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RESUMO 

 

 

 

A presente tese tem por objetivo estudar o processo de mudanças das concepções de 
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental acerca do ensino 
da matemática. O estudo foi realizado no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, 
localizado em Natal, Rio Grande do Norte, tendo como participantes da pesquisa 05 (cinco) 
professoras do Curso Normal Superior do referido Instituto. O trabalho vincula-se ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
na base de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, sob a coordenação dos 
professores doutores Betânia Leite Ramalho e Isauro Beltran Núñez. O referencial teórico-
metodológico no qual se apóia o trabalho insere-se no marco conceitual utilizado por 
GIORDAN e De VECCHI (1996), CARRILLO e CONTRERAS (1994), RAMALHO; 
NÚÑEZ e GAUTHIER (2003), PONTE (1998), GUIMARÃES (1988), ERNEST (1989). 
Nesta pesquisa, as concepções das professoras foram estudadas no contexto educativo da 
formação de nível superior, utilizando-se a prática reflexiva crítica como estratégia formativa. 
Estas concepções são entendidas como estruturas subjacentes ao pensamento do professor. 
Dada a natureza do objeto de estudo, as informações, para os propósitos desta investigação, 
foram colhidas através dos seguintes instrumentos: questionário, plano de aula, entrevista e 
diário de campo. O questionário foi constituído de questões abertas e as entrevistas semi-
estruturadas. A organização dos dados permitiu a inferência das concepções, utilizando a 
técnica da triangulação de dados. A pesquisa revelou que as concepções das professoras, ao 
longo do processo formativo, evoluíram de um patamar para outro, saindo desde modelos 
didáticos tradicionais para outros modelos orientados a uma tendência didática 
espontaneísta/investigativa. A reflexão crítica foi considerada como elemento catalisador das 
mudanças de concepções das professoras sobre o ensino da matemática, embora tenhamos 
verificado que essas mudanças sejam difíceis de ocorrer pela natureza complexa dessas 
concepções. Como fatores facilitadores dessas mudanças, encontramos o trabalho 
colaborativo e investigativo, a dinâmica e a natureza das atividades desenvolvidas no processo 
formativo, entre outros. Como obstáculos às mudanças, identificamos o contexto de trabalho 
das professoras, a cultura de práticas individualistas dos seus colegas professores, a 
concepção linear, estática e mecânica dos processos de ensinar, o conhecimento profissional 
construído durante a formação inicial, alinhamento com os modelos didáticos dos seus antigos 
professores, dentre outros. 
 
Palavras-chave: Mudanças de Concepções. Ensino de Matemática. Formação do Professor. 
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RESUMEN 
 
 
 �

El objetivo en esta tesis consistió en estudiar el proceso de los cambios de los conceptos 
de profesores de la educación infantil y de los años iníciales de la educación básica 
referente a la enseñanza de la matemática. La investigación se desenvolvió en la escuela 
Presidente Kennedy, en la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, teniendo como 
participante 05 (cinco) profesores del curso normal superior a través de la educación 
superior del instituto relacionado. El trabajo asocia el programa a él Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,  en la base de 
pesquisa Formação e Profissionalização Docente coordinada de los doctores Betânia Leite 
Ramalho e Isauro Beltran Núñez. El referencial teórico-metodológico en quien si apoya 
el trabajo se inserta en la señal conceptual usada por Giordan y de Vecchi (1996), de 
Carrillo y Contreras (1994), Ramalho; Núñez y Gauthier (2003), Ponte (1998), 
Guimarães (1988), Ernest (1989). En esta investigación, los conceptos de los profesores 
habían sido estudiados en el contexto educativo de la formación del nivel superior, 
usándola reflexiva crítico práctico como estrategia formativa. Estos conceptos se 
entienden como estructuras subyacentes al pensamiento del profesor. Dado la naturaleza 
del objeto del estudio, la información, para las intenciones de esta investigación, habían 
sido cosechados a través de los instrumentos siguientes: cuestionario, plan de la lección, 
entrevista diaria y del campo. El cuestionario fue constituido de preguntas abiertas y de 
las entrevistas de la mitad-structuralized. La organización de los datos permitió a la 
inferencia de los conceptos, usando la técnica de la triangulación de datos. La 
investigación divulgó que los conceptos de los profesores, a través del proceso formativo, 
se habían desarrollado de una plataforma para otra, yéndose puesto que los modelos 
didácticos tradicionales para otros modelos dirigidos a una tendencia didáctica de 
espontaneísta/investigativa. La reflexión crítica era considerada como elemento catalítico 
de los cambios de los conceptos de los profesores en la educación de las matemáticas, sin 
embargo déjenos verifican que estos cambios son difíciles de ocurrir para la naturaleza 
compleja de estos conceptos. Como facilitadores de los factores de estos cambios, 
encontramos y el investigativo el trabajo, la dinámica y la naturaleza de las actividades se 
convirtió en el colaborativo de proceso formativo, entre otros. Como obstáculos a los 
cambios, identificamos el contexto del trabajo de los profesores, de la cultura de los 
individualistas prácticos de sus profesores de los colegas, del concepto linear, estático y 
de los mecánicos de los procesos para enseñar, el conocimiento profesional construido 
durante la formación inicial, alineación con los modelos didácticos de sus viejos 
profesores, entre otros.�
 
Palabra-llave: Cambio Conceptual. Educación Matemática. Formación del Profesor.�
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INTRODUÇÃO 

 
 

O interesse pelo assunto que gerou esse estudo deve-se ao fato de que, como educador 

e professor formador na área de matemática, algumas questões formaram-se com a 

observação e a experiência da prática diária. Assim, ao longo da nossa trajetória profissional, 

atuando nos diversos níveis de ensino e reconhecendo a existência de um conjunto de idéias 

pré-concebidas relativas à Matemática e ao seu ensino, temos nos preocupado e nos 

debruçado sobre esta questão na tentativa de investigar as concepções dos professores sobre 

esta área de conhecimento.  No caso particular do Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy – IFESP, campo empírico deste estudo, nosso interesse pelo assunto foi gerado a 

partir de nossa experiência desde 1994 ao ministrar as disciplinas Ensino de Matemática e 

Matemática, como também no exercício da função de tutor (professor formador responsável 

pelo acompanhamento e orientação de um grupo de professores/alunos, durante o processo 

formativo). 

