). 

                                                

3De acordo com VEIGA, Cynthia G. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 
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O ensino da Matemática tinha grande importância nos sete anos da 

educação secundária. O objetivo do ensino secundário era a formação em 

nível superior, sem caráter obrigatório. Quanto ao ensino primário foram 

organizados, a partir de São Paulo, os grupos escolares, com classes em séries, 

cada série em uma sala, com um professor e duração de quatro ou cinco anos. 

Em 1920 houve novas reformas no ensino do Brasil articulados ao 

movimento da escola nova/escola ativa, uma nova filosofia de ensino; agora 

focada no aluno, na cientificidade dos saberes, ênfase no ato de observar, 

intuir, entre outras características. 

Retornando à primeira década do século XX, no ano de 1908, tem início 

o primeiro movimento internacional para a modernização do ensino da 

Matemática, originado com a criação da Comissão Internacional para o 

Ensino de Matemática (em alemão: Internationalen Mathematischen 

UnterrichtsKommission - IMUK) presidida por Felix Klein, cuja meta era: 

promover a unificação dos conteúdos matemáticos trabalhados na escola em 

uma única disciplina – a Matemática, aplicações práticas, preocupação com os 

aspectos psicológicos e cognitivos e a introdução do ensino do cálculo 

diferencial e integral no nível secundário. No Brasil, a partir de 1929, essas 

ideias de Klein foram sendo inseridas por seu principal adepto o professor 

Euclides Roxo, catedrático de Matemática do Colégio Pedro II, no período de 

1929. (VALENTE, 2004). 

Estas ideias modernizadoras defendidas por Euclides Roxo no Brasil 

foram alvo de grandes polêmicas, duras críticas - feitas tanto pelo padre 

Arlindo Vieira, quanto pelo professor Almeida Lisboa, Catedrático do Pedro 

II – e dificuldades de implementação por parte dos professores devido à falta 

de livros didáticos coerentes com a nova proposta. Todavia se concretizaram 

em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio de decretos, com o 

objetivo de organizar a educação do país, ficando conhecida como Reforma 

Francisco Campos. (VALENTE, 2004, p. 126). 

Segundo Duarte (2019, p. 309),  
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A reforma Francisco Campos “apropriou-se das inovações 
que vinham sendo implementadas, de forma paulatina, desde 
1929, no colégio Pedro II”. (ROCHA, 2001, p. 237). Além de se 
valer dos pensamentos de Felix Klein, o professor Euclides 
Roxo também recorreu as ideias pedagógicas defendidas por 
Henri Poincaré (1854-1912), eminente matemático francês, 
que proclamava ideias da corrente filosófica intuicionista da 
matemática. 

No que concerne ao ensino de matemática, havia ênfase no 

desenvolvimento mental do aluno e seus interesses, em detrimento da prática 

da memorização, devendo, desta forma, o ensino partir sempre da intuição. A 

Reforma Francisco Campos tinha orientações específicas e listas de conteúdos 

para cada série. Esta reforma afetou a organicidade e cultura escolar, por 

exemplo, após o primário, vinha: 

O ensino secundário antes com duração de cinco anos, agora, 
com duração de sete anos, divididos em dois ciclos; o 
primeiro ciclo – Fundamental – com cinco anos e o segundo – 
complementar – com dois anos, era propedêutico para o 
curso superior. (BRASIL, 2007 apud DALLABRIDA, 2009, p. 
186). 

Após a Reforma Francisco Campos, no ano de 1931, houve outra 

reforma respaldada em decretos-lei, conhecida como Reforma Gustavo 

Capanema (Lei Orgânica do Ensino Secundário), em 1942, que tinha caráter 

dualista: o ensino secundário para as elites e o ensino profissional para o 

povo. 

O ensino secundário foi organizado em dois ciclos: o ginásio, com 

duração de quatro anos e o colegial com duração de três anos, nas 

modalidades: clássico e científico. Porém, os programas de Matemática, para 

o ensino secundário, limitavam-se às listas de conteúdos a serem cumpridos. 

(VALENTE, 2004). 

A partir do final da década de 1950 o ensino da matemática no Brasil se 

altera sob a repercussão dos congressos nacionais ocorridos no país e, 

também, do Movimento da Matemática Moderna (MMM), que tinha como 

um dos principais objetivos integrar os campos da aritmética, da álgebra e da 

geometria, no ensino mediado pela linguagem dos conjuntos, as estruturas 
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algébricas e o estudo das relações e funções com ênfase nos aspectos lógicos e 

estruturais da matemática. (MIORIM, 1998). 

Posteriormente, nos anos de 1970 a 1980, mudanças nas leis de 

diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus distribuiu o ensino em dois 

níveis: O primeiro grau, com duração de oito anos, uniu o antigo primário e o 

ginásio, sem necessidade de submissão a exames de admissão para 

habilitação ao prosseguimento dos estudos e o segundo grau, proposto como 

curso de preparação profissional, com duração de três anos. 

Nesse período, em relação à disciplina matemática, havia ênfase no 

ensino da álgebra. Em oposição ao Movimento da Matemática Moderna, no 

Brasil, parafraseando os estudos de Gomes (2012, p. 26), surgiu alternativas 

para o ensino fundamentadas numa abordagem histórica dos temas, ênfase na 

compreensão dos conceitos, consideração ao desenvolvimento dos alunos e 

destaque para geometria. 

No período relativo à década de 1980, surgiram os programas de pós-

graduação em Educação Matemática em níveis de especialização, mestrado e 

doutorado, a realização de eventos envolvendo pesquisadores da educação e 

professores de matemática, resultando na fundação, em 1988, da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), uma importante instituição que 

oportunizou o assentamento de consensos sobre a formação de professores de 

Matemática ou que ensinam Matemática. 

Em 1996 a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), 

que reúne os principais parâmetros para a educação brasileira, desdobrou-se 

em orientações nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

Fundamental – PCNs de 1998. Nos PCNs o ensino de matemática é abordado 

como: 

[...] uma forma de compreender e atuar no mundo e o 
conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da 
construção humana na sua interação constante com o 
contexto natural, social e cultural. [...] é uma ciência viva, não 
apenas no cotidiano dos cidadãos, mas também nas 
universidades e centros de pesquisas. (BRASIL, 1998, p. 24). 
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Os PCNs de matemática foram elaborados por uma grande 

colaboração de educadores matemáticos cuja visão convergiu ao consenso de 

que a resolução de problemas pode ser considerada como ponto de partida 

para atividade matemática, um eixo organizador do processo de ensino. Os 

conteúdos foram organizados em quatro blocos/eixos temáticos, a saber: 

números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas e tratamento da 

informação. Como recursos para o professor atuar em sala de aula, os PCNs 

dispõem: a resolução de problemas, os jogos, a história da matemática e o uso 

das tecnologias da informação e comunicação. (BRASIL, 1998). 

É possível perceber na análise sobre esses parâmetros curriculares a 

influência da didática da matemática francesa, conforme descreve os estudos 

de Pais (2001), bem como uma concepção sociointeracionista de ensino-

aprendizagem. 

Em 2017 temos a aprovação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), documento de caráter normativo. A forma como se 

apresenta já em sua introdução, demonstra ser ela uma 

complementação e/ou aprofundamento dos PCNs. Ela define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 

da Educação Básica, fundamentada em marcos legais como, por 

exemplo, a constituição de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) apresenta compromisso com 

a educação integral, conhecimentos e competências que se espera 

desenvolver nos estudantes ao longo da escolaridade e se orienta: 

[...] pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que 
direcionam a educação brasileira para a formação 
humana integral e para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017, p. 9). 

Segundo o documento, sua elaboração contou com a participação 

ampla da sociedade, por meio de audiências públicas. Assegura a 

aprendizagem como direito, e para tanto determina o desenvolvimento de 
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dez competências gerais, visando o desenvolvimento global dos estudantes, 

superação da fragmentação disciplinar do conhecimento, “estímulo a 

aplicação na vida real, protagonismo em sua aprendizagem e a importância 

do contexto para dar sentido ao que se aprende”. (BRASIL, 2017, p. 17). 

Segundo o documento, competência se define “pela mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas 

e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. 

(BRASIL, 2017, p. 8). 

Nesse contexto, para cada área de conhecimento, são apresentadas 

competências específicas e habilidades. Estas habilidades estão relacionadas 

aos conteúdos, conceitos e processos, distribuídos em unidades temáticas. 

Nesse sentido são propostas para área de Matemática cinco unidades 

temáticas, são elas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e 

Probabilidade e Estatística. A Matemática é vista ao mesmo tempo como uma 

área de conhecimento e como componente curricular, para tanto a Base 

apresenta a visão de que deve se considerar que: 

[...] os diferentes campos que compõem a Matemática 
reúnem um conjunto de ideias fundamentais que 
produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, 
proporcionalidade, interdependência, representação, 
variação e aproximação. Essas ideias fundamentais são 
importantes para o desenvolvimento do pensamento 
matemático dos alunos e devem se converter, na escola, 
em objetos de conhecimento. (BRASIL, 2017, p. 224, grifo 
nosso). 

Numa breve comparação entre a BNCC e os PCNs temos: os 

“blocos/eixos” dos PCNs denominados pela Base como unidades temáticas, 

os “conteúdos” em objetos de conhecimento e os “objetivos” em habilidades. 

A Base muda também o enfoque do que deve ser priorizado em 

matemática, pois nos PCNs destacava-se o mundo do trabalho enquanto que 

a Base enfatiza o desenvolvimento de competências. O ensino ganha ênfase 

no letramento matemático, insere o eixo “Álgebra” desde o 1°ano do ensino 

fundamental e promove mudança do quarto eixo dos PCNs: “Tratamento da 
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informação” em unidade temática “Probabilidade e estatística”, estes aspectos 

podem ser considerados como avanços. 

Já em relação a Resolução de Problemas (RP) a qual aparece em ambos 

os documentos, existe um constraste interpretado por Andreatta e Allevato 

(2018, p. 10) como um retrocesso da BNCC em relação aos PCNs quanto à RP, 

elas afirmam que: 

A maior divergência é que há uma concepção muito forte de 
RP na BNCC relacionada a execução e operacionalização das 
habilidades matemáticas com a Resolução de Problemas, em 
que primeiro o aluno aprende matemática para aplicar o 
conhecimento em resolver problemas, ou seja, o aluno não 
aprende a resolver problemas e nem aprende matemática 
resolvendo problemas, como proposto nos PCNs. [...] Com 
essa divergência, percebemos um retrocesso e uma concepção 
mais conservadora de currículo na BNCC em relação à 
Resolução de Problemas no ensino de matemática. [...] Tal 
retrocesso vai de encontro às discussões científicas atuais na 
Educação Matemática de que a RP pode integrar-se ao 
trabalho de sala de aula em todos os Blocos de Conteúdos, 
como consta nos PCNs. [...] Tal restrição pode ocasionar, 
inclusive, o retorno a aulas mais convencionais, com a RP 
quase que exclusivamente voltada para números e operações. 

Finalmente, quanto ao ensino, é importante considerar que todo 

conteúdo a ser ensinado e presente nas mais diferentes formas de currículo, 

possui uma historicidade que o constituiu de forma não linear. Com o Ensino 

da Matemática ao longo de sua história no Brasil não foi diferente.  São 

reformas, leis, decretos, pareceres, criação de organizações, seleção de 

conteúdos, equívocos, embates, debates, polêmicas e interesses ideológicos 

diversos, que de forma nem sempre amistosa, traz também alterações nos 

currículos e na organização escolar. E assim, inovações e mais inovações 

curriculares vão marcando e construindo sua história na educação.  

Imerso neste contexto, o professor é um agente essencial tanto na 

conservação quanto implementação de mudanças dentro do processo de 

ensino e aprendizagem sempre orientando-se por concepções muitas vezes 

contraditórias e talves até insconscientes.  Asim, o professor baseado em sua 

própria epistemologia poderá implementar suas ações didáticas baseando-se 

em suas próprias crenças educacionais. 
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1.3. DEFININDO CRENÇAS 

1.3.1. Um termo polissêmico 

Definir o termo crenças é um exercício complexo, de tênue 

diferenciação com outros construtos como, por exemplo: concepções. É um 

termo utilizado pela Antropologia, Psicologia, História dentre outras áreas do 

conhecimento. Alguns autores convergem outros divergem. Alguns conceitos 

podem parecer sinônimos. Nos estudos de Pajares (1992) vários termos 

análogos foram encontrados na literatura, levando o autor a destacar alguns 

desses: 

[...] atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, 
ideologia, percepções, concepções, sistemas conceituais, pré-
concepções, disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, 
teorias pessoais, processos mentais internos, estratégias de 
ação, regras da prática, princípios práticos, perspectivas, 
repertórios de entendimento, estratégia social. (PAJARES, 
1992, p. 309) 

As crenças seriam as verdades pessoais baseadas nas experiências do 

sujeito, contendo um componente afetivo e avaliativo (verdadeiro ou falso). 

As concepções, conforme Thompson (1992), seriam como uma estrutura 

mental abrangendo crenças, significados, conceitos, proposições, regras, 

imagens, preferências e o “gosto” dos professores. Nesse sentido, tanto as 

crenças quanto as concepções seriam parte do conhecimento do professor. 