O IFESP volta-se para a formação de professores da educação infantil e das primeiras 

séries do ensino fundamental, advindos do curso magistério, portanto, professores 

polivalentes, e que se encontram em pleno exercício profissional em escolas públicas 

estaduais e/ou municipais de Natal, e da Grande Natal (São José de Mipibú, Parnamirim, São 

Gonçalo, Ceará-Mirim e Macaíba, Extremoz). Por esta razão são chamados, na instituição, de 

professores-alunos, e estão numa situação de formação continuada, em nível superior. Esta 

formação se caracteriza por satisfazer novas exigências ligadas à evolução da 

profissionalização, tanto as que dizem respeito às necessidades pessoais, como àquelas ligadas 

à vida profissional. 

Desse modo, o interesse pela investigação no campo na formação do professor das 

séries iniciais e que, portanto, ensina matemática, tem sua origem na nossa atividade 

profissional, em Natal, na formação continuada de professores, bem como a partir das 

preocupações com a formação matemática dos nossos alunos. Esses espaços nos permitiram, 

em primeiro lugar, compreender a complexidade da função docente e da prática educativa nas 

séries iniciais do ensino fundamental, pois na nossa especificidade, os professores dessas 

séries iniciais são responsáveis pelo desenvolvimento de todas as áreas do currículo escolar, o 

que lhes obriga construir uma formação sólida nas didáticas específicas, tarefa que não tem 

sido possível realizar em nossa realidade. Em segundo lugar, dimensionar o papel do 
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professorado no êxito ou fracasso escolar das crianças na aprendizagem da matemática. Neste 

sentido, temos constatado a importância que tem uma adequada formação profissional dos 

professores para a melhoria dos processos e resultados educativos. Esta melhoria vincula-se 

aos processos de tomada de consciência e mudanças de concepções dos professores acerca 

dos objetos de sua atividade, dentre eles as concepções sobre o ensino da matemática. 

No contexto do movimento de reformas educacionais, como é o caso do Brasil, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9.394/96, por meio da qual se pretendeu 

impactar principalmente os processos e resultados da educação básica, se tem poucas 

evidências na mudança do professorado em relação a suas concepções sobre a aprendizagem e 

ensino em geral e sobre a matemática em particular. Temos a intuição, apoiada em nossa 

experiência como professor de educação básica e na formação continuada do professor, que 

em termos gerais, os professores têm se identificado com a visão construtivista da 

aprendizagem e do ensino da matemática e que têm incorporado, de maneira muito 

fragmentada, este discurso pedagógico. Entretanto, esse discurso pouco tem influenciado uma 

mudança na prática de ensino da matemática. 

Nós, professores que ensinamos Matemática, vivenciamos grandes conflitos em relação 

ao nosso desenvolvimento profissional, pois trazemos de nossa formação, crenças e 

concepções que se confrontam com as que nos são solicitadas atualmente, em nossa ação 

pedagógica. Vivemos imersos em tensões oriundas de uma formação que teve como modelo 

de aprendizagem Matemática o domínio de técnicas e algoritmos, a reprodução, a 

memorização e a formalização excessiva que, para serem rompidas, requerem de nós um 

distanciamento emotivo, analítico e crítico. Isso nos leva a pensar em como nos tornamos, de 

fato, profissionais reflexivos críticos. 

Quando nos defrontamos com essa complexidade e esses conflitos, desenvolvemos, 

muitas vezes, nossas próprias estratégias e tomamos decisões nas quais priorizamos, até 

inconscientemente, a opção por uma simplificação de nossa prática pedagógica. Buscamos 

contornar as situações problemáticas que emergem da complexidade educativa na qual 

estamos inseridos, o que por vezes nos torna profissionais competentes aos olhos da 

instituição, mesmo que estejamos, a todo o momento, evitando os “terrenos pantanosos em 

questões controvertidas do conhecimento ou de atividades de ensino”. (ARNAUS, 1999, p. 

61) 
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Ao refletirmos a respeito da formação de professores, na perspectiva do projeto 

coletivo e reflexivo crítico, talvez seja necessário considerar o conhecimento complexo, o 

qual exige processos de busca, de indagação, de invenção e de criação. Essa forma de pensar 

aceita que todo conhecimento é problemático e discutível e, portanto, susceptível de ser 

repensado e interpretado no momento da sua socialização. 

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que se ampliem os processos de formação 

docente, considerando-se a complexidade educativa, levando-se em conta perplexidades e 

contradições reais presentes na prática escolar, possibilitando aos professores uma 

transformação educativa em que definam seus horizontes profissionais a partir de uma 

posição pedagógica e de uma visão estratégica ante seu contexto educacional. 

Os professores que atuam na escola básica, muitas vezes, tornam-se executores de 

propostas elaboradas por especialistas em currículos e/ou por tradicionais equipes 

pedagógicas contratadas para confeccionar atividades planejadas para a sala de aula, distantes 

e à margem dos contextos nos quais serão aplicadas, desconsiderando as diferentes realidades. 

Assim, os conteúdos disciplinares são transmitidos pelo professores, com o objetivo de 

reproduzi-los com a maior fidelidade possível, até porque, em geral, estão inseridos em cursos 

de formação que se reduzem a uma mera transmissão de conhecimento teórico sobre o ensino. 

O resultado dessa formação tem sido um domínio fragmentado do conhecimento, em 

vez de permitir aos professores que explorem e questionem processos. Têm-se desconsiderado 

experiências e saberes docentes que foram construídos não somente intelectual e socialmente, 

mas também de forma emotiva e moral, através da própria vivência. Arnaus (1999) considera 

que ignorar esse capital pedagógico é negar a importância do contexto experiencial-pessoal na 

relação com o conhecimento, no processo de aprendizagem. 

Incorporar tal preocupação aos programas de formação seria, no mínimo, atender aos 

aspectos esquecidos ou desconsiderados na tradição academicista e técnica. Para isso, talvez 

precisemos conhecer e pensar sobre a realidade educativa desde sua complexidade, ou seja, 

relacionar e integrar o que, na verdade, apresenta-se relacionado e integrado. É preciso 

investir em uma visão problemática do conhecimento pedagógico, sendo este construído 

socialmente e sujeito a valores ideológicos e éticos de quem os seleciona, organiza e 

transmite. 

Refletindo sobre essa problemática, através da nossa atividade docente em cursos de 

formação de professores, temos nos deparado com alguns sinais que apontam caminhos para 
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uma maior compreensão da questão em foco. Aos poucos fomos nos aproximando de 

questões epistemológicas que perpassam os terrenos da matemática, chegando, então, em 

terrenos como a caracterização das concepções sobre a matemática e seu ensino e a 

construção cultural e social dessas concepções. 

Nesta direção, em 2000, desenvolvemos nossas primeiras investigações, em nível de 

especialização, junto à base de pesquisa já referida. Neste primeiro trabalho, a pesquisa teve 

como objetivo identificar as idéias de professores do 1º e 2º ciclos do ensino fundamental 

acerca da Matemática, tomando como sujeitos da pesquisa professores em formação do Curso 

de Pedagogia do Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy. 

A pesquisa foi desenvolvida no contexto dos trabalhos de investigação que vêm sendo 

realizados há alguns anos, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na base de pesquisa Formação e 

Profissionalização Docente, sob a coordenação dos Professores Doutores – Betânia Leite 

Ramalho e Isauro Beltrán Nuñez. 

Concluído o curso de especialização, em 2001 submetemo-nos ao exame de seleção 

para o Mestrado em Educação do PPGEd da UFRN, tendo obtido aprovação. Na 

oportunidade, realizamos um trabalho de investigação vinculado à referida base de pesquisa  

que focalizou o estudo das concepções de professores do ensino fundamental sobre a 

Matemática e seu ensino, objetivando diagnosticar estas concepções e revelar suas possíveis 

relações. A pesquisa envolveu 10 (dez) professores-alunos do atual Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy, onde desenvolvemos nossas atividades docentes como 

professor-formador. 

Na perspectiva de contribuir para o avanço da investigação na base de pesquisa a qual 

nos referimos e para o fortalecimento e/ou reorientação dos processos de formação docente na 

área da matemática e em especial no IFESP, desenvolvemos esta pesquisa com foco nas 

concepções dos professores sobre o ensino da matemática, envolvendo professores que atuam 

na Educação Infantil, nas primeiras séries do Ensino Fundamental e que são alunos do Curso 

Normal Superior do IFESP. A pesquisa assume como objeto de “estudo o processo de 

mudanças das concepções de professores da Educação Infantil e das primeiras séries do 

Ensino Fundamental acerca do ensino da matemática, reveladas em contexto formativo, a 

partir de um grupo reflexivo crítico”. 
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Assim, dando continuidade ao curso das nossas investigações sobre o pensamento do 

professor, em especial, sobre as concepções que os professores adotam sobre o ensino da 

matemática, nos propomos a organizar, acompanhar e analisar, no âmbito de um processo 

formativo, um grupo reflexivo crítico sobre o ensino da matemática, constituído por 

professores que atuam na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Nosso 

propósito consiste em conhecer a influência do processo formativo nas concepções sobre o 

ensino da matemática, revelando fatores que favorecem ou obstaculizam mudanças nessas 

concepções. Na pesquisa, assumimos a seguinte tese: “Um grupo reflexivo crítico de 

professores, inserido em um contexto formativo, sob a influência de um sistema didático, 

assistido sistematicamente, pode alterar as concepções desses professores sobre o ensino da 

matemática”. O referido processo formativo se desenvolve numa dinâmica de fatores que 

favorecem ou dificultam mudanças nas concepções. O propósito desta pesquisa é estudar a 

natureza desses fatores e suas relações com essas mudanças. 

Entendemos que esta pesquisa insere-se no âmbito das investigações que têm origem 

no marco do paradigma do pensamento do professor. Esse tipo de investigação, que teve em 

Philip Jackson (1968) um dos seus pioneiros, centra seus estudos nos processos mentais e sua 

influência no comportamento do professor e tem se desenvolvido com diferentes 

configurações e perspectivas teóricas. 

Estudos sobre o Pensamento do Professor, suas teorias implícitas e explícitas, crenças, 

concepções, tomada de decisões, representações, enquanto construções individuais, e 

representações sociais, estão recebendo ênfase, em inúmeros trabalhos publicados nacional e 

internacionalmente e em diversos eventos e encontros de pesquisadores em educação, 

especialmente os que se voltam para estudos no âmbito da formação do professor. O 

pressuposto teórico é que as construções mentais do professor mantêm uma relação 

importante com a prática docente. O pensamento do professor influencia seu modelo didático, 

e por isso é importante compreendê-lo.  

Na tentativa de mobilização do pensamento do (a) professor (a) incidem algumas 

pesquisas, ancoradas na visão clássica deste paradigma, que seguem perspectivas cognitivas.  

São trabalhos que buscam estudar os processos mentais ou cognitivos dos (as) professores (as) 

com experiência profissional e novatos, quando estes identificam problemas, atendem 

aspectos do ambiente da classe, elaboram planos, tomam decisões e utilizam recursos 
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alternativos de ação, revelando e viabilizando uma qualidade da prática educativa e a 

associação do aspecto cognitivo influenciando o agir docente. 

Nestes últimos anos, alguns pesquisadores, envolvidos nestas perspectivas, colaboram 

para o avanço, atualização e para a construção do paradigma do Pensamento do Professor e 

para a busca da construção da identidade profissional para os contextos específicos. Os 

trabalhos de Clark Peterson (1990), Liston e Zeichner (1993), Elbaz (1983), Connelly e 

Clandini (1988), Ângulo (1988), Calderhead (1988), Munby (1988) são referências 

importantes nesta linha de investigação. 

Tais estudos consideram que o pensamento dos (as) professores(as) recebem  

influências dos contextos: curricular e escolar, de suas práticas, experiências e contextos  nos 

quais estão inseridos e associam tais pensamentos à ação educativa para contribuírem com a 

compreensão e melhoria do processo educacional nas escolas, em relação aos alunos e à 

prática pedagógica dos(as) mesmos(as), bem como, para entender como estes(as) constroem 

sua identidade e seu desenvolvimento profissional (NÚÑEZ; RAMALHO, 2000).  

A forma como o pensamento dos professores se relaciona com sua conduta em sala de 

aula ou ainda com pensamentos e condutas de seus alunos tem se constituído em campos 

importantes de exploração com vistas a melhorar nossa compreensão dos processos 

instrutivos que ocorrem nas escolas, da ação dos professores e do desenvolvimento e melhoria 

da prática didática desses professores. A partir desse pressuposto, na nossa visão, torna-se 

necessário que as agências formadoras de professores, no desenvolvimento de seu currículo, 

tomem como ponto de partida o pensamento do professor, suas crenças, teorias implícitas e  

concepções como elementos norteadores da prática formativa.  

À medida que os professores tomam consciência de seus próprios pensamentos, 

representações e concepções, a partir de uma prática reflexiva crítica, eles podem modificar 

seu agir docente e se desenvolvem enquanto profissionais. Portanto, entendemos que 

organizar a prática formativa dos professores, considerando as configurações do pensamento 

do professor contribui para que eles tomem parte do seu próprio processo de 

profissionalização docente.    