Como no esquema apresentado na figura abaixo: 

Figura 2: Crenças, concepções (sistema de crenças) e conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARDILES, 2007. 
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Como afirmamos anteriormente, as crenças são um constructo da 

subjetividade, presentes na epistemologia do professor. (BECKER, 2001), são 

passíveis a mudanças mediante o confronto com experiências conflitantes, 

fato que permite novas construções e alterações por toda a vida. Ao relacionar 

as crenças e a formação docente o professor Bejarano (2008, p. 67) nos 

esclarece que: 

[...] As crenças determinam o pensamento e a ação do sujeito 
e servem como suporte em relação à realidade, ou seja, nos 
dão segurança, tornando-se, muitas vezes, sólidas e 
cristalizadas, servindo, assim, de “chão firme”. Isso não quer 
dizer, no entanto, que não poderão ser modificadas. [...] 
Constatamos que os cursos de formação docente não levam 
em consideração as crenças que os/as professores ou 
futuros/as professores guardam do seu processo identitário. 
Desse modo, perante a força que as mesmas exercem no 
trabalho que os/as professores/as realizam, muitas das 
teorias que são discutidas nesse período não interferem 
efetivamente na prática pedagógica, porquanto as crenças 
selecionam os saberes que consideram relevantes.  

Nesta pesquisa, adotamos a definição de crenças conforme Cañón 

(1996 apud CHACÓN, 2003, p. 63) o qual afirma que: “a crença é a certeza em 

que nos encontramos, sem saber como nem por onde entramos nela. Não 

chegamos a ela após um trabalho de entendimento, mas já atuam fundo em 

nós quando nos pomos a pensar em algo”. Ainda, segundo Chacón (2003), 

Schoenfeld (1987/1992) e Garofalo e Lester (1985) afirmam que as crenças se 

situam no âmbito dos aspectos metacognitivos; significando que, “as crenças e 

as intuições constituem o ponto de vista matemático sobre si mesmo, sobre o 

contexto, sobre o tema e sobre a matemática que determina a conduta de um 

indivíduo” (CHACÓN, 2003, p. 61). 

Nesse sentido, ao discutir as práticas pedagógicas desenvolvidas em 

salas de aula, Wallon (1989) afirma que é preciso considerar que essas práticas 

também são de natureza afetiva e que, a depender da maneira como são 

desenvolvidas, elas produzem impactos afetivos positivos ou negativos nas 

relações que são estabelecidas no espaço escolar, os quais podem ser 

caracterizados por movimentos afetivos de “aproximação ou de afastamento”. 

(LEITE, 2012, p. 356). 
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A prática docente em sala de aula é uma ação posterior a um complexo 

processo cognitivo o qual envolve o campo do domínio afetivo, a saber: 

atitudes, emoções e crenças, seus descritores básicos (CHACÓN, 2003). Dessa 

maneira, o domínio afetivo caracterizado pelas crenças, emoções e atitudes 

influencia na forma como o sujeito percebe a matemática e a sua capacidade 

para aprender essa disciplina, repercutindo em seu desempenho escolar. A 

dimensão afetiva, a cultura, isto é, o contexto sociocultural são aspectos que 

influenciam na qualidade da aprendizagem. 

1.3.2. Tipologias de crenças matemáticas utilizadas na pesquisa 

Segundo Chacón (2003, p. 64) “as práticas de ensino da matemática 

dependem, em grande parte de uma série de elementos-chave”. Os mais 

significativos segundo a autora são: 

1- Os esquemas mentais, o sistema de crenças (as concepções) 
do professor referente ao ensino e à aprendizagem da 
matemática; 2- O contexto social da situação de ensino ou o 
contexto social no qual o aluno chega ao conhecimento; 3- O 
nível de processos de pensamento e de reflexão do professor. 
(CHACÓN, 2003, p. 64). 

Conforme a autora, tais elementos determinam a autonomia do 

professor e influenciam nos seus resultados. Assim, junto com os 

conhecimentos de matemática, as crenças estariam localizadas nos esquemas 

mentais. Porém, apesar da importância dos conhecimentos matemáticos, as 

diferenças mais relevantes referem-se às marcas das crenças na atuação 

docente sobre a matemática e sua aprendizagem. Essas crenças são 

constituídas por três elementos: perspectiva ou concepção da natureza da 

matemática; modelo sobre a natureza do ensino da matemática e modelo do 

processo de aprendizagem em matemática (ERNEST, 1989 apud CHACÓN, 

2003, p. 64). 

A combinação de uma crença com outras, somadas a atitudes e valores, 

formam o sistema de crenças num indivíduo (PAJARES, 1992). O sistema de 

crenças é organizado dentro da concepção de um indivíduo cujos 
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componentes consistem na crença consciente ou subconsciente, dos conceitos, 

das regras, das imagens mentais e de suas preferências (THOMPSON, 1992). 

As concepções ou sistemas de crenças do professor sobre a natureza da 

matemática estão arraigados nas diferentes visões da filosofia da matemática, 

tornando o confronto das próprias concepções epistemológicas do professor 

um desafio para a didática da matemática (CHACÓN, 2003, p. 64). Tais 

constructos podem influir nos atos de currículo e nas práticas de ensino. 

Segundo Ernest (1991 apud ARDILES, 2007, p. 22) a Filosofia da 

Matemática é um aspecto importante para a Filosofia da Educação 

Matemática, a qual corresponde ao ensino e a aprendizagem da Matemática, 

aos objetivos subjacentes desta atividade e aos papéis do professor. Existem, 

na literatura, várias classificações em relação às crenças sobre a Matemática, 

seu ensino e aprendizagem; em síntese, temos, por exemplo, as tipologias de 

Skemp (1978 apud CUNHA, 1998) o qual cita duas, a saber: A Matemática 

instrumental e a Matemática relacional. Copes (1979 apud CUNHA, 1998) 

apresenta quatro tipos de crenças: a absolutista, a multiplicista, a relativista e 

a dinâmica. Baraldi (1999) fundamentada nos estudos de Machado (1989) e de 

Ernest (1991) também apresenta quatro tipos de crenças em relação à 

Matemática, a saber: a pitagórica, a platônica, a absolutista (logicismos, 

formalismo e construtivismo) e a falibilista. 

Baseado em Chacón (2003) esta pesquisa considerará algumas 

tipologias em relação às crenças sobre a matemática e seu ensino conforme os 

modelos apresentados por Ernest (1988) e Thompson (1984). 

Ernest (1988) apresenta três visões sobre a matemática: a Utilitarista, 

que concebe a matemática como uma caixa de ferramentas, um conjunto de 

fatos não relacionados. A segunda visão é a Platônica a qual considera a 

matemática como corpo estático e unificado de conhecimento que não são 

criados, apenas descobertos. E a terceira é a Resolução de Problemas que 

concebe a matemática como criação humana, inacabada e em contínua 

expansão. 
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Thompson (1984) também apresenta três tipologias de crenças, mas 

essas quanto ao ensino da matemática: a instrumentalista e a platônica, com 

sentido análogo ao descrito por Ernest (1988), e os processos gerativos. Na 

visão Instrumentalista, o ensino é prescritivo, com ênfase em regras e 

procedimentos; já a visão Platônica o destaque aparece no significado dos 

conceitos e da lógica dos procedimentos matemáticos e por fim, dentro da 

perspectiva da resolução de problemas destacam-se os Processos Gerativos (o 

aluno é construtor ativo do seu próprio conhecimento). 

Para complementar a nossa análise, adicionamos também as tipologias 

propostas por Baraldi (1999), das concepções em relação à Matemática, a 

saber: a Pitagórica, a Platônica, a Absolutista (logicismos, formalismo e 

construtivismo) e a Falibilista. Na Concepção Pitagórica– tudo são números. 

A Matemática explica a ordenação do Universo. Algumas crenças nessa 

concepção são: “os números regem o Universo”; “tudo é Matemática”, a 

“realidade concreta”. Dessa forma de conceber a Matemática acredita-se que é 

necessário somente saber contar e fazer cálculos para entender como 

funciona. Na Concepção Platônica – As ideias matemáticas se encontram no 

mundo ideal e toda e qualquer ciência se reduz à Matemática, distinguindo o 

mundo real do mundo das ideias. A matemática é abstrata, pronta e acabada, 

que somente pode ser apreendida intelectualmente. Na Concepção 

Absolutista - O conhecimento matemático é entendido como o único domínio 

de conhecimento genuíno, fixo, neutro e verdadeiro. Podemos destacar, de 

modo simples, três linhas distintas dessa concepção:  

1- Logicismo: reduz todas as verdades matemáticas aos conceitos 

lógicos. A verdade é uma expressão lógica. “Matemática é pura lógica”, 

isto é, acredita-se que a Matemática é a única responsável pelo 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

2- Formalismo: Um sistema formal consiste de teorias formais, isto 

é, de termos primitivos, regras para a formação de fórmulas, seguidos 

de axiomas ou postulados, regras de inferências e teoremas, 

demonstrações rigorosas de teoremas e de fórmulas, “treino”. 
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3- Construtivismo: engloba várias visões, sendo que o 

intuicionismo representa a mais ampla formulação da filosofia 

construtivista da Matemática. As verdades e os objetos matemáticos 

são abstratos, são construídos e constituem um mundo à parte, ou seja, 

não decorrem do mundo exterior. A Matemática é uma atividade 

totalmente autossuficiente. 

Por fim, na Concepção Falibilista - a verdade é relativa, o 

conhecimento matemático é falível, corrigível e sujeito a revisões. A 

Matemática está inserida na história e prática humana e, portanto, não pode 

ser separada das ciências humanas e sociais ou de considerações culturais, em 

geral. 

Uma vez que as crenças refletem na ação do professor ante sua prática 

em sala de aula e na aprendizagem do aluno, elas se constituem em uma das 

dimensões fundamentais para compreender o trabalho que o professor 

desenvolve com os conteúdos, em especial aqui, com conteúdos matemáticos 

nos anos inicias. 

Ernest (1988) destaca duas principais causas de má combinação entre a 

crença do professor e as suas práticas, a saber: a influência do contexto social 

– expectativas dos sujeitos, o currículo institucionalizado e consistência das 

crenças; e a reflexão do professor em ou sobre a sua prática de ensino da 

Matemática. 

Desta forma, as reformas, inovações nos currículos, não podem ocorrer 

a menos que seja trabalhada a crença dos professores, aqui em específico, as 

crenças sobre a matemática e seu ensino. Nesse sentido, é preciso considerar, 

e desenvolver intervenções em função de superações caso seja necessário. 

1.4. Pedagogos em exercício docente nos anos iniciais versus o saber 
matemático e as crenças 

Depois de tantas transformações no currículo e formação do curso, até 

então denominado de Licenciatura Plena em Pedagogia, e que habilita os seus 

egressos - entre outras atribuições - à docência na educação infantil e anos 
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iniciais, estaria esta licenciatura preparada para formar docentes para uma 

atuação generalista, polivalente? O objeto da Pedagogia seria a aplicação de 

outras áreas científicas no cotidiano escolar? 

Refletindo sobre questões como estas e analisando literaturas a este 

respeito percebemos um direcionamento apontando que o curso em questão 

ainda precisa firmar melhor seu campo. A exemplo disso destacamos alguns 

dos resultados da pesquisa coordenada por Bernadete A. Gatti em 2009, pela 

fundação Carlos Chagas, na qual buscou analisar o que se propõe como 

disciplinas e conteúdos formadores nas instituições de ensino superior dos 

cursos presenciais das licenciaturas. Referindo-se ao curso de Pedagogia, 

Gatti (2009, p. 54) afirma que, 

Os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação 
básica (Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia, Ciências, Educação Física) comparecem 
apenas esporadicamente nos cursos de formação; na grande 
maioria dos cursos analisados, eles são abordados de forma 
genérica ou superficial no interior das disciplinas de 
metodologias e práticas de ensino, sugerindo frágil associação 

com as práticas docentes. 

Este argumento parece sugerir que a formação inicial oferta uma 

reduzida carga horária para a formação do pedagogo em relação ao ensino da 

Matemática e demais áreas de conhecimento que estruturam os currículos 

tanto para a educação infantil quanto para os anos iniciais. 

Convergindo com esta constatação, Edda Curi, em sua tese de 

doutorado, defendida no ano de 2004, investigando a formação de professores 

polivalentes quanto ao conhecimento para ensinar Matemática e de crenças e 

atitudes que interferem na construção desses conhecimentos, afirma, que, 

O conhecimento „de e sobre‟ a Matemática é muito pouco 
enfatizado mesmo no que se refere aos conteúdos previstos 
para serem ensinados aos alunos dos anos iniciais do ensino 
fundamental [...]. É possível considerar que os futuros 
professores concluem cursos de formação sem conhecimentos 
de conteúdos matemáticos com os quais irão trabalhar tanto 
no que concerne a conceitos quanto a procedimentos, como 
também da própria linguagem matemática que utilizarão em 
sua prática docente. Em outras palavras, parece haver uma 
concepção de que o professor polivalente não precisa „saber 
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Matemática‟ e que basta saber com ensiná-la. (CURI, 2004, p. 
76-77). 

Acreditamos que “saber Matemática” é uma necessidade fundamental 

que deveria acontecer desde a formação inicial. Todavia, é uma característica 

da profissão docente o contínuo em sua formação, mas, que este aspecto não 

seja motor para negligências. No âmbito deste contínuo formativo se 

estruturam formas diversas de formação. Para nosso estudo destacamos a 

formação continuada em serviço para professores licenciados em Pedagogia 

proposta por programas governamentais. Este modelo de formação daria 

conta de “suprir” lacunas da formação inicial ou da complexa realidade do 

ensino?  

Segundo Pimentel (2004) as „fendas‟ deixadas na formação inicial dos 

professores foram notadas desde as décadas de 1940 a 1970, quando, a fim de 

compensar as lacunas na formação inicial, surgiram às atividades de 

treinamento e aperfeiçoamento. A partir da década de 1980, como reflexo do 

processo de reestruturação produtiva do capitalismo a formação continuada 

altera-se, buscando introduzir, não apenas ênfase aos conteúdos e às 

estratégias de ensino-aprendizagem, mas aquelas relativas aos saberes e 

competências dos professores. 