É importante considerar que o conhecimento do pensamento docente poderá favorecer 

a compreensão do que se passa dentro da sala de aula ou fora dela, à medida que estiverem 

sendo supostas as implicações didático-pedagógicas das suas concepções e crenças. A 

transformação do espaço educacional não deve ser buscada, mais uma vez, a partir da 



 

 

20

modificação de seus resultados, mas principalmente, a partir das compreensões das 

concepções subjacentes ao processo ensino-aprendizagem, que poderão ser, aí, sim, 

transformadas. 

 Desta forma, a busca bibliográfica a respeito das pesquisas referentes ao pensamento 

do professor mostrou-se especialmente importante ao revelar que numerosos estudos têm-se 

voltado para a investigação sobre as teorias, crenças e concepções que fundamentam o 

pensamento do professor e suas implicações para a ação docente, a exemplo de: Pacheco 

(1995); Agne (1992); Elbaz (1990); Marcelo (1987); Marrero (1986); Pérez (1986); Giordan;  

Vecchi (1996); Ângulo (1990); Carrillo; Contreras (1996); Carvalho (1996); e Medeiros 

(1994). 

Os processos de pensamento que ocorrem na mente do professor em atividade 

profissional são fundamentais, principalmente, quando se adota a definição de professor 

indicada por Villar-Ângulo (1986, p.520). Para esses autores, o professor é “Um sujeito 

reflexivo, racional, que emite juízos e tem crenças sobre o ensino [...], (e cujos) pensamentos 

guiam e orientam sua conduta”. 

Nosso trabalho enquadra-se, também, no campo das investigações sobre a formação de 

professor, uma vez que estuda a situação das concepções dos professores em exercício e em 

processo de formação, numa instituição de ensino superior.  Nesse contexto, a formação 

assume, para nós, um papel que transcende o ensino caracterizado por uma mera atualização 

científica pedagógica e didática e configura-se na possibilidade de criar espaços de reflexão 

crítica e participação, proporcionando condições de aprendizagem e de adaptação para que as 

pessoas possam conviver com a mudança e a incerteza. (IMBERNÓN, 2001) 

A formação do professor deve apontar alternativas para que se pense estratégias de 

desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em geral, melhoria da instituição 

educativa, e nelas implicar-se, resolvendo situações problemáticas gerais ou específicas 

inerentes ao ensino em seu contexto, possibilitando ao professor mudanças em suas 

concepções. (GIORDAN; VECCHI, 1996) 

O presente estudo, longe de se deter na conduta docente, centra-se em um 

questionamento mais amplo sobre a formação docente, cujo objetivo é focalizar as 

concepções que professores(as) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que integram 

um curso de formação de nível superior, possuem sobre o ensino da matemática. A partir de 

procedimentos metodológicos, que consideramos adequados ao objeto focalizado, a pesquisa 
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estuda as concepções dos professores (as), preocupando-se com fatores processuais que 

facilitam ou dificultam as mudanças nessas concepções. 

Reiterando, a presente pesquisa tem como objetivo geral estudar o processo de 

mudanças das concepções dos professores que atuam na educação infantil e no ensino 

fundamental sobre o ensino da Matemática, em contexto formativo, por meio do 

desenvolvimento de um grupo reflexivo crítico. 

A investigação procura estudar as seguintes questões: 

- Quais as potencialidades de uma prática reflexiva crítica para o processo de 

mudanças de concepções relativas ao ensino de matemática, entre os professores envolvidos 

no estudo, ao longo de um processo formativo? 

- Que elementos são revelados, em contexto formativo, no processo de evolução das 

concepções dos professores sobre o ensino da matemática?  

- Que fatores favoreçam ou dificultam as mudanças de concepções sobre o ensino da 

matemática dos professores participantes do estudo? 

O percurso metodológico da pesquisa inclui 03 (três) momentos. No primeiro, 

realizamos um diagnóstico inicial como objetivo de caracterizar as concepções iniciais das 

professoras acerca do ensino da matemática, utilizando-se os seguintes instrumentos: 

questionário, plano de aula e entrevistas. O segundo momento foi reservado para o processo 

formativo, com a intenção de identificar a influência desse processo nas concepções sobre o 

ensino da matemática. No terceiro momento da pesquisa, caracterizamos as concepções das 

professoras sobre o ensino da matemática, após o processo formativo, por meio dos mesmos 

instrumentos utilizados no primeiro momento do estudo. 

Neste sentido, nosso trabalho de pesquisa pretende contribuir para que, ao estudar as 

concepções que os professores(as) possuem sobre o ensino da matemática, estes tomem 

conhecimento e se conscientizem sobre seu próprio pensamento, conhecimento, crenças e 

teorias implícitas, mobilizando-os na perspectiva de modificá-los, sempre que desejarem. 

Entendemos que, mobilizando o pensamento do professor na busca de concepções de ensino 

mais adequadas e mais aceitáveis, estamos contribuindo para que estes se incluam e 

construam o processo de profissionalização docente. (RAMALHO ; NÚÑEZ E GAUTHIER, 

2000) 

A importância de estudarmos as concepções que os(as) professores(as) possuem sobre 

o ensino da matemática reside no fato de acreditarmos que se pode fornecer subsídios teóricos 
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e metodológicos às Agências Formadoras para que estas colaborem, dentre outros fatores, 

para a mobilização do pensamento do(a) professor(a) sobre sua atividade docente enquanto 

profissional.  

O indivíduo que desconhece a significação de suas concepções culmina na realização 

de reflexões e de práticas, algumas vezes, advindas do senso comum, ocultando, assim, 

justificativas ideológicas que contribuem para que tal reflexão e prática mantenham-se 

distantes de serem transformadoras. Dessa forma, acreditamos que, ao inferirmos as 

concepções de professores sobre o ensino da matemática, poderíamos suscitar a reflexão 

crítica dessas concepções, muitas vezes, cristalizadas e de difícil mudança.     

O trabalho está organizado em quatro partes, além desta introdução e as considerações 

finais. Cada parte está  subdividida em capítulos. Na primeira parte, apresentamos o problema 

objeto de estudo, e a descrição dos antecedentes da pesquisa. Discutimos a relevância das 

concepções e a importância que tem este tipo de estudo para a linha de investigação do 

pensamento do professor e suas implicações para a formação e profissionalização docente. Na 

segunda parte, ressaltamos como as mudanças de concepções podem promover reconstruções 

nas atividades profissionais, em especial, nos aspectos relacionados às especificidades da 

matemática e do ensino dela. Na oportunidade, apresentamos nossa posição teórica a respeito 

do construto concepções, discutimos aspectos ligados à prática reflexiva crítica, além de 

evidenciarmos a importância de um sistema didático para o processo de mudanças das 

concepções dos professores.   

Ainda nesta parte, as visões filosóficas da Matemática e suas implicações para a 

prática docente são discutidas. São apresentados estudos e pesquisas inerentes às possíveis 

relações entre concepções filosóficas e modelos didáticos. 

A construção do percurso metodológico é evidenciada na terceira parte, na qual são 

apresentados considerações e pressupostos metodológicos. É indicado, também, o contexto da 

pesquisa, o perfil dos seus participantes, as estratégias e os diferentes instrumentos de coleta 

de informação, bem como a forma como os dados obtidos foram organizados e analisados.  

Na quarta parte, fazemos uma aproximação às concepções mais representativas dos 

professores pesquisados acerca do ensino da Matemática, no primeiro e terceiro momentos da 

pesquisa, por meio da análise dos resultados obtidos através do questionário, plano de aula e 

entrevista e apresentamos as conclusões da investigação relacionadas ao perfil das concepções 

dos professores. Analisamos, ainda, a forma como estas concepções evoluíram de um patamar 
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para outro a partir do sistema didático utilizado, revelando fatores que facilitam ou dificultam 

mudanças nas concepções desses professores.  

 

 

PARTE I – O PROBLEMA OBJETO DE ESTUDO 

 
1. Revelando e delineando o problema 

 

1.1 A Formação do Professor de Matemática no Brasil  

 

Nas últimas décadas, o tema da formação de professores passou a ser dominante tanto 

em encontros e congressos educacionais quanto em publicações de artigos e livros. 

Entretanto, se olharmos com atenção ao que vem sendo dito e publicado, veremos que muito 

do que se diz e escreve tem pouca sustentação investigativa e consistência teórica. A principal 

mudança percebida acontece no âmbito do discurso. Quase todos falam do professor como 

profissional reflexivo, investigador de sua prática, produtor de saberes, elemento-chave das 

inovações curriculares na escola e principal responsável pelo seu desenvolvimento 

profissional. Mas, ainda há pouca clareza e concordância sobre o significado desses termos. 

Assim, no Brasil, apesar da mudança de discurso, o que percebemos, em geral, nos 

processos de formação de professores, é a continuidade de uma prática predominantemente 

retrógrada e centrada no modelo de racionalidade técnica que cinde teoria e prática. A verdade 

é que ainda sabemos muito pouco sobre como transformar o discurso em práticas efetivas, ou 

melhor, como produzir discursos autênticos, e sem ambigüidade semântica, a partir de 

investigações e de experiências que contemplem as novas concepções do professor como 

profissional autônomo e investigador de sua própria prática. Professor que, em face das 

demandas do mundo atual – pós-moderno, globalizado e neoliberal – e da “ortodoxia das 

reformas curriculares baseadas numa padronização” mundial, é levado a projetar a “docência 

como uma profissão paradoxal”. (HARGREAVES, 2001) 

Diferente de outras profissões, a docência, segundo esse autor, é hoje considerada, 

pela sociedade pós-industrial, como principal responsável pela formação do sujeito global, 

necessitando, para isso, desenvolver habilidades e capacidades que permitem a sobrevivência 

das sociedades na era da informação e da comunicação. Os educadores, entretanto, que vêem 
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na docência um campo de desenvolvimento intelectual e humano e de formação de valores, 

advogam que os professores assumam a função de principal condutor dessa sociedade 

emergente, constituindo-se em arautos dos princípios democráticos e do compromisso social, 

questionando e denunciando as ameaças à justiça, à igualdade social e à perspectiva 

imediatista pragmática da sociedade tecnológica atual. Mas, no contexto brasileiro, ao mesmo 

tempo em que os professores são concebidos e valorizados, seja como os principais 

catalisadores dessa sociedade emergente, seja como contrapontos, são, eles próprios, as 

primeiras vítimas desse sistema, pois os governos neoliberais, atendendo a uma política de 

“enxugamento” das despesas, têm diminuído substancialmente os gastos com a educação 

pública, reduzindo ainda mais os salários e as condições de produção do trabalho docente. 

Dentre os profissionais da educação, o professor de matemática talvez seja aquele que 

mais sofre críticas. Os formadores de professores de matemática têm sido acusados, com 

freqüência, de não atualizarem os cursos de licenciatura e de não viabilizarem uma efetiva 

formação contínua que rompa com a tradição pedagógica. Os professores de matemática da 

escola, por sua vez, são vistos como seguidores dessa tradição e, portanto, resistentes às 

inovações curriculares e à integração com outras disciplinas. 

Os programas de formação de professores, bem como os estudos sobre o ensino e suas 

aplicações em cursos de educação inicial e continuada, têm acompanhado historicamente as 

concepções teóricas e sociopolíticas (acerca das funções da educação, do ensino da 

matemática, do papel do professor dessa disciplina etc.) de cada época. 

As mudanças na formação de professores que ocorreram, em diversos países, inclusive 

no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 80, faziam parte de grandes reformas 

educacionais, cujo objetivo era elevar os padrões educacionais. (HOYLE; JOHN, 1998) Nesse 

período, coexistiam idéias distintas relacionadas à formação de professores – formação como 

treinamento e formação como educação – que levaram à mudanças distintas. Essas idéias 

eram fundamentadas em diferentes concepções de ensino. De um lado, uma visão do ensino 

como uma arte, algo que não poderia ser ensinado fora das escolas, pois o desenvolvimento 

das habilidades só seria possível por meio da prática. Dessa forma, a capacitação, guiada por 

um profissional experiente, era necessária para compreender uma série de habilidades 

específicas e deveria ocorrer no contexto da escola. 

Por outro lado, coexistia uma visão de ensinar como uma profissão. Isso envolvia 

“além do treinamento, a internalização das várias teorias referentes a ensinar, ler, escrever, 
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discutir, pesquisar, etc.”. (HOYLE E JOHN, 1998, p.71) Essas atividades foram mais bem 

desenvolvidas por meio de um extenso período de ensino superior, dessa vez no contexto da 

universidade. 