No âmbito da política educacional empreendida pelo Ministério da 

Educação encontramos o registro de programas para a formação continuada 

dos professores da educação básica (Quadro 3, a seguir). 

Quadro 3: Exemplos de Programas de Formação Continuada 

PROGRAMA ESPECIFICIDADE 

PACTO/PNAIC 

(Formação no Pacto 

Nacional pela 
Alfabetização na Idade 

Certa) 

Ações voltadas para aprendizagem de crianças do 
ciclo de alfabetização. 

ProInfantil Curso, a distância, para os profissionais que atuam 
em sala de aula na Educação Infantil e que não 
possuem a formação específica para o magistério. 

Parfor 

(Plano Nacional de 
Formação de Professores 

Oferta de Educação Superior gratuita para 
professores da rede pública de Educação Básica. 
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Fonte: https://www.gov.br/mec/pt-br. 

Dentre estes, o PACTO/PNAIC, foi o cenário no qual se fomentou as 

primeiras reflexões desta pesquisa. Este programa foi instituído em 5 de julho 

de 2012, conforme Diário Oficial da União, pelo Ministro da Educação Aloizio 

Mercadante Oliva, que no uso de suas atribuições age sobre o Ensino 

Fundamental de Nove Anos e abre a Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012. 

A portaria do MEC, supracitada, estabeleceu no artigo 5º, que as ações 

do pacto tinham por objetivo: 

I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de 
ensino estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em 
Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental; 
II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 
III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB); 
IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos 
professores alfabetizadores; 

V - construir propostas para a definição dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três 
primeiros anos do ensino fundamental. (BRASIL, 2012, p. 11). 

Neste programa, os entes governamentais (Governos: Federal, do 

Distrito Federal, dos Estados e Municípios), comprometiam-se legalmente a: 

I. Alfabetizar todas as crianças em Língua Portuguesa e em 
Matemática;  
II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, 
junto aos concluintes do 3º ano do ensino fundamental; 
III. No caso dos Estados, apoiar os Municípios que tenham 
aderido às ações do Pacto, para sua efetiva implementação. 
(BRASIL, 2012, p. 11). 

A formação continuada caracterizou-se: 

Em uma concepção de alfabetização focada na inserção das 
crianças nas práticas sociais, e podem ser desenvolvidas 

da Educação Básica) 

 
Proinfo Integrado 

Voltado para o uso didático-pedagógico das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 
cotidiano escolar. 

Pró-letramento Programa para a melhoria da qualidade de 
aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos 
anos/séries iniciais do Ensino Fundamental. 

https://www.gov.br/mec/pt-br
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metodologias que, de modo concomitante, favoreçam a 
apropriação do sistema alfabético de escrita por meio de 
atividades lúdicas e reflexivas e a participação em situações 
de leitura e produção de textos, ampliando as referências 
culturais das crianças. (BRASIL, 2012, p. 20). 

Estas foram algumas das características deste programa o qual também 

foi aderido pelo município pesquisado aqui neste estudo. Em 2017 foram 

ofertados por meio deste programa cursos de formação continuada em 

serviço para os professores da rede, que estavam lecionando no ciclo de 

alfabetização, numa atuação generalista, polivalente e, portanto, ministrando 

aulas de Matemática. 

A temática central desses cursos ofertados em 2017 foi a Matemática, e, 

no final desse mesmo ano, a avaliação externa (IDEB) constatou declínio na 

aprendizagem dos estudantes neste componente curricular. O programa teria 

sido um equívoco no município? Qual teria sido o motivo do baixo 

rendimento dos estudantes em matemática? 

Historicamente veem-se aliadas às iniciativas governamentais para 

formação continuada de professores, metas de desenvolvimento 

socioeconômicas pactuadas internacionalmente, configurando uma política 

pública educacional estabelecida por meio de projetos e programas alinhados 

às demandas de mercado de duração esporádica, sem continuidade a qual 

pode se caracterizar como: 

Uma prática de formação descontínua: descontínua em 
relação à formação inicial dos professores; descontínua em 
relação ao saber experiencial dos professores, os quais não 
eram tomados como ponto de partida da formação 
continuada; descontínua, ainda, em relação aos reais 
problemas e desafios da prática escolar; e descontínua, 
sobretudo, porque eram ações pontuais e temporárias, tendo 
data marcada para começar e terminar. (FIORENTINI; 
NACARATO, 2005, p. 8). 

Além do aspecto da descontinuidade destas formações, outras críticas, 

podem ser mencionadas tais como: 

O carácter excessivamente teórico, pouca flexibilidade no 
momento de adaptar os conteúdos aos participantes, ao facto 
de se tratarem de atividades individuais, e, portanto, com 
escassas possibilidades de ter impacto na escola, assim como 



56 

ao facto de ignorar o conhecimento prático dos professores. 
(GARCIA, 2009, p. 179). 

O fato é que o ensino continua acontecendo no interior de nossas 

escolas. Acreditamos que os fundamentos epistemológicos do professor e sua 

prática pedagógica podem nos dar pistas para compreendermos o fenômeno 

do ensino-aprendizagem, aqui restrito à matemática. 

A respeito da prática docente, Fiorentini (1995, p. 4) afirma que: 

[...] por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma 
particular concepção de aprendizagem, de ensino, de 
Matemática e de Educação. O modo de ensinar sofre 
influência também de valores e das finalidades que o 
professor atribui ao ensino da matemática, da forma como 
concebe a relação professor-aluno e, além disso, da visão que 
tem de mundo, de sociedade e de homem. 

No campo das investigações em Educação Matemática (EM) existem 

tendências temáticas e metodológicas de pesquisa. Destacamos aqui apenas a 

tendência temática: Prática docente (crenças, concepções e saberes práticos) 

por se alinhar ao nosso problema e objetivos de pesquisa. Esta tendência 

registra uma movimentação passando o foco ora na aprendizagem para o 

processo de ensino ou prática docente. Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 46-47) 

explicam que: 

[...] até meados dos anos de 1970, as pesquisas em EM 
focalizavam mais a aprendizagem que o processo de ensino 
ou a prática docente em sala de aula [...]. A partir da metade 
da década de 1980 os pesquisadores passaram a interessar-se, 
por um lado, sobre como os professores manifestam seus 
conhecimentos e suas crenças no processo de ensino e, por 
outro sobre como os alunos aprendem e compreendem 
aspectos específicos da matemática. 

Nesta perspectiva de investigação sobre o processo de ensino os autores 

supracitados, citam Thompson (1997) como uma pesquisadora que “deu 

início às investigações sobre a relação entre as concepções/crenças dos 

professores e sua prática pedagógica”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 

47). E que, como consta no livro de Fiorentini e Lorenzato:  

Os resultados dos estudos que se seguiram mostram que o 
conhecimento e as crenças dos professores se transformam 
continuamente, afetando de modo significativo a forma como 
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os professores organizam e ministram suas aulas. 
(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 47). 

Nessa mesma mutabilidade se caracterizaram estudos posteriores em 

meados do final da década de 1980 sobre os conhecimentos profissionais dos 

professores, e pesquisas mais recentes destacam a importância dos saberes 

práticos. (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

Quanto aos estudos sobre a prática docente, a obra Didática da 

matemática: uma análise da influência francesa, de Pais (2002), nos apresenta 

estudos desenvolvidos por Guy Brousseau4, e este a partir dos estudos sobre 

obstáculo epistemológico de Bachelard emprega esse conceito de obstáculos à 

Didática da Matemática. 

Nesse sentido, a construção do conhecimento matemático pode sofrer 

com a ocorrência de um obstáculo, em conformidade, Brousseau (1983) afirma 

que tal obstáculo é um conjunto de dificuldades relacionadas a um 

conhecimento já estabelecido ao surgir novas situações havendo a 

necessidade de rupturas e novas acomodações. A aprendizagem ocorre a 

partir do ensino do saber, passando por processos de reorganização didática e 

de possíveis erros e contradições. 

Dentro da Didática da Matemática, Brousseau (1983) define quatro 

tipos de obstáculos diferentes, classificados como: Epistemológicos, Didáticos, 

Psicológicos, Ontogenéticos. 

Os obstáculos epistemológicos estão ligados às dificuldades 

conceituais, podendo surgir de lacunas no conhecimento do conteúdo ou da 

compreensão do seu processo de desenvolvimento. Já os obstáculos didáticos 

podem aparecer quando professores reduzem um conceito muito abstrato ou 

complexo usando de restrições, ou de excesso de simplificações, ou ainda, por 

criação abusiva de metáforas, analogias como uma única forma de ver um 

conceito. Os obstáculos psicológicos estão ligados à natureza afetiva do 

                                                

4Um dos pioneiros dos estudos em Didática da Matemática, ele desenvolveu uma teoria das 
situações didáticas para compreender as relações que se operam na sala de aula. Em 
contraposição aos trabalhos formalistas característicos da Matemática Moderna, esta teoria se 
baseia em outras teorias construtivistas como a Epistemologia genética de Jean Piaget. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socioconstrutivismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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sujeito ou às crenças da comunidade, a cultura, em que ele está inserido. E por 

último, os obstáculos ontogenéticos que podem ocorrer quando o 

desenvolvimento psicogenético do sujeito não lhe propicia ainda a 

maturidade para compreender um novo conceito. 

De maneira análoga aos obstáculos psicológicos, as crenças mobilizam e 

coordenam fatores subjetivos e anteriores à ação dos indivíduos. Elas podem 

propiciar “entraves” ou criar distorções quanto ao desenvolvimento das 

aprendizagens e/ou ações/atitudes, emoções, pois, as crenças se caracterizam 

como: 

Um dos componentes do conhecimento subjetivo implícito do 
indivíduo sobre a matemática, seu ensino e sua 
aprendizagem. Tal conhecimento está baseado na experiência. 
As concepções entendidas como crenças conscientes são 
diferentes de crenças básicas, que muitas vezes são 
inconscientes e têm o componente afetivo mais enfatizado. É 
definido, portanto, em termos de experiência e 
conhecimentos subjetivos do estudante e do professor. 
(CHACÓN, 2003, p. 20). 

Chacón (2003) desenvolveu estudos sobre a Matemática emocional, 

focando sobre os afetos na aprendizagem da Matemática, os quais apontaram 

que no âmbito escolar, a aprendizagem vem sendo medida pelas conquistas 

acadêmicas na dimensão cognitiva. Segundo a autora, as pesquisas realizadas 

a partir do final da década de 1980 em Didática da Matemática passaram a 

reconhecer a grande influência das variáveis afetivas sobre os processos de 

aprendizagem, as quais se acrescentam ainda outra variável importante, que é 

o contexto sociocultural. 

Nesse sentido, o domínio afetivo, caracterizado pelas crenças, emoções 

e atitudes, influencia na forma como o sujeito percebe a matemática e a sua 

capacidade para aprender essa disciplina, repercutindo em seu desempenho 

escolar. 

Segundo Vila e Callejo (2006, p. 53), as crenças matemáticas de um 

indivíduo e seu ponto de vista matemático formam, pois, um sistema 

regulador de sua estrutura de conhecimento; nesse contexto ele atua e pensa. 

Estes autores observam uma relação entre crenças e ações, influenciadas pelas 
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experiências de aprendizagem dos alunos, e acabam por mediar a forma 

como estes abordam e executam as atividades matemáticas, o mesmo 

acontece com os professores, que têm suas intervenções educativas mediadas 

por crenças que sofreram influências de suas experiências de ensinos 

anteriores. 

Uma vez que as crenças refletem na ação do professor ante sua prática 

em sala de aula e na aprendizagem do aluno, elas se constituem em uma das 

dimensões fundamentais para compreender o trabalho que o professor 

desenvolve com os conteúdos matemáticos nos anos iniciais e como adota 

intervenções em função de superações caso seja necessário. 

Em suma, estes foram os pressupostos teóricos que fundamentaram 

nossa pesquisa. Na seção a seguir apresentaremos o passo a passo 

metodológico por nós adotado, os critérios e composição dos partícipes, a 

escolha das técnicas para produção, análise e discussão dos dados, bem como 

as categorias de análise que surgiram a partir da interação entre este 

referencial teórico e os dados produzidos. 
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2. PASSO A PASSO, PÉ ANTE PÉ 

Caminhar é fácil, difícil é escolher o caminho 

Alice no País das Maravilhas 
Lewis Carroll 

Utilizamos como procedimento a pesquisa de campo numa abordagem 

qualitativa, em conformidade com Bogdan e Biklen (1994). Ou seja, maior 

riqueza de detalhes descritivos; foco no processo em contexto natural; plano 

de trabalho aberto e flexível, natureza aplicada e objetivo descritivo. 

A técnica adotada para produção dos dados foi à pesquisa documental 

e questionário semiaberto. Para organizar e analisar os dados produzidos 

recorremos à Técnica da Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2011, p. 47),  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

O cenário desta pesquisa situa-se no contexto do município de Jitaúna, 

interior da Bahia, a 383 km da capital baiana. Com uma população estimada 

em 2019, segundo o IBGE, em 11.166 habitantes. Tendo em vista que o campo 

desta pesquisa adentra o segmento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

da Educação Básica, a nossa população foi constituída pelo corpo docente do 

quadro efetivo da Secretaria de Educação do município pesquisado. 