Embora os estudos guiados por ambas as perspectivas tenham proporcionado 

informações relevantes, há muito se tornou evidente que não conseguiam abranger toda a 

complexidade da cultura da sala de aula e que suas propostas não alcançavam os resultados 

esperados. A pesquisa focalizou-se então sobre o pensamento dos professores – suas crenças, 

suas concepções, seus valores, etc. -, como uma tentativa de considerar tanto a cognição 

quanto o contexto no qual se dava o ensino.  

A pesquisa sobre o pensamento do professor começou a se desenvolver a partir da 

década de 1980, como uma tentativa de superar o modelo até então vigente, no qual o 

professor não era percebido como um profissional com uma história de vida, crenças, 

experiências, valores e saberes próprios, mas como um obstáculo à implantação de mudanças. 

Muitos estudos interpretativos começaram a investigar o pensamento do professor e a 

procurar descrever a experiência vivenciada por ele de “dar sentido ao ensino” (COONEY 

1994). Nesse momento, as perguntas centrais formuladas pelos pesquisadores eram: “o que os 

professores conhecem?”, “que conhecimento é essencial para o ensino?”, “quem produz 

conhecimento sobre o ensino?”. (MARCELO, 1998) Com isso, transformou-se 

consideravelmente a visão de formação e de aprendizagem. Assim, ao perceber o professor 

como um agente cognoscente busca-se compreender “por que os professores se comportam 

como eles o fazem (em lugar de o que eles fazem), como eles dão sentido ao seu mundo e que 

significados eles atribuem às suas experiências em programas de formação de professores”, 

como elementos importantes na elaboração de programas de formação e desenvolvimento 

profissional. (COONEY, 1994, p.612) 

Desde então, o pensamento do professor tem sido descrito de diversas formas 

(perspectiva, conhecimento prático, imagem, conhecimento pessoal etc.). Contudo, o ponto 

comum às diferentes definições é que o que o professor faz e pensa dentro de sua vida 

profissional depende dos significados que ele mantém e interpreta dentro de sua vida pessoal, 

social e profissional. A idéia de um conhecimento que se constrói a partir da experiência e que 

possui um lado pessoal, de construção individual, mas também social. (por se constituir a 

partir do contato com outros) é apresentada em praticamente todos os termos utilizados. Essas 

tentativas parecem ter como ponto central a importância de considerar o que o professor sabe,  
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conhece, espera e acredita sobre sua prática, sobre seu trabalho. Todos esses construtos foram 

elaborados por pesquisadores estrangeiros e relacionam-se com as experiências vividas em 

países como os EUA, a Inglaterra e alguns países do continente europeu. 

Dessa forma, “enraizada no que se denominou o paradigma do ‘pensamento do 

professor’, a pesquisa sobre aprender a ensinar evoluiu na direção da indagação sobre os 

processos pelos quais os professores geram conhecimento, além de sobre quais tipos de 

conhecimentos adquirem”. (MARCELO, 1998, p.51) 

Apesar da relevância de tais pesquisas, durante vários anos, mesmo em estudos sobre 

as crenças/concepções dos professores e sua relação com a prática de ensino, o foco 

permanecia, em muitos casos, nas inconsistências e na inadequação do professor. A maioria 

deles terminava por proporcionar uma visão descontextualizada do pensamento do professor. 

(MARCELO, 1998, CHAPMAN, 1999) 

A partir de meados da década de 1990, diversas pesquisas, centradas não somente no 

processo de aprender a ensinar dos professores como também em suas crenças, suas 

concepções e seus valores, começaram a ser desenvolvidas. Embora de forma embrionária, os 

pesquisadores do Brasil participaram desse movimento, especialmente os envolvidos com a 

Educação Matemática e a formação do professor.  Partindo de uma perspectiva mais global e 

sistêmica, elas passaram a analisar os processos de mudança e inovação com base em 

dimensões organizacionais, curriculares, didáticas e profissionais. Interessados em analisar e 

avaliar os modelos de desenvolvimento profissional e as diferentes fases desse processo, os 

pesquisadores começaram a perceber que os processos de mudança devem atender 

necessariamente à dimensão pessoal da mudança, ou seja, devem considerar o impacto que as 

inovações possam ter sobre as crenças e os valores dos professores. (MARCELO, 1998) 

Mais recentemente, a pesquisa sobre formação de professores tem crescido tanto 

quantitativa quanto qualitativamente. No Brasil, embora timidamente,a preocupação de 

conhecer melhor o processo de aprender a ensinar levou a mudança no paradigma da 

formação de professores. De uma “peça” ou até um “obstáculo” que deveria ser superado para 

a aplicação de técnicas, currículos e programas elaborados em diferentes instâncias, o 

professor passa a ser considerado como um elemento importante do processo ensino-

aprendizagem. Considerado como um profissional com capacidade para pensar, refletir e 

articular sua prática (deliberativamente ou não) a partir de seus valores, crenças e saberes 

(construídos ao longo de toda sua vida), ele passa a ser valorizado como um elemento nuclear 



 

 

27

no processo de formação e mudança. De objeto passivo de estudo e formação, ele começa a 

ser considerado como sujeito do estudo com participação ativa e colaborativa em muitos 

casos. 

O próprio conceito de formação de professores evoluiu ao longo desse processo. 

Atualmente muitos têm entendido, e nesta pesquisa assumimos essa posição, a formação de 

professores como um processo contínuo resultante da inter-relação de teorias, procedentes da 

prática, extraídas, de investigações experimentais e regras procedentes da prática que 

possibilitariam o desenvolvimento profissional do professor. (DARSIE; CARVALHO, 1998) 

Até meados da década de 1980, pouco se havia escrito e pesquisado sobre a formação 

de professores e menos ainda sobre a formação de professores de matemática no Brasil. 

(SILVA, 1998) A partir dos últimos anos dessa década, entretanto, esse tema começa a 

delinear-se consistentemente e torna-se uma das mais ativas áreas de pesquisa. 

Um trabalho que nos fornece importantes elementos acerca das pesquisas sobre 

formação de professores de matemática no Brasil é o de Fiorentini (1994). Primeiro em sua 

tese de doutorado e depois em artigos e pesquisas desenvolvidos com seus orientandos e 

grupo de pesquisa, esse autor tem contribuído para a compreensão e o desenvolvimento dessa 

área. Em 1994, Fiorentini realizou um detalhado inventário da produção acadêmica na área de 

educação matemática no país, abrangendo desde os anos 60 ao início da década de 1990. Para 

tal, o autor analisou 204 teses e dissertações produzidas nos cursos de pós-graduação, 

“focalizando sobretudo as tendências temáticas e teórico-metodoglógicas, as indagações 

(perguntas ou problemas) que foram objeto de investigação,os pesquisadores e orientadores 

dos estudos, e os centros ou programas em que os mesmos foram produzidos” (Fiorentini, 

p.132). A área temática “Formação de professores”, pertenciam 34 dos 204 trabalhos (cerca 

de 17%). Estes foram classificados em três categorias do professor. Enquanto as duas 

primeiras categorias se referiam diretamente à formação do professor, seja inicial ou em 

serviço, a terceira tratava de estudos que procuravam “diagnosticar as deficiências e/ou 

competências técnicas do professor de matemática ou dos egressos de cursos de formação de 

professores” (idem, p.132), tanto relativas ao domínio do saber matemático quanto ao 

domínio de técnicas e métodos de ensino. 