Dessa forma, após as devidas autorizações, fizemos um levantamento a 

partir de documentos da Secretaria de Educação do município, sobre o 

quadro docente da rede, a fim de encontrar os professores que se adequariam 

ao perfil para compor nossa amostra, conforme critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão foram: ser Licenciado em Pedagogia; ter ao 

menos cinco anos de exercício e nesse período atuado no Ensino Fundamental 

I; ter participado ao menos de dois cursos de formação continuada propostos 

em programas governamentais; estar em atuação nos anos iniciais, no 

momento da pesquisa, em escolas urbanas do município; ter interesse em 

participar da pesquisa; interessar-se em responder e entregar o questionário. 
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Como critérios de exclusão, tivemos: recusar-se a participar da 

pesquisa; recusar-se a responder ao questionário; recusar-se a entregar o 

questionário; não estar atuando em classes dos anos iniciais do ensino 

fundamental; não ter ao menos cinco anos de exercício, mesmo que nesse 

período tenha atuado no Ensino Fundamental I; e não ter participado ao 

menos de dois cursos de formação continuada propostos em programas 

governamentais. 

Nos documentos do quadro de docentes efetivos do município, 

encontramos, em 2019, o registro de cento e quarenta e quatro (144) docentes 

na rede, com diferentes formações e experiências profissionais, distribuídos 

em funções técnicas e/ou gestão e/ou docência. Na etapa dos anos iniciais do 

ensino fundamental, a qual se refere o nosso estudo, identificamos o total de 

sessenta e um (61) docentes com formação em Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 

Na etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, foram identificados 

trinta e sete (37) docentes em atuação em sala de aula, distribuídos entre os 

turnos matutino e vespertino, dez (10) estão lotados em escolas situadas no 

distrito do município, e por não atuarem em escolas urbanas foram excluídos 

da amostra. Assim, encontramos dentro do perfil procurado nesta pesquisa, 

um total de vinte e sete (27) docentes, dezesseis (16) com carga horária de 20 

horas semanais e os outros onze (11) com carga horária de 40 horas semanais. 

Quanto à anuência em participar da pesquisa, recebimento e devolução 

dos questionários, dos vinte e sete (27) docentes dentro do perfil desta 

pesquisa, após contato em entrevista prévia, treze (13) aceitaram a proposta e 

receberam o questionário. No entanto, apenas sete (7) devolveram o 

questionário completamente respondido, os quais participaram da amostra da 

pesquisa e do desenvolvimento das etapas posteriores desta. 

Para mais detalhes, informamos que, conforme explicação da proposta 

da pesquisa, após o aceite em participar dela e as devidas autorizações 

documentais, aplicamos um questionário semiaberto (Apêndice A) com 

cinquenta e uma (51) perguntas objetivas com espaço para justificativas, 
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adaptado de Chacón (2003, p. 209 - 212), tendo quatro opções de respostas na 

Escala Likert: De acordo (DA); Totalmente de acordo (TA); Em Desacordo 

(ED) e Totalmente em Desacordo (TD). As questões foram organizadas em 

seis etapas denominadas de partes (I, II, III, IV, V e VI), detalhadas a seguir. 

A primeira parte foi constituída por dezesseis (16) questões sobre o 

Perfil Sociodemográfico dos participantes, a carga horária de trabalho e a 

relação com a profissão e formação continuada em serviço. Na segunda, 

denominada Opiniões quanto à prática de ensino, ha três (3) questões que 

versam sobre a afinidade com as disciplinas que lecionam e sobre a formação 

inicial. Quanto à terceira parte, Opiniões a respeito do que eu penso sobre a 

matemática, possuem oito (8) questões no intuito de investigar as crenças 

acerca da matemática. A quarta parte, A minha relação com a matemática, é 

constituída por dezenove (19) questões, com as quais procuramos investigar 

atitudes positivas e/ou negativas em relação a si mesmo, o ensino e a 

aprendizagem. Na quinta parte, Escala de atitudes, com quatro perguntas, 

amplia o estudo no campo dos afetos em relação à matemática e por último, a 

sexta parte, O que ensinar com uma (1) questão discursiva analisa quais 

habilidades os docentes consideram necessárias aos estudantes na/para a 

aprendizagem da matemática.  

De posse dos dados produzidos, foi realizada a observação de 

interesses e afetos dos participantes da pesquisa. Estes elementos são 

caracterizados como um recurso para compreender o processo de construção 

das percepções, atitudes, crenças e representações sociais de grupos humanos 

(VEIGA; GONDIM, 2001). Definindo assim o seu corpus e iniciando os 

processos de pré-análise, exploração do material, e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação conforme Bardin (2011) e fundamentados no 

referencial teórico. 

Respeitando as normas da ética na pesquisa com seres humanos, 

concordamos com Gauthier (1987) no sentido de que a ética deve perpassar 

todo o processo investigativo não se limitando apenas à relação entre 

pesquisador e os sujeitos participantes da pesquisa. Assim, o consentimento 
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dos sujeitos se deu “voluntariamente ao projeto de investigação, cientes da 

natureza do estudo e dos perigos e das obrigações nele envolvidos”. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 75), conforme TCLE (Apêndice B). 

Para preservar a identidade e integridade dos sujeitos, os verdadeiros 

nomes foram substituídos por pseudônimos escolhidos pela pesquisadora, 

considerando características culturais e geográficas deste município, do 

interior da Bahia, de base predominantemente agrícola. Os pseudônimos 

tiveram como prenome “Maria”, nome muito comum no município e no 

quadro efetivo docente, de valor religioso, símbolo de integridade, resistência 

e resiliência. 

Por último, para investigar as crenças das “Marias”, organizamos as 

respostas concedidas ao questionário em quadros, estruturados em temas 

(categorias de análise), a saber: Crenças acerca da Matemática; Crenças sobre 

si mesmo; e Crenças acerca do Ensino da Matemática. Estes temas foram 

assim classificados em conformidade com a relação entre os objetivos da 

pesquisa e a predominância de crenças que emergiram na análise das 

respostas concedidas. Ao final de cada grupo temático, organizamos um 

quadro síntese das crenças, identificando e analisando às de maior 

predominância entre as “Marias”, seguindo uma discussão conforme o 

referencial teórico adotado. 
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3. APREPRESENTANDO AS AQUISIÇÕES 

Nada se é conquistado com lágrimas 

Alice no País das Maravilhas 
Lewis Carroll 

3.1. MATEMÁTICA ESCOLAR: ciência e ensino revelados pela 
dimensão afetiva das “Marias” em sua prática docente 
 

Apresentamos nesta seção os dados produzidos na pesquisa. Nossa 

finalidade é, após conhecer o perfil sociodemográfico das partícipes da 

pesquisa, aqui denominadas eticamente pelo pseudônimo com prenome 

“Maria”, discutir sobre crenças em relação à Matemática, seu ensino, entre 

Licenciadas em Pedagogia, que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e que participaram de programas governamentais de formação 

continuada em serviço, abrangendo o conhecimento matemático enquanto 

componente curricular. 

3.1.1 - O perfil das participantes da Pesquisa 

Ah! Se em todo lugar tivesse/Assim tantas 
alegrias/E que fosse como meu/Nessa paz do dia a 
dia/Que faz o calor do sol/Dar força a essas 
Marias 

As Marias do meu lugar 
Carlos Victor Dantas Araújo5 

Descrevemos aqui os dados produzidos através do levantamento dos 

documentos cedidos pelo setor pessoal da Secretaria Municipal de Educação e 

respostas dos professores aos questionários. Foram sete a quantidade de 

questionários devolvidos. As professoras respondentes possuem Licenciatura 

Plena em Pedagogia, atuam na docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, apenas no Município estudado, e atenderam a todos os critérios 

de inclusão adotados nesta pesquisa apresentados na metodologia. Aqui as 

denominamos com o prenome “Maria”. 

                                                

5Trecho extraído de uma poesia feita por um aluno do 6° Ano. Escola E. M. E. F. URCESINA 
MOURA CANTÍDIO. Cidade ALTO SANTO. Poesia vencedora da Olimpíada Brasileira de 
Língua Portuguesa.  (MEC, 2014, p.16) 
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Muitas “Marias”, docentes no município pesquisado, são provedoras 

de sua família, desempenham diversos papéis sociais e suas atividades 

extrapolam os muros da escola. Temos histórias diversas, Marias que 

adotaram legalmente alunos que sofriam violência doméstica, temos também 

Marias mães-solteiras, Marias que ensinam e estudam, Marias que 

acompanharam os impactos de várias reformas curriculares, programas e 

inovações pedagógicas diversas, todos com a bandeira da qualidade 

educacional, destacando a qualidade como conceito historicamente 

construído, polissêmico e inacabado. 

“Marias” que para além dos dispositivos legais, do currículo prescrito, 

produzem seus atos de currículo6 e expõem assim suas concepções e/ou 

crenças educacionais e sociais como um todo. Vejamos a seguir nos quadros 5, 

6, 7 e 8, o perfil sociodemográfico das “Marias” partícipes desta pesquisa. 

                                                

6Os atos de currículo fazem parte da práxis formativa, trazem o sentindo de não encerrar a 
formação num fenômeno exterodeterminado pela mecânica curricular e suas palavras de 
ordem, por consequência, não vislumbram os formandos e outros atores/autores da 
formação como meros atendentes de demandas educacionais, tão pouco aplicadores de 
modelos e padrões pedagógicos. (MACEDO, 2010, p. 35). 
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Quadro 5: Distribuição das Professoras quanto à idade, carga horária e tempo de 
atuação. 

Fonte: Dados da pesquisa  

Verifica-se que a idade das professoras variou de 32 a 59 anos sendo 

que a maioria pertence à faixa etária de 48 a 59 anos, expressando um total de 

seis (6) professoras. A carga horária semanal variou: as duas docentes com 

cargas horaria de 20h também possuem o menor tempo de atuação tanto nos 

anos iniciais como no tempo total de serviço. As cinco demais professoras 

possuem cargas horária de 40 horas semanais, e uma média aproximada de 

vinte e nove (29) anos de docência nos anos iniciais e trinta (30) anos de tempo 

total de serviço. 

Quanto ao tempo de atuação apenas nos anos iniciais, constata-se uma 

variação de 6 a 37 anos e tempo total de serviço da maioria das (seis) 

professoras variou de 24 a 38 anos. 

De forma geral, considerando a faixa etária, o tempo de docência nos 

anos iniciais e o tempo total de serviço dessas professoras, nos permite inferir 

que as Marias podem ter crenças já “enrijecidas pelo tempo, que podem gerar 

uma visão puramente pessoal sobre a ciência ensinada”. (PAIS, 2002, p. 34). 

Quanto à formação, todas elas tiveram como experiência anterior à 

Licenciatura Plena em Pedagogia, a formação em nível médio no magistério. 

Descriçã
o 

Mari
a 
José 

Maria da 
Conceiçã
o 

Maria 
de 
Fátima 

Maria 
de 
Lurdes 

Mari
a 
Adéli
a 

Maria 
do 
Carmo 

Maria 
Flor 

Faixa 
Etária 

 
32 

 
48 

 
48 

 
50 

 
52 

 
58 

 
59 

Carga 
horária 
semanal 

 
20h 

 
20h 

 
40h 

 
40h 

 
40h 

 
40h 

 
40h 

Atuação 
nos anos 
iniciais(e
m anos) 

 
06 

 
08 

 
26 

 
24 

 
27 

 
32 

 
37 

Tempo 
Total de 
serviço 

(em anos) 

 
10 

 
14 

 
26 

 
24 

 
27 

 
38 

 
37 
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Da mesma forma, todas cursaram sua primeira e única Licenciatura 

concomitante ao exercício docente, quando já integradas ao quadro efetivo do 

município pesquisado. Como podemos observar no Quadro 6 a seguir. 

Quadro 6: Distribuição dos Professores quanto à formação 

Fonte: Dados da pesquisa 

Antes de analisarmos os quadro 5 e 6 acima, acrescentamos que, 

analisando documentos no Setor Pessoal da Secretaria Municipal de 

Educação, encontramos o Plano de Classificação de Cargos e Salários do 

Magistério Público do Município, um documento muito significativo para a 

comunidade docente, ele foi construído pela iniciativa da classe juntamente 

com o sindicato (APLB) e deferido pelo Gestor Municipal da época (ano de 

Docente Modalidade da Formação inicial e continuada 

Magistério Licenciatura em Pedagogia Cursos de pós-graduação 
MªJosé Colégio 

Cenecista de 
Jitaúna. 2005. 

Semi-presencial Instituição 
privada/ FACE, Jitaúna-BA, 2016 

Esp. Alfabetização e 
Letramento 
Instituição: FERA 
Ano: 2019 

Mª 
Conceição 

Colégio 
Cenecista de 
Jitaúna. 2002 

Presencial, Instituição Pública/ 
UNEB Ipiaú-BA, 2008 

Esp. Educação Especial e 
Inclusiva 
Instituição: Faculdade 
Integrada Euclides Fernandes 
Ano: 2012 

Mª Fátima Colégio 
Cenecista de 
Jitaúna. 2004 

Semi-presencial Instituição 
privada/Uniube, Uberaba BA, 
2012 

Esp. Psicopedagogia 
Institucional 
Instituição: FACE 
Ano: 2013 

Mª Lurdes Colégio 
Cenecista de 
Jitaúna.  

Semi-presencial Instituição 
privada/ FACE, Jitaúna-BA, 2017 

 
Sem informação 

 
Mª Adélia Colégio 

Cenecista de 
Jitaúna. 2002. 

Semi-presencial, Instituição 
privada /Uniube, Uberaba-BA, 
2012. 

Esp. Psicopedagogia 
Institucional 
Instituição: FACE 
Ano: 2013 

Mª Flor Colégio 
Cenecista de 
Jitaúna.  

Presencial. Instituição 
pública/UNEB, Ipiaú, 2006. 

Esp. Coordenação Pedagógica 
Instituição: Cândido Mendes 
Ano: 2015 

Mª Carmo Escola 
Estadual de 
Salvador. 
1993. 

Semi–presencial. Instituição 
privada ULBRA, 2010. 

Esp. Educação Especial e 
Inclusiva 
Instituição: Faculdade 
Integrada Euclides Fernandes 
Ano: 2013 
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2008), e publicado no Diário Oficial do Município como Lei Complementar 

Municipal N° 048/2008, de 23 de abril de 2008. 

Outro fato de valorização profissional aconteceu em 2009 em virtude 

da abertura do concurso público para o provimento de cargos efetivos, Edital 

01/2009, publicado em 27 de abril de 2009. 

Assim, conjecturamos que a Lei municipal supracitada representou 

uma grande conquista para a classe, além da valorização profissional também 

motivou a continuidade nos estudos. E o concurso público, que há muitos 

anos era esperado, possibilitando - para os professores que já trabalhavam na 

rede como contratados quando da aprovação do concurso – o enquadramento 

em regime de 40 horas semanais. 

Ao relacionar os Quadros 5 e 6, é possível constatar que as cinco 

professoras com maior tempo de serviço não haviam concluído o magistério 

quando começaram a trabalhar na docência como funcionárias da prefeitura 

do município. As sete professoras partícipes desta pesquisa, cursaram o 

magistério, nível secundário. Cinco concluíram sua Graduação e curso de pós-

graduação latu senso, após aprovação do plano de carreira docente.  

Outros aspectos formativos após a graduação podemos observar no 

Quadro 7, a seguir. 

Quadro 7: Distribuição dos Professores quanto à formação continuada em serviço 

Professora
s 

Programas 
governamentais 

Outros cursos Área de 
interesse 

MªJosé PACTO/ PNAIC ------------ Alfabetizaç
ão 

Mª 
Conceição 

PACTO/ PNAIC,  
PROFA7  

------------ Psicopeda
gogia 

Mª Fátima PACTO/ PNAIC 
TOPA8 

------------ Educação 

Mª Lurdes PACTO/ PNAIC 
Educação Especial 

Educação de Jovens e 
Adultos 

Dificuldad
e de 
Aprendiza

                                                

7 Programa criado 2000 pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação 
(SEF/MEC) com o objetivo de oferecer novas técnicas de alfabetização. 
8 Programa Todos pela Alfabetização, criado pelo Governo da Bahia em 2007. Com finalidae 
de ampliar a oferta de alfabetização é fundamental para melhorar os indicadores sociais 
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gem 

Mª Adélia PACTO/ PNAIC  
TOPA 

Mídia em Educação 
Combate e uso de Drogas 

Educação 

Mª Flor PACTO/ PNAIC 
Educação p/ o 
desenvolvimento  

Cultura Afro-brasileira 
Cultura indígena, 
africanidade e gênero 
outros 

Psicologia 

Mª Carmo PACTO/ PNAIC 
PROFA, TOPA, Escola 
Ativa 

 
------------------- 

Psicologia 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto à participação em cursos ofertados por programas 

governamentais, as “Marias” informaram que já participaram de propostas 

anteriores ao PACTO/PNAIC. Porém, quanto à iniciativa própria para 

participação em cursos de formação continuada em serviço, até o momento da 

produção destes dados, apenas três docentes afirmaram terem participado de 

outros cursos. 

No tocante a área de interesse para novos estudos, sobressaiu 

implicitamente a temática voltada ao comportamento dos estudantes 

(Psicopedagogia, Dificuldade de Aprendizagem, Psicologia) principalmente 

entre as professoras mais velhas. No plano de carreira do município estes 

tipos de curso “habilitam” os docentes a reger em classes com alunos com 

necessidades educativas especiais, bem como incide em aumento de 10% 

sobre o salário base, configurando uma valorização formativa e salarial. Estas 

são algumas das características que parecem agir como elementos 

motivadores à continuidade aos estudos. Acrescento que o professor que 

preza por uma valorização salarial não é um mercenário educativo, é um 

profissional da educação que preza por direitos, que também incluem os 

salariais. 

Todavia, não é difícil observar a existência de uma pluralidade de 

vendas de cursos de formação com cargas horária diversas, certificadas pelo 

Ministério da Educação (MEC) sejam em instituições privadas ou públicas - 

uma vez que, estas são custeadas por impostos – que podem configurar os 

cursos como uma mercadoria que fornece como produto um certificado, que 
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funciona como passe para ascensão salarial em detrimento do aspecto 

formativo. 

Sobre o aspecto formativo de cursos de formação continuada em 

serviço, uma alternativa defendida por Nóvoa (1992), Imbernón (2004), dentre 

outros autores, é considerar a escola como um local privilegiado para a 

formação continuada em serviço. A escola “é um espaço de tematização dos 

problemas concretos à luz da realidade socialmente vivida, aproximando a 

escola da problematização e da crítica das relações sociais, políticas e culturais 

que a cercam e atravessam [...]”. (GARCIA, 2003 p. 40). Essa alternativa de 

formação continuada em serviço parece considerar o perfil dos docentes como 

ponto de partida para formar e não apenas certificar. 

Voltamos a dizer que historicamente veem-se aliadas às iniciativas 

governamentais para formação continuada em serviço metas de 

desenvolvimento socioeconômicas pactuadas internacionalmente, 

configurando uma política pública educacional estabelecida por meio de 

projetos e programas alinhados às demandas de mercado de duração 

esporádica, “descontínua”.  

Apesar das Marias validarem o conhecimento abordado pelos 

programas governamentais, estes, por não estarem associados às necessidades 

imediatas ou área de interesse das professoras, não tiveram “força” para 

alterar o cotidiano escolar, principalmente pelo caráter de descontinuidade 

desses programas. Isto é, esses programas governamentais de formação 

continuada propiciam uma formação descontínua. 

Bem, logo abaixo, no quadro 8, descrevemos a última etapa sobre o 

Perfil Sociodemográfico das Docentes. O intuito foi analisar a motivação das 

professoras quanto à escolha pela profissão docente bem como avaliar as 

contribuições da formação inicial em suas práticas pedagógicas conforme elas 

destacaram. Pudemos observar que a atitude em relação à escolha pela 

docência de forma geral é positiva. 
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Quadro 8: Distribuição das Professoras quanto à escolha pela profissão docente 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto à motivação pela profissão, todas as professoras, expressaram 

reações emocionais: interação cognição-afeto movendo o comportamento das 

docentes quanto sua escolha profissional. Quanto à permanência na atividade 

docente, três (3) professoras, apesar de manifestarem aspectos afetivos 

positivos em relação à docência, também expressam uma atitude negativa de 

origem exógena que contrapõe seu afeto de prazer; Maria Conceição chama 

estes elementos de dificuldades; Maria do Carmo denomina como situações 

que entristecem; e Maria de Lurdes descreve sua permanência como uma 

atitude de esforço. 

Novamente vemos aspectos emocionais afetando a realidade 

profissional das docentes. Com base no referencial adotado inferimos que, a 

prática docente em sala de aula é uma ação posterior a um complexo processo 

que abrange uma relação de interdependência entre aspectos cognitivos e 

afetivos. 

3.1.2. Investigando Crenças das “Marias” 

Como apresentado no capítulo sobre a metodologia, na investigação 

sobre crenças das “Marias”, organizamos as respostas concedidas ao 

Professores Motivação Atitude quanto à 
docência  

O que a motiva a 
permanecer 

Mª José Vocação Prazer Resultados 
significativos 

Mª 
Conceição 

Transmitir 
conhecimentos 

Aprendizagem Prazer, apesar das 
dificuldades. 

Mª Fátima Desejo Satisfação em 
aprender com os 

alunos 

Gosto 

Mª Lurdes Convívio 
social 

Prazer no 
desenvolvimento do 

aluno 

Esforço  

Mª Adélia Sonho Identificação, gosto Ajudar pessoas 
Mª Flor Sonho Amor Gosto 

Mª Carmo Desejo Realização Prazer, mas há 
situações que me 
fazem entristecer. 
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questionário em quadros. Os quadros foram estruturados em temas 

(categorias de análise), a saber: Crenças acerca da Matemática; Crenças sobre 

si mesmo; e Crenças acerca do Ensino da Matemática. Esses temas foram 

assim classificados em conformidade com a relação entre os objetivos da 

pesquisa e a predominância de crenças que emergiram na análise das 

respostas concedidas, conforme os apresentaremos detalhadamente a seguir. 

Lembrando que ao final dos grupos temáticos apresentamos uma 

análise discussão. Para os temas: 1. “Crenças acerca da Matemática” e 3. 

“Crenças acerca do Ensino da Matemática”, apresentamos também um 

quadro síntese com a frequência das crenças, seguido de análise e discussão 

sobre as crenças predominantes entre as “Marias” conforme referencial 

teórico adotado. 

Tema 1: Crenças acerca da Matemática 

As questões 21, 22 e 23, apresentadas logo abaixo nos quadros 9, 10 e 

11, respectivamente, estão situadas na terceira parte do questionário e compõe 

este Tema 1, denominado Opiniões a respeito do que eu penso sobre a matemática. 

As respostas do grupo foram selecionadas com intuito de identificar crenças 

predominantes quanto à matemática. 

Quadro 9: Respostas concedidas à questão 21 do Questionário de Pesquisa. Tema 1. 

21. A matemática só serve para resolver problemas 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professora 

Em Acordo 

A matemática faz parte da vivencia de 
todas as pessoas dentro e fora da escola 

Pitagórica 
 

Mª 
Conceição 

Totalmente 
em 

desacordo 

Por que matemática é utilizada no 
cotidiano do ser humano 

Pitagórica 
utilitarista 

Mª 
Fátima 

Totalmente 
em 

desacordo 

Matemática é uma ciência exata, bem 
presente em nossa vida. No cotidiano 
utilizamos matemática em muitos 
momentos 

 
Pitagórica 
utilitarista 

Mª 
Lurdes 

Totalmente 
em 

desacordo 

A matemática serve para descrever o 
mundo de uma forma rigorosa e precisa. 

Absolutista 
Formalista 

Mª Adélia 
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Em Acordo 

A matemática é uma área necessária, que 
ajuda o aluno resolver problemas e a 
raciocinar. 

 
Utilitarista 

Mª Flor 

Em Acordo 
Não (todas) totalmente resolução de 
problemas, mas vai além. 

Platônica Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quadro 10: Respostas concedidas à questão 22 do Questionário de Pesquisa. Tema 1. 

22. Matemática significa pesquisar novas ideias 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professora 

Totalmen
te de 

Acordo 

Penso que o conhecimento nunca esta 
completo, sempre aberto a novas 
descobertas. 

Resolução 
de 

Problemas 

MªJosé 

De 
acordo 

A matemática proporciona uma construção 
de linhas de pensamento, capacidade, 
decisões, realizações. [Para] Diferentes 
atividades do dia a dia 

 
Utilitarista  

Mª 
Conceição 

Totalmen
te de 

Acordo 

Por que a pesquisa é uma forma de estarmos 
buscando sempre novas soluções 

Resolução 
de 

Problemas 

Mª Fátima 

De 
acordo 

Para facilitar o aprendizado do alunado 
levando outras maneiras de aprender 
determinado conteúdo de matemática. 

Resolução 
de 

Problemas 

Mª Lurdes 

De 
acordo 

A matemática esta presente em tudo em 
nossas vidas. 

Pitagórica 
 

Mª Adélia 

De 
acordo 

É ampliar novos conhecimentos Resolução 
de 

Problemas 

Mª Flor 

De 
acordo 

Pois existem inúmeras formas de alcançar o 
resultado matemático. 

Resolução 
de 

Problemas 

Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 11: Respostas concedidas à questão 23 do Questionário de Pesquisa. Tema 1. 

23. A matemática é algo muito abstrato para mim. 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professor
a 

Em 
Desacordo 

Para mim é algo muito real e 
desafiadora 

Pitagórica MªJosé 

Em 
Desacordo 

Quanto mais praticamos mais 
aprendemos (é concreta se praticar) 

Absolutista 
Formalista 
Pitagórica 

Mª 
Conceiçã

o 

Em 
Desacordo 

Se eu pesquiso, estudo, não é abstrato, 
é uma forma de usar métodos. 

Pitagórica 
Absolutista 
Formalista 

Mª 
Fátima 

Totalment
e de 

Acordo 

É necessário refletir sobre o abstrato e 
fazer demonstração no concreto 

Pitagórica Mª 
Lurdes 

Totalment
e de 

Acordo 

A matemática prepara o homem para a 
vida como nenhuma outra disciplina. 

Pitagórica 
Utilitarista 

 

Mª 
Adélia 

Em 
Desacordo 

A matemática não é abstrata, ela da 
sempre o resultado concreto. 

Pitagórica 
 

Mª Flor 

Em 
Desacordo 

Nem sempre, pois tem situações que a 
solução se apresenta de forma concreta. 

Pitagórica Mª 
Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nos quadros 9, 10 e 11 acima, concernentes ao Tema 01: Crenças acerca 

da matemática. Observamos as respostas às afirmativas correspondentes a cada 

quadro respectivamente. No Quadro 9, ao observar as respostas dadas 

utilizando a escala Likert, quatro docentes afirmaram estar “De Acordo” e 

três afirmaram estar “Totalmente em Desacordo”, quanto ao enuciado: “A 

matemática só serve para resolver problemas”, as Marias afirmaram: 

“De Acordo” 

Mª José: Penso que o conhecimento matemático vai muito, além disso.  