Mais recentemente, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação de Professores de 

Matemática da Unicamp iniciou um trabalho de mapeamento da produção brasileira de teses e 

dissertações sobre formação de professores de matemática no Brasil. Sem a pretensão de 
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esgotar o tema ou de analisar em profundidade todas as pesquisas acadêmicas (teses e 

dissertações) defendidas sobre formação e desenvolvimento profissional de professores de 

matemática, procurou-se recuperar a trajetória da pesquisa nessa área no Brasil, na tentativa 

de melhor compreender as mudanças experimentadas e apontar novas perspectivas de estudo. 

Até o final de 2000, haviam sido levantadas cerca de 160 pesquisas. A maior parte desse 

levantamento foi realizada nas bases de dados da Unicamp, em consultas à Internet, ao banco 

de teses do Centro de Estudos, Memória e Pesquisa em Educação Matemática, com base em 

Fiorentini (1994), bem como por meio dos próprios pesquisadores. Embora incompleta, essa 

revisão apresenta boa parte da produção acadêmica brasileira sobre o tema. 

A partir da segunda metade da década de 1970, começam a surgir os primeiros 

trabalhos acadêmicos sobre a formação de professores de matemática. Todos são dissertações 

de mestrado e foram desenvolvidos, em sua maioria, no interior de programas de pós-

graduação em educação. Os temas dessas pesquisas podem ser classificados em três 

categorias: 

• Estudos diagnósticos dos cursos de licenciatura; 

• Estudos comparativos acerca das influências de determinadas características do 

professor sobre o desempenho dos alunos; 

• Estudos avaliativos acerca da eficiência de propostas de treinamento dos 

professores. 

Os temas apresentados são muito semelhantes àqueles estudados na maioria dos países 

nessa época. A preocupação estava voltada para o desenvolvimento de estratégias eficientes 

de treinamento e pesquisas que realizavam diagnósticos e comparavam a influência de 

características do professor sobre o desempenho do aluno; nada mais são que estudos 

exploratórios que visavam dar informação aos programas e metodologias de treinamento. 

Praticamente nenhuma pesquisa dessa época parece evidenciar qualquer preocupação 

sobre o que o professor teria a dizer sobre o processo de ennsino-aprendizagem de matemática 

ou ainda sobre suas crenças, suas concepções e seus valores. Ele era visto simplesmente como 

um executor de propostas produzidas por estudiosos. 

O quadro começa a mudar ligeiramente a partir da década de 1980, com o surgimento 

de novos cursos de pós-graduação e, mais especificamente, do primeiro mestrado brasileiro 

em educação matemática, criado pelo Instituto de Matemática da Unicamp. Dessa iniciativa, 

saiu boa parte de nossos atuais doutores. 
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Todos os trabalhos encontrados nessa década correspondem a dissertações de 

mestrado. Embora o principal foco de interesse ainda seja o treinamento/formação de 

professores de matemática, começam a surgir outras temáticas: 

• Avaliação de cursos de licenciatura; 

• Atitudes de professores de matemática diante das novas tecnologias; 

• Concepções/percepções dos professores de matemática; 

• Estudo sobre a prática pedagógica dos professores de matemática. 

Dentro deste foco principal – treinamento/formação de professores – começaram a 

surgir transformações. Vários estudos passaram a considerar a influência do contexto 

(realidade e necessidade de cada comunidade), a habilidade/competência do professor em 

elaborar projetos, as diferentes experiências vividas pelos professores no ensino da 

matemática, as avaliações dos cursos de licenciatura de uma perspectiva mais crítica em 

comparação às avaliações realizadas na década anterior, os conhecimentos dos licenciandos, 

as opiniões de professores e de futuros professores sobre dificuldades vividas na elaboração 

das propostas metodológicas. 

É importante destacar que, a partir dos últimos da década de 1980, algumas pesquisas 

começam a perceber o professor (ou o futuro professor) de matemática como alguém que 

pensa, reflete sobre sua prática, um profissional cujas concepções e percepções precisam ser 

conhecidas. Mais que uma “peça” útil ao sistema, ele começa a ser visto como um elemento 

importante no processo de ensino-aprendizagem. Essa tendência, embora apenas incipiente no 

Brasil da década de 1980, surge e se desenvolve com força em diversas partes do mundo. 

Mesmo que timidamente, o Brasil também começa a transformar seu paradigma de pesquisa. 

É o paradigma do “pensamento do professor” que lentamente procura seu espaço no âmbito 

da pesquisa sobre a formação de professores de matemática. (FIORENTINI, 2000) 

O estudo de temas como representações, visões, percepções, crenças, concepções, 

reflexões dos professores acerca de seu próprio processo de formação (o que envolve pensar 

sobre conteúdo, didática de conteúdo, estudantes, sobre si mesmo como profissional, entre 

outras coisas), representa uma tendência que se configura em nosso panorama nacional (e que 

possui seu correlato no exterior) na qual os pesquisadores passam a interessar-se pelo que os 

professores pensam sobre sua própria formação. Como eles a avaliam a partir de sua prática 

atual e como percebem seu desenvolvimento profissional?. A diversidade metodológica 

agrega também a diversidade de instrumentos: questionário; entrevistas (nas quais professoras 
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narravam suas histórias acadêmico-profissionais) e a reflexão sobre a própria prática e da 

práxis do professor. Os resultados mostram que a análise desses processos relativos às 

cognições indica que eles são percebidos como mudanças, ainda que pequenas. 

 

1.2 A produção acadêmica brasileira na área de formação de professores que ensinam 
Matemática 
 

 O processo de formação acadêmica de professores que ensinam matemática tem sido 

um dos principais temas das pesquisas relacionadas à formação e ao desenvolvimento 

profissional de professores de matemática realizadas no Brasil. Esse interesse tem passado por 

alterações ao longo das últimas décadas. 