Mª Conceição: A matemática faz parte da vivência de todas as pessoas dentro 
e fora da escola; 

Mª Flor: A matemática é uma área necessária, que ajuda o aluno resolver 
problemas e a raciocinar; 

Mª Carmo: Não (todas) totalmente resolução de problemas, mas vai além. 
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“Totalmente em Desacordo” 

Mª Fátima: Por que matemática é utilizada no cotidiano do ser humano 

Mª Lurdes: Matemática é uma ciência exata, bem presente em nossa vida. No 
cotidiano utilizamos matemática em muitos momentos 

Mª Adélia: A matemática serve para descrever o mundo de uma forma 
rigorosa e precisa. 

Apesar de quatro docentes afirmarem estar “De Acordo” e três 

docentes afirmarem estar “Totalmente em Desacordo” sobressaiu uma crença 

comum, a todas, acerca da matemática, a Crença de que o conhecimento 

matemático provém da descoberta, tendo as características: “descreve o mundo 

de forma rigorosa e precisa” (Mª Adélia); “faz parte da vivência” (Mª da 

Conceição); ou seja, na visão das professoras, a matemática é uma disciplina 

cuja finalidade é preparar o aluno para a vida. 

Segundo as tipologias de crenças estabelecidas por Baraldi (1999), que 

adotamos neste estudo, temos aqui um misto de crenças das professoras em 

relação à Matemática, que até mesmo se manifestam de maneira discrepante 

como crenças. Dessa tipologia identificamos algumas delas nas falas das 

docentes, como: absolutista formalista, pitagórica, platônica e outras. 

Porém neste quadro 9, a predominância manifestada acerca da 

matemática foi a crença Pitagórica, acompanhada pela Resolução de 

Problemas. (ENERST, 1988; BARALDI, 1999). 

No Quadro 10, quanto às respostas das docentes empregando a escala 

Likert, cinco afirmaram estar “De Acordo” com a afirmativa 22 do 

questionário (a matemática significa pesquisar novas ideias) e duas afirmaram 

estar “Totalmente de Acordo”, a saber: 

“De Acordo” 

Mª Conceição: A matemática proporciona uma construção de linhas de 
pensamento, capacidade, decisões, realizações. [Para] Diferentes atividades do dia a 
dia 

Mª Lurdes: Para facilitar o aprendizado do alunado levando outras maneiras 
de aprender determinado conteúdo de matemática. 

Mª Adélia: A matemática está presente em tudo em nossas vidas. 
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Mª Flor: É ampliar novos conhecimentos 

Mª Carmo: Pois existem inúmeras formas de alcançar o resultado matemático 

“Totalmente de Acordo” 

Mª José: Penso que o conhecimento nunca esta completo, sempre aberto a 
novas descobertas. 

Mª Fátima: Por que a pesquisa é uma forma de estarmos buscando sempre 
novas soluções 

Nesse quadro (10) emergiram diferentes finalidades em relação à 

Matemática, conforme destacamos na Figura 2, em suma temos: 

Figura 2: Finalidade da Matemática 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Matemática, ao estabelecer novos resultados, enquanto pesquisa de 

novas ideias, apresenta diferentes finalidades a depender da crença do 

professor. Esta interpretação, a partir dos dados, é corroborada nos estudos 

de Fiorentini (1995, p. 4), relacionados a alguns modos de ver e conceber o 

ensino da matemática no Brasil, o qual afirma que: 

Por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular 
concepção de aprendizagem, de ensino, de matemática e de 
educação. O modo de ensinar sofre influência também de 
valores e das finalidades que o professor atribui ao ensino de 
Matemática, da forma como concebe a relação professor-
aluno e, além disso, da visão que tem de mundo, de 
sociedade de homem. 

Acrescentaríamos a essa fala de Fiorentini (1995), que a maneira de 

ensinar matemática também é influenciada pela percepção desse professor 

sobre a Matemática enquanto ciência e suas finalidades. 

Finalidade 
da 

Matemática 

Descoberta 

Preparação para vida 

Aprendizage
m 

Conheciment
o 

Resultados 
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Encontramos também pistas sobre fundamentos epistemológicos das 

professoras; a crença das professoras acerca da matemática, e como influencia 

na forma como elas veem a sua finalidade. Ao serem questionadas se 

matemática é algo muito abstrato, cinco professoras afirmaram estar “Em 

Desacordo” e duas afirmaram estar “Totalmente em Acordo” (ver Quadro 

11).  

Na análise das afirmativas, compreendemos que as docentes 

atribuíram ao termo abstrato o sentido de atividade difícil e ao termo concreto 

associaram a resultados exatos e/ou verdadeiros, ou para a possibilidade da 

utilização no cotidiano. Para ilustrar esta compreensão, apresentamos logo 

abaixo, na Figura 3, a concepção dos significados de concreto e abstrato, 

atribuídos pelas Marias a Matemática. 

Figura 3: Significado dos termos abstrato e concreto em relação à Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na visão das professoras a matemática é, predominantemente, 

concreta, pois se trata de uma disciplina que prepara para a vida, exige 

reflexão rigorosa, aplicação de regras, métodos, a matemática faz parte da 

realidade dos alunos. A aprendizagem é bem sucedida se for praticada. É um 

conhecimento essencial, pois “prepara o homem para a vida como nenhuma outra 

disciplina”. (Mª Adélia). 

Aqui, segue abaixo um Quadro síntese apresentando as frequências 

das crenças das respondentes da pesquisa constantes nos quadros 9, 10 e 11 
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acima, relativos às questões 21, 22 e 23 do questionário de pesquisa, no 

tocante ao tema 01: Crenças acerca da matemática. 

Quadro 12: Frequência das Respostas ao Tema 01: Crenças acerca da Matemática 

Crenças acerca 
da 
Matemática 

Mª 
José 

Mª 
Conceição 

Mª 
Fátima 

Mª 
Lurdes 

Mª 
Adélia 

Mª 
Flor 

Mª 
Carmo 

T
O

T
A

L
 

Utilitarista  1 1  1 1  4 

Platônica        1 1 

Resolução de 
Problemas 

1  1 1  1 1 5 

Pitagórica 1 2 2 2 2 1 1 11 

Absolutista 
Formalista 

 1 1  1   3 

Absolutista 
Logicista 

       0 

Absolutista 
Construtivista 

       0 

Falibilista         0 
Fonte: Dados da pesquisa 

Em síntese, na análise do tema 01: Crenças acerca da Matemática, 

identificamos, descrevemos e analisamos as crenças das docentes de forma 

individual e encontramos conforme o quadro síntese acima, em relação à 

Matemática, uma predominância da crença Pitagórica, para a qual, segundo 

Baraldi (1999), tudo são números; ou que, a Matemática explica a ordenação 

do Universo. 

Algumas crenças associadas a essa concepção são: “os números regem 

o Universo”; “tudo é Matemática”, a “realidade concreta”. Dessa forma de 

conceber a Matemática acredita-se que é necessário somente saber contar e 

fazer cálculos para entender como funciona. Na visão das “Marias”, o 

propósito deste conhecimento é preparar o aluno para a vida. 

Percebemos também, uma atitude de valorização e apreço ao que as 

docentes denominam de cotidiano do aluno. Bem representada na afirmativa 

da docente Mª Conceição: “A matemática faz parte da vivência de todas as pessoas 

dentro e fora da escola”, ou conforme Mª Adélia: “prepara o homem para a vida 

como nenhuma outra disciplina”. 
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Esta atitude positiva em relação ao cotidiano destaca mais o 

componente afetivo do que o cognitivo (CHACÓN, 2003). De forma geral, as 

“Marias” demonstram confiança em considerar a “realidade do aluno” como 

filtro para sua interpretação da matemática segundo a crença pitagórica e uma 

finalidade utilitarista. Temos então uma conjugação de crenças sobre à 

Matemática influenciando o modo de ver e conceber o ensino da matemática 

(FIORENTINI, 1995) a partir de um filtro afetivo relacionado ao cotidiano. 

Tema 2: Crenças sobre si mesmo 

As questões 25 e 28, nos quadros a seguir, também estão situadas na 

terceira parte do questionário, denominada Opiniões a respeito do que eu penso 

sobre a matemática. Porém, nesta seção o propósito foi investigar por meio de 

atitudes positivas e/ou negativas, crenças predominantes no grupo quanto a 

si mesmo. 

Quadro 13: Respostas concedidas à questão 25 do Questionário de Pesquisa. Tema 2. 

25. Tenho muita dificuldade para aprender matemática 

Escala 
Likert 

Afirmativas Atitude Professora 

Em 
Desacordo 

Acredito que me esforço para aprender 
sempre. 

Interesse.  
Atitude positiva 

MªJosé 

Em 
Desacordo 

Existem metodologias atraentes que 
despertam curiosidade 

Curiosidade 
Atitude positiva 

Mª 
Conceição 

Em 
Desacordo 

Porque mesmo tendo dificuldade 
procuro estudar aquilo que tenho 
dificuldade. 

Dedicação 
Atitude positiva 

Mª Fátima 

De Acordo 

Já cresci ouvindo falar sobre a 
dificuldade de aprender matemática. 
Então isso atrapalhou bastante, depois 
de algum tempo motivada por um 
professor aprendi a gostar. 

Prazer 
Motivação 

Atitude positiva 

Mª 
Lurdes 

De Acordo 

 
Tenho dificuldade 

Preocupação 

Atitude negativa 

Mª Adélia 

De Acordo 

Sim, porque não me identifico com a 
mesma, ai se torna difícil aprender. 

Negação 
Atitude negativa 

Mª Flor 

Em 
Desacordo 

Não tenho tanta dificuldade em 
situações matemática 

Tranquilidade 
Atitude positiva 

Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 14: Respostas concedidas à questão 28 do Questionário de Pesquisa. Tema 2. 

28. Confio em minha capacidade de ensinar a resolver problemas de 
matemática 

Escala 
Likert 

Afirmativas Atitude Professora 

De Acordo Na profissão que escolhi, procuro 
sempre dar o melhor. 

Dedicação 
Atitude positiva  

MªJosé 

De Acordo Lendo, interpretando com 
paciência, concentração e 
dedicação. 

Dedicação 
Empenho 

Atitude positiva 

Mª 
Conceição 

De Acordo Se eu não soubesse como ensinar 
ou resolver estaria prejudicando o 
aprendizado do aluno 

Segurança 
Comprometimento 

Atitude positiva  

Mª Fátima 

De Acordo Trabalho sempre com situações-
problema, partindo sempre da 
realidade do aluno. 

Empatia 
Dedicação 

Atitude positiva 

Mª Lurdes 

De Acordo Procuro sempre resolver 
problemas matemáticos de 
maneira criativa 

Criatividade 
Dedicação 

Atitude positiva 

Mª Adélia 

De Acordo 

É papel do professor no trabalho 
com a resolução de problemas 

Tranquilidade 
Engajamento 

Atitude positiva 

Mª Flor 

Totalmente 
de Acordo 

O meu conhecimento matemático 
é suficiente para ensinar as 
turmas do ensino fundamental I. 

Tranquilidade 
Confiança 

Atitude positiva 

Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 

Anteriormente, na análise do tema 01: “Crenças acerca da matemática” 

percebemos que a crença predominante era a Pitagórica (BARALDI, 1999) com 

relevo também a crença Utilitarista (ERNEST, 1988). 

Neste tema 02: Crenças sobre si mesmo analisaremos os constructos: 

atitude, autoconceito e confiança das docentes. Segundo Chacón (2003, p. 21) 

“as crenças dos professores em relação a si mesmo e sua relação com a 

matemática; possui um forte componente afetivo, incluindo crenças relativas 

à confiança, ao autoconceito e à atribuição causal do sucesso e do fracasso 

escolar”. 

Com base nos dados apresentados nos quadros 13 e 14 acima, 

entendemos que na visão das Marias a atribuição de dificuldade ou não em 

relação a sua própria aprendizagem quanto à matemática (Quadro 13), 

depende de “fontes” diferentes como, por exemplo: sua própria atitude, 
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fatores externos - “metodologias atraentes” (Mª Conceição) - dentre outras, 

vejamos algumas afirmativas: 

Mª José: Acredito que me esforço para aprender sempre; 

Mª Conceição: Existem metodologias atraentes que despertam curiosidade; 

Mª Fátima: Porque mesmo tendo dificuldade procuro estudar aquilo que tenho 

dificuldade; 

Mª Carmo: Não tenho tanta dificuldade em situações matemática; 

Mª Flor: [...]não me identifico com a mesma, ai se torna difícil aprender; 

Mª Lurdes: Já cresci ouvindo falar sobre a dificuldade de aprender 

matemática. Então isso atrapalhou bastante, depois de algum tempo motivada 

por um professor aprendi a gostar. 

Nas afirmativas das docentes: Mª Flor e Mª Lurdes, acima, pudemos 

observar que ambas admitem dificuldade em aprender matemática, porém 

enquanto Mª Flor mantém uma atitude de negação (não identificação) a 

professora Mª Lurdes indica ter experienciado um processo de mudança de 

atitude antes negativa para uma atitude positiva, como consequência de uma 

motivação de um professor. 

Estas evidências são confirmadas nos resultados dos estudos de 

Chacón (2003, p. 20) ao assegurar que “as crenças matemáticas são um dos 

componentes do conhecimento subjetivo implícito do indivíduo [...]. Tal 

conhecimento está baseado na experiência [...] e constituem uma parte 

importante do contexto em que o afeto se desenvolve”. 

No quadro 14, temos outro elemento ligado ao autoconceito das 

professoras sobre a sua própria capacidade para ensinar matemática. Trata-se 

da confiança em si mesmo, ou seja, seu grau de autoeficácia9. 

                                                

9Autoeficácia, de acordo com Bandura (1977), é definida como "crenças que os indivíduos têm 
em sua própria capacidade de organizar e executar determinado curso de ação para alcançar 
determinado resultado". Segundo este autor, os estados afetivos, a motivação e as ações das 
pessoas estão essencialmente ligados ao que elas acreditam e não no que é objetivamente. As 
pessoas desenvolvem suas crenças de autoeficácia por meio da interpretação de quatro 
fontes: experiência direta, experiência vicária, persuasões sociais e estados somáticos e 
emocionais. A fonte mais influente é a experiência direta por se tratar da interpretação do 
resultado de um comportamento pessoal anterior (PAJARES &OLAZ, 2008). 
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As sete docentes, afirmaram terem confiança em suas capacidades para 

ensinar matemática. Esses resultados aprofundaram a investigação sobre 

aspectos da epistemologia destas docentes. Mª José, Mª Conceição, Mª Adélia, 

Mª Flor relacionaram esta confiança a dedicação ao ensino, ou seja, partindo 

do sujeito, pondo em relevo uma característica Apriorista, ou seja, que o 

conhecimento já nasce com o ser humano, é uma herança genética, e o 

conhecimento escolar será apenas um potencializador do que cada sujeito já 

herdou. (BECKER, 2002). 

De forma diferente, Mª Fátima, Mª Lurdes e Mª Carmo atribuíram 

confiança ao domínio do conteúdo de ensino, elas apresentam uma 

característica empirista, pois “trata-se dos benefícios da experiência, de nossa 

forma de aprender ou resolver problemas. Trata-se, portanto, de criar hábitos, 

rotinas e procedimentos favoráveis à aprendizagem”. (BECKER, 2001, p. 97). 

Nesse sentido, nosso referencial teórico confirma que as crenças 

produzem reações emocionais. Nesse sentido, percebemos uma interação 

entre cognição e afeto. Os afetos atribuem significados a experiência e são 

expressões das crenças, seja em relação à matemática, ou a si mesmo. A 

solidificação da atitude negativa (como a de Mª Flor) ou mudança (como a de 

Mª Lurdes) estão vinculadas às experiências das professoras enquanto 

estudantes. 

Chacón (2003) afirma que essas reações emocionais estão 

condicionadas por suas crenças sobre si mesmo e sobre a matemática “se o 

indivíduo se depara com situações similares repetidamente, produzindo o 

mesmo tipo de reações afetivas, então a ativação da reação emocional 

(satisfação, frustração, dentre outras) pode ser automatizada e se „solidificar‟ 

em atitudes” (positivas/negativas). (CHACÓN, 2003, p. 23). 

A preocupação é que “as concepções ou sistemas de crenças do 

professor sobre a natureza da matemática estão arraigados nas diferentes 

visões da filosofia da matemática” (CHACÓN, 2003, p. 64), e tais constructos 

influem nos atos de currículo, nas suas práticas de ensino. Todavia, as crenças 

enquanto constructo da subjetividade, presentes na epistemologia do 
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professor (BECKER, 2001), são passíveis a mudanças mediante o confronto 

com experiências conflitantes, uma alternativa desafiadora para a formação 

de professores. 

Tema 3: Crenças acerca do Ensino da Matemática 

As questões 30, 31, 32, 33 e 35, apresentadas a seguir nos quadros 15, 

16, 17, 18, e 19, respectivamente, foram destacadas da quarta parte do 

questionário, denominada A minha relação com a matemática. Nesta seção, o 

propósito foi identificar crenças predominantes no grupo acerca do ensino da 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental relacionado a sua prática 

e o currículo prescrito. 

Quadro 15: Respostas concedidas à questão 30 do Questionário de Pesquisa. Tema 3. 

Fonte: Dados da pesquisa 

30. Prefiro propor a resolução de exercícios que de problemas de matemática 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença 
 

Professora 

Em 
Desacordo 

A resolução estimula a busca e dinamiza o que 
se aprende 

Processual 
Gerativa  

Mª José 

Em 
Desacordo 

Deverá ser proposta a criança diferentes 
conhecimentos matemáticos para que a mesma 
possa compreender e atuar no mundo. 

Processual 
Gerativa  

Mª 
Conceição 

Em 
Desacordo 

Prefiro construir problemas para juntos 
obtermos a resolução de problemas 

Processual 
Gerativa  

Mª 
Fátima 

Em 
Desacordo 

É preciso trabalhar de maneira desafiadora 
proporcionando ao aluno desenvolver o 
raciocínio logico. 

Platônica Mª 
Lurdes 

Em 
Desacordo 

Prefiro os dois Processual 

Gerativa  

Mª Adélia 

De 
Acordo 

É utilizar estratégias de cálculo mental e escrita 
para a s quatro operações 

Platônica Mª Flor 

Em 
Desacordo 

Os problemas ajudam a estimular o raciocínio 
logico matemático. 

Platônica Mª Carmo 
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Quadro 16: Respostas concedidas à questão 31 do Questionário de Pesquisa. Tema 3. 

31. O que importa é saber se o aluno determinou o resultado final correto. 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professora 

Em 
Desacordo 

O que importa é o caminho para alcançar o final 
correto 

Processual 
Gerativa  

Mª José 

Em 
Desacordo 

O importante e descobrir se a criança refletiu 
durante o momento de resolução até o resultado 
final. 

Processual 
Gerativa  

Mª 
Conceição 

Em 
Desacordo 

O importante é se o aluno adquiriu aprendizado. 
O resultado é consequência 

Processual 
Gerativa 

Mª Fátima 

Em 
Desacordo 

O importante é saber se o aluno pensou antes de 
chegar ao resultado 

Processual 
Gerativa  

Mª Lurdes 

De Acordo 

Cada aluno tem sua aprendizagem diferente Processual 
Gerativa 

Mª Adélia 

De Acordo 

Certo, é saber que o aluno obteve um rendimento 
satisfatório nas atividades propostas. 

 
Instrumental 

Mª Flor 

De Acordo O importante é encontrar o resultado desejado 
Instrumental 

Platônica 

Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quadro 17: Respostas concedidas à questão 32 do Questionário de Pesquisa. Tema 3. 

32. Somente ensino a resolver problema quando necessário 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professora 

Em 
Desacordo 

A resolução de problemas precisa de 
insistência e constância 

Platônica MªJosé 

Em 
Desacordo 

É importante propor a criança uma série 
de estratégias e saberes em outras áreas 
do conhecimento. 

Processual 
Gerativa 

Mª 
Conceição 

Em 
Desacordo 

O problema tem que ser resolvido no 
momento em que aparece 

Instrumental 
 

Mª Fátima 

Em 
Desacordo 

É interessante trabalhar com situações 
problemas. Desta forma o aluno aprende 
a interpretar e melhora o aprendizado. 

Processual 
Gerativa 

Mª Lurdes 

Em 
Desacordo 

Tralhamos problemas todos os dias Platônica Mª Adélia 

Em 
Desacordo 

Resolver-situações-problema e construir 
a partir deles, os significados das 
operações fundamentais. 

Processual 
Gerativa 

Mª Flor 

Em 
Desacordo 

Sempre procuro aplicar e orientar as 
resoluções de problemas 

 
Instrumental 

Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 18: Respostas concedidas à questão 33 do Questionário de Pesquisa. Tema 3. 

33. Desisto de propor a resolução de um problema quando ele é difícil. 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professora 

Em 
Desacordo 

Tento estimula-los a encontrar a 
resolução em grupo 

Processual 
Gerativa 

MªJosé 

Em 
Desacordo 

É de fundamental importância a 
contribuição na resolução de problemas 
do cotidiano. 

Instrumental Mª 
Conceição 

Em 
Desacordo 

Procuro na hora alguém que possa nos 
ajudar a chegar à resolução. 

Platônia Mª 
Fátima 

Em 
Desacordo 

Antes de desistir é preciso buscar 
estratégias para facilitar a compreensão 
do aluno. 

Processual 
Gerativa  

 

Mª 
Lurdes 

Em 
Desacordo 

Não desisto dos problemas, gosto de ir ate 
o fim. 

Platônica Mª Adélia 

Em 
Desacordo 

Não devemos desistir, e sim procurar a 
forma mais fácil de resolver. 

Instrumental Mª Flor 

Em 
Desacordo 

Não, pois o grau de dificuldade não 
impede em propor novos desafios. 

Platônica Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 19: Respostas concedidas à questão 35 do Questionário de Pesquisa. Tema 3. 

35. Somente ensino a resolver um exercício ou um problema quando tenho 
domínio sobre a sua resolução. 

Escala 
Likert 

Afirmativas Crença Professora 

De Acordo 
Pesquiso sobre algo que eu não sei antes 
de aplicar em sala 

Instrumental Mª José 

Em 
Desacordo 

É importante que os conteúdos de 
diferentes tipos sejam refletidos com 
mudanças significativas. 

Processual 
Gerativa 

Mª 
Conceição 

De Acordo 
Por que não saber como facilitar o 
aprendizado do aluno? 

Instrumental Mª 
Fátima 

Totalmente 
de Acordo 

Se o alunado percebe que o professor não 
sabe o assunto, a aula se torna chata e 
não alcança o objetivo.  

Platônica Mª 
Lurdes 

De Acordo Com certeza Platônica Mª Adélia 

 
De Acordo 

Pois quando você tem um domínio sobre 
os exercícios fica mais fácil de transmiti-
las. 

Platônica 
Instrumental 

Mª Flor 

De Acordo 
Claro, pois jamais passarei para um 
aluno aquilo que não tenho domínio. 

Platônica Mª Carmo 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para analisar os resultados do nosso último tema, apresentamos abaixo 

o último quadro síntese, Quadro 20, constando as frequências das crenças das 

participantes da pesquisa, evidenciadas nos quadros 15, 16, 17, 18, e 19 acima, 

relativos às questões 30, 31, 32, 33 e 35 do questionário de pesquisa, no tocante 

ao tema 03: Crenças acerca do ensino da matemática. 

Quadro 20: Frequência das Respostas ao Tema 3: crenças acerca do Ensino da 

Matemática conforme tipologia de Thompson (1984). 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nos cinco quadros apresentados acima (quadros 15, 16, 17, 18, e 19), a 

crença na visão Processual Gerativa sobre o ensino da matemática escolar foi 

Crenças 
acerca do 
Ensino da 
Matemática 

MªJosé Mª 
Conceição  

Mª 
Fátima  

Mª 
Lurdes  

Mª 
Adélia  

Mª 
Flor  

Mª 
Carmo  

Total 

Instrumental 1 1 2 0  3 2 9 

Platônica  1 0 1 2 3 2 4 13 

Processual 
Gerativa 

3 4 2 3 2 1 0 15 
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dominante, figurando com treze citações, e logo em seguida destacou-se a 

crença na visão Platônica com nove citações. O ensino da matemática na visão 

Platônica enfatiza o significado matemático dos conceitos e da lógica dos 

procedimentos matemáticos, nela a matemática é abstrata, pronta e acabada, 

que somente pode ser apreendida intelectualmente. Já na crença Processual 

Gerativa o ensino é concebido como uma atividade de mediação uma vez que 

o aluno é construtor ativo do seu próprio conhecimento. 

Na visão das “Marias” o ensino da matemática, de forma geral, está 

associado à aritmética; ao cálculo de operações numéricas básicas tais como: 

adição, subtração, multiplicação e divisão, como representam a fala da 

professora Mª Flor, “Resolver-situações-problema e construir a partir deles, os 

significados das operações fundamentais.”. 

Os aspectos da dimensão afetiva como a confiança e a segurança, 

constituem um “chão firme”, inclusive influenciando o grau de autoeficácia, e 

estes aspectos entre as Marias se esteiam sobre o que elas denominam como 

cotidiano e nesse sentido o conhecimento matemático, segundo a sua crença 

Pitagórica de finalidade utilitarista, predominantemente “seguro” são: 

números e operações básicas da matemática e o ensino é prenhe, 

contraditoriamente, de crença Processual Gerativa e Platônica. Então, como 

compreender este complexo sistema de crenças? De que forma este complexo, 

impacta as práticas de ensino e os processos de aprendizagem?  

Nos arriscamos a conjecturar que, dados estes fatores que se 

manifestam no processo de ensino-aprendizagem da matemática na etapa dos 

anos iniciais do ensino fundamental da educação básica, nossas Marias, apesar 

de organizarem o ensino pelo filtro das crenças: Processual Gerativa e Platônica, 

por conceberem a Matemática segundo a crença Pitagórica, esta terá maior 

influência na aprendizagem dos estudantes uma vez que terá maior relevo no 

contexto apresentado ao aluno no ambiente escolar, isto é, na sua cultura 

situada. 
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4. ILAÇÕES 

A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia 

Alice no País das Maravilhas 
Lewis Carroll 

No contexto de nossa problemática descrevemos um dos clamores mais 

recorrentes entre professores durante sua participação em cursos de formação 

continuada em serviço propostos por programas governamentais, 

desenvolvido no município de Jitaúna, interior baiano. Nos referimos a 

docentes, licenciados em Pedagogia, em atuação nos Anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O “Clamor” era: queremos “contribuições para o meu dia a dia!” 

Com expectativas frustradas ante o desenvolvimento do curso por não 

estarem relacionados às suas necessidades “imediatas” ou latentes no 

contexto escolar, o (a)s professore (a)s manifestavam resistência quanto a sua 

participação em tais cursos. Os resultados desta pesquisa trouxeram uma 

possível resposta para tal resistência a partir do estudo da dimensão afetiva 

(crenças, emoções e atitudes). Pois, expectativas passam pelos filtros das 

crenças dos professores e produzem respostas emocionais que, numa situação 

de frustração, originam atitudes negativas de repúdio, afastamento, 

resistência às mudanças. 

Conforme apresentamos na introdução, nossa proposição foi responder 

a seguinte questão: Quais crenças predominam entre Licenciados em 

Pedagogia, em exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

participantes de Programas Governamentais de formação continuada em 

serviço, em relação à Matemática e seu ensino? Para tanto, definimos como 

objetivo geral: compreender as crenças predominantes de Licenciados em 

Pedagogia, em exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

participantes de Programas Governamentais de formação continuada em 

serviço, em relação à Matemática e seu ensino. Obtivemos como resposta a 

partir dos dados produzidos que: 

 Quanto à natureza da Matemática, nossas Marias demonstraram 

predominantemente uma crença Pitagórica com finalidade utilitarista; 
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 Quanto ao ensino da Matemática, as crenças predominantes foram 

respectivamente: a Processual Gerativa e a Platônica. 

Nesse sentido, o conhecimento matemático, segundo a crença Pitagórica 

de finalidade Utilitarista, predominantemente “seguro” são: números e 

operações básicas da matemática e o ensino é prenhe, contraditoriamente, de 

crença Processual Gerativa e Platônica. 

Estes achados evidenciam que, apesar de organizarem o ensino pelo 

filtro das crenças: Processual Gerativa e Platônica, por conceberem a 

Matemática segundo a crença Pitagórica, esta terá maior influência na 

aprendizagem dos estudantes uma vez que terá maior relevo no contexto 

apresentado ao aluno no ambiente escolar, isto é, na sua cultura situada. 

As crenças dos professores causam impactos no ensino e na 

aprendizagem da matemática (CHACÓN, 2030, p. 21), possuem forte 

componente afetivo relativos à confiança em si mesmo, autoconceito, 

autoeficácia e atribuição de sucesso ou fracasso no rendimento escolar. 

Nossas “Marias” demonstraram uma forte atitude de valorização e 

apreço ao que elas definem como cotidiano/realidade do aluno. Para as 

docentes o cotidiano é um elemento central, digno de confiança, gerando 

segurança para o desenvolvimento dos cursos de ação. O cotidiano se 

constitui como um filtro para a interpretação acerca da matemática, do ensino 

e aprendizagem da mesma, e sobre si mesmo. 

Isso soa uma preocupação com o modo como se desenvolve os cursos 

de ação no ensino da matemática nos anos inicais, pois considerando que “as 

concepções ou sistemas de crenças do professor sobre a natureza da 

matemática estão arraigados nas diferentes visões da filosofia da matemática” 

(CHACÓN, 2003, p. 64) e estes constructos influem nos atos de currículo, nas 

suas práticas de ensino e outras demandas. Todavia, apesar das crenças, 

enquanto constructo da subjetividade presentes na epistemologia do 

professor elas são passíveis a mudanças mediante o confronto com 

experiências contrastantes (BECKER, 2001), uma alternativa desafiadora para 

a formação de professores. 
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Crenças e afetos das “Marias” em relação à matemática e seu ensino, 

estão relacionados ao que as docentes definem como cotidiano/realidade do 

aluno. O cotidiano, bem situado no campo das experiências vividas pelos 

sujeitos, ganha contorno de regulador principal que influencia nas crenças ou 

formação de crenças acerca da matemática, crenças sobre si mesmo, sobre o 

ensino e aprendizagem bem como sobre a continuação nos estudos por meio 

de formações continuadas em serviço. Pois, segundo inferimos dos dados 

produzidos, a principal área de interesse das professoras versa sobre o 

comportamento dos estudantes e, portanto, bem diferente da proposta 

desenvolvida pelos programas governamentais os quais participaram. 

Foi questionado também o baixo rendimento dos estudantes em 

relação à matemática enquanto componente curricular. Ressaltamos que os 

dados apresentados como base nas avaliações externas (IDEB/SAEB) e o 

instrumento avaliativo desenvolvido e aplicado no município pesquisado 

conforme as diretrizes curriculares do PACTO/PNAIC se mostraram 

discrepantes em relação às crenças das professoras participes desta pesquisa. 

O que nos induz a pensar que as professoras não seguiram o currículo 

prescrito ou seguiram e não obtiveram êxito em relação à aprendizagem do 

aluno, e possivelmente os alunos interagindo nesta cultura de aprendizagem 

podem ter construído conhecimentos, crenças e outros afetos em relação à 

matemática não sendo diagnosticado por estas avaliações externas. 

Algumas questões que emergem são: qual aprendizagem estes alunos 

desenvolveram? O que é importante ou qual matemática deve ser ensinada? 

Encontramos estes e outros limites em nossa pesquisa como, por exemplo, a 

definição do que venha a ser o “cotidiano/realidade dos alunos” tão 

defendido pelas Marias. 

Acreditamos que o conhecimento cotidiano possa ser um ponto de 

apoio para o processo de ensino-aprendizagem. Porém, é preciso ter claro o 

que é limitante neste conhecimento prático-utilitário, de respostas imediatas, 

como também os limites da lógica envolvida aí. Além disso, é preciso 
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considerar aspectos mais amplos para além dos “muros da escola”, dando a 

possibilidade para o indivíduo aprofundar o conhecimento matemático. 

Em fim, na caminhada desta pesquisa o que parecia ser um problema a 

investigar de cunho cognitivo foi sobreposto pelos “achados” nos estudos 

sobre a dimensão afetiva, com total pertença para estudos sobre o 

desenvolvimento de pessoas. Cognição e afeto interagem. Contudo os afetos 

neste contexto escolar carecem de mais aprofundamento, mobilização e 

pesquisas. 

Finalmente, entendemos que é preciso também desenvolver a 

dimensão afetiva do professor e do estudante, pois elas se manifestam nas 

“dificuldades que implica tanto aprender como ensinar matemática podem 

ter sua origem nas atitudes dos alunos em relação à matemática, na natureza 

dessa ciência, na linguagem e na notação matemática e no modo de aprender 

dos alunos”(CHACÓN, 2003, p. 25). 

A autora assim defende, e nós concordamos que os afetos em relação à 

matemática são veículos de conhecimento matemático, bem como o 

desenvolvimento da dimensão afetiva precisam estar presentes nos currículos 

e jornadas formativas, pois são tão importantes quanto os aspectos cognitivos. 
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APÊNDICE A – Cópia do questionário semiaberto utilizado para a produção 
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                            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:  ____________   

 
5. Qual o seu tempo de atuação como professor dos anos 

iniciais do ensino fundamental? _________________________ 

 

6. Antes de você cursar a Licenciatura em Pedagogia, você já 

atuava como professor (a)? 

Sim                      Não 

Se sim, qual sua formação até então? 

_______________________________________________________________ 

7. Seu curso de Licenciatura em Pedagogia foi realizado na 

modalidade: 

 

TOTALMENTE EAD PRESENCIAL PARTICULAR 

SEMI-PRESENCIAL PRESENCIAL PÚBLICA  

OUTRO:________________________________________________ 

 

8. Além da Licenciatura em Pedagogia você possui outra 

Graduação 
   Sim                      Não 

Se sim, Qual? _______________________________________________ 
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9. 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_________________________________________________ 

10. Há quanto tempo você trabalha como 
professor?__________________________ 

 

Se possível, exclua períodos prolongados de ausência (como, por 

exemplo, interrupções na carreira docente; licença prêmio; licença para 

pós-graduação stricto sensu) 

11. Escolhi ser Professor (a). 

De acordo                            Totalmente de acordo              
Em desacordo                       Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

____________________________________________________________ 

12. Gosto de trabalhar como professor(a). 

De acordo                                        Totalmente de acordo              
Em desacordo                                      Totalmente em 
desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. 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 

____________________________________________________________ 

14.  Quanto à continuidade nos seus estudos, sua principal área de 
interesse é: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________    

15. Você já participou de cursos de formação continuada em serviço 

ofertado pela secretaria de educação do seu município? 

Sim                     Não 

 

Se sim, você pode citar o nome de alguns desses cursos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16. Você já fez outros cursos de formação continuada? 

Sim                     Não 

Se sim, em qual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PARTE II - Quanto à prática de ensino: 

 
17. Quanto aos componentes curriculares, assinale F para maior grau 

de FACILIDADE e D para maior grau de DIFICULDADE 
 

a) Linguagens e suas tecnologias  

b) Matemática 

c) Ciências da Natureza 

d) Ciências Humanas 

e) Ensino religioso  

18. Durante a sua formação inicial (graduação) você teve disciplinas 

que contemplasse os métodos e técnicas do ensino dos 

componentes curriculares? 

Sim                    Não  

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19. Avalie a contribuição da formação inicial para a sua prática de 

ensino dos componentes curriculares nos anos iniciais. 

a) Péssima  b)  Insuficiente   c)Regular  d) Boa   e) excelente  
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Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Parte III - Opiniões a respeito do que eu penso sobre a matemática 

 
O município apresentou nas ultimas avaliações externas, baixos dados sobre o 
desempenho dos estudantes quanto a aprendizagem da Matemática. 

Portanto, para cada uma das questões abaixo deverá ser assinalada apenas 
uma alternativa 
 

20.  A matemática se constitui de procedimentos que temos de 
memorizar. 

 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

21. A matemática só serve para resolver problemas. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

22. Matemática significa pesquisar novas idéias. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

23.  A matemática é algo muito abstrato para mim. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

24. Com frequência aprendo rapidamente os novos conceitos em 

matemática 

 Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 
 

25. Tenho muita dificuldade para aprender matemática. 
Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

26.  Aprendo matemática rapidamente 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 
 
 

27. Relaciono em sala de aula os novos conceitos da matemática com 
o que já foi aprendido. 
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Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

 
PARTE IV - A minha relação com a matemática 
 

28. Confio em minha capacidade de ensinar a resolver problemas de 
matemática 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                           Totalmente em desacordo 

29. Gosto muito de ensinar o meu aluno a resolver desafios de 

matemática. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

30. Prefiro propor a resolução de exercícios que de problemas de 

matemática. 

Totalmente de acordo                            De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

31. O que importa é saber se o aluno determinou o resultado final 

correto. 

Totalmente de acordo                            De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

32. Somente ensino a resolver problemas quando necessário 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

33. Desisto de propor a resolução de um problema quando ele é 

difícil. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                           Totalmente em desacordo 

34. Desisto de propor a resolução de um exercício quando ele é 

difícil. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 

35. 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 

36. 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 
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37. 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 
 
38. Procuro diferentes maneiras de discutir a resolução de um problema 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                         Totalmente em desacordo 
 
39. 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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

40. 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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

41. Eu gosto muito de inventar novos problemas. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                           Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

42.  Eu gosto muito de elaborar novos exercícios. 

Totalmente de acordo                             De acordo              
Em desacordo                                          Totalmente em desacordo 

Explique por que você marcou esta alternativa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

43.  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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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

44.  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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

45. 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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

46. 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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
PARTE IV - Escala de Atitudes em relação a matemática 
 
 

47.  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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

48.  Fico calmo/a e tranquilo/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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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49.  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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

50.  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 VI - 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) 
 

51. Aponte pelo menos 5 (cinco) habilidades em matemática que você 
considera fundamentais para serem desenvolvidas pelo aluno dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
Conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“CRENÇAS DE LICENCIADOS EM PEDAGOGIA SOBRE A MATEMÁTICA E 

SEU ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL”.  Neste 

estudo pretendemos compreender quais crenças em relação à Matemática, seu 

ensino e aprendizagem, predominam entre pedagogos que estão em efetivo 

exercício no Ensino Fundamental I, os quais tiveram participação em cursos de 

formação continuada em serviço, relativo ao ensino da matemática para esta etapa, 

realizada pela Secretaria de Educação em um município do interior da Bahia. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é o baixo desempenho dos 

estudantes da rede, em Matemática, diagnosticado pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e pela avaliação diagnostica aplicada 

pelo município, após a oferta de cursos de formação continuada em serviço aos 

docentes da rede em efetivo exercício nas séries iniciais. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): pesquisa qualitativa 

de natureza interventiva, com professores efetivos da rede pública de ensino do 

município em questão. Desenho metodológico terá como recurso à entrevista em 

profundidade; narrativa de histórias orais, contextualização da realidade e 

formação de grupo focal. Aos dados produzidos seguirão a discussão quanto às 

crenças que predominam entre os professores pesquisados em relação à 

Matemática, seu ensino e aprendizagem e quanto ao potencial formativo de cursos 

de formação continuada em serviço dos quais os docentes participaram. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

será esclarecido (a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação 

a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo 

pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  

Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo de algum desconforto em virtude do tempo para responder às perguntas. 

No entanto, a fim de amenizá-los a caso isso ocorra o docente poderá se recusar e 

se desligar da pesquisa sem que isso venha lhe acarretar nenhum prejuízo.  

Além disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso 

de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios 
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advindos desta pesquisa poderão possibilitar aos participantes dela, bem como, 

outros professores licenciados em matemática e em pedagogia, e, até mesmo 

estudantes de graduação em cursos de licenciatura em matemática e em 

pedagogia, refletirem as suas concepções relacionadas à matemática, seu ensino e 

aprendizagem bem como sobre o potencial formativo de cursos de formação 

continuada em serviço.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma das 

vias será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de consentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Jequié, ____ de ______________ de ______. 

 

 
 
 
 
 
 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar: 

 
Pesquisador (a) Responsável: Liliane Santos Fróes 

Endereço: Rua Gustavo dos Santos Ribeiro, n° 34. Cansanção. Jequié-BA. CEP 
45200615 
Fone: (73) 98832-2907 / E-mail: lili.froes@hotmail.com 
 
CEP/UESB- Comitê de Ética em Pesquisa  

Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, 1º andar do Centro de Aperfeiçoamento 
Profissional Dalva de Oliveira Santos (CAP). Jequiezinho. Jequié-BA. CEP 45208-
091. 
Fone: (73) 3528-9600 (ramal 9727) / E-mail: cepjq@uesb.edu.br 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

 