Nos anos 1970 e 1980, as pesquisas tinham como preocupação maior os Cursos 

(licenciatura em matemática, magistério, pedagogia em matemáticas, prática de ensino e 

estágio supervisionado) e programas (com módulos de ensino) que contribuíam para a 

melhoria da formação do professor e, em última instância, do ensino de matemática. Com 

raras exceções, utilizavam uma metodologia descritiva, exploratória e diagnóstica. Os dados 

eram geralmente coletados por meio de questionários, entrevistas abertas, cadernos de campo, 

exercícios de alunos, testes (pré e pós-teste) e documentos. Em sua maioria, as pesquisas 

apresentavam resultados genéricos que destacavam o desempenho dos sujeitos (medidos 

estatisticamente) diante dos instrumentos em termos do aumento de competências. 

Já na década de 1990, embora a tendência a investigar os programas de formação de 

professores tenha persistido (e talvez até se intensificado), os objetivos passam a ser 

identificar problemas e obstáculos, avaliar programas institucionais, discutir questões 

polêmicas e propor novos rumos a partir de novas perspectivas. Alguns trabalhos discutem as 

conseqüências de determinadas teorias nos cursos de formação de professores, outros 

procuram descrever o processo de formação, apresentando estudos de casos de cursos de 

magistério e licenciaturas, levantando materiais de referência utilizados na formação, traçando 

o perfil desses profissionais e propondo sugestões de trabalhos e materiais alternativos. 

Enquanto isso, alguns desenvolvem, dentro de propostas de pesquisa-ação, uma construção 

coletiva de conhecimento, currículo e atividades. 

Diversas pesquisas investigaram os programas das licenciaturas na década de 1980, e é 

interessante observar que essa tendência parece retornar com todo vigor nos últimos anos da 

década de 1990. Percebe-se claramente que ainda é grande a preocupação com esses cursos. 
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Disciplinas específicas, bem como a relação entre as disciplinas pedagógicas e as específicas, 

ainda suscitam bastante interesse. O que muda nesse período em relação aos anteriores é a 

perspectiva. Nos últimos anos, os pesquisadores têm procurado compreender o tema – a 

licenciatura, uma determinada disciplina ou ainda uma estratégia ou tecnologia - a partir da 

visão, da opinião, das concepções, das crenças e das representações dos licenciados e dos 

professores envolvidos. Apesar da variedade de questões abordadas, percebe-se claramente 

um descontentamento generalizado com a forma e a estrutura atual dos cursos de licenciatura 

em matemática no país. Todos os estudos apontam deficiências no processo de formação 

inicial e apresentam alguma perspectiva para sua melhoria. As pesquisas apontam a reflexão, 

o trabalho colaborativo e uma relação mais equilibrada e harmoniosa entre teoria e prática – 

na qual ambas se tornem aliadas, dialogando dialeticamente – como pontos fundamentais para 

as diversas mudanças que  se mostram necessárias. 

A formação continuada de professores de matemática sofre grandes transformações ao 

longo das décadas de 1970, 1980 e 1990. Inicialmente, se desenvolvendo por meio de projetos 

de treinamento, reciclagem, atualização ou mesmo adestramento; posteriormente, passa a 

projetos de parceria entre formadores de professores (geralmente professores universitários) e 

professores. Nesse caminho, metodologia, métodos de coleta de dados e, é claro, perspectivas 

de pesquisa são transformados. Diversos projetos coletivos, nos quais os sujeitos envolvidos 

não são apenas participantes, mas também investigadores de suas práticas, constituindo-se 

todos em sujeitos de conhecimento têm sido desenvolvidos. 

Seja com professores das séries iniciais do ensino fundamental, seja com professores 

de matemática de qualquer outro nível, o que esses estudos têm em comum é a preocupação 

de acompanhar e de investigar o processo de formação vivenciado por grupos que trabalham 

de forma coletiva e colaborativa. Isso representa uma contraposição à perspectiva vigente 

durante várias décadas na qual os professores deveriam “se beneficiar” dos conhecimentos 

produzidos pelas universidades e procurar aplicá-los na sua prática. Agora, além da voz do 

professor começar a ser ouvida com interesse, ele passa a ser visto como parceiro, como 

companheiro de um processo coletivo de construção de conhecimentos. 

Ainda dentro de pesquisas cujo foco é a formação continuada, podemos destacar dois 

tipos de estudos: aqueles cujo principal objetivo é analisar o impacto que o uso das 

tecnologias, incluindo-se os materiais didáticos, produzia na formação do professor, e estudos 

voltados para o desenvolvimento de propostas curriculares e/ou metodológicas e a análise de 
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sua influência na formação de professores. No primeiro tipo, bastante freqüente nas décadas 

de 1970 e 1980, a metodologia da pesquisa geralmente envolvia a testagem do uso de recursos 

audiovisuais; videotapes; materiais concretos; miniprojetos; módulos de ensino. A análise 

normalmente se apoiava no uso de testes e tratamento estatístico, com vistas à verificado do 

alcance proporcionado pelo uso desses recursos na formação do professor. Esse tipo de 

pesquisa não foi encontrado na década de 1990, com exceção de estudos envolvendo o uso do 

computador. Embora o computador também se inclua na categoria de novas tecnologias, os 

estudos relacionados a seu uso na formação de professores representam uma exceção à regra. 

Enquanto os outros recursos foram tratados quase exclusivamente da forma descrita 

anteriormente, o computador tem suscitado outro tipo de investigação que envolve a 

percepção do professor e sua análise da experiência, mais que uma mera testagem do recurso. 

Diversas pesquisas têm sido produzidas atualmente sobre o tema e elas têm acompanhado as 

mudanças de paradigma da área de formação de professores.  

Já no segundo tipo, incluem-se desde estudos que investigam a implementação de 

novas metodologias para o ensino de matemática até estudos que investigam a produção, a 

aplicação e avaliação conjunta de propostas metodológicas, bem como aqueles que analisam 

temas como a reflexão na formação de professores (DARSIE E CARVALHO, 1998), da 

perspectiva do professor, ou o processo de construção do conhecimento por meio de um curso 

de modelagem matemática (CALDEIRA, 1998), ou ainda a formação de professores em um 

clube de ciências. (GONÇALVES, 2000) As metodologias são as mais diversas: pesquisa-

ação, pesquisa participante, pesquisa narrativa, pesquisa etnográfica, etc. O importante é 

garantir o espaço do professor como sujeito da pesquisa e como alguém que produz 

conhecimento. 

Como em outros países, tem crescido o volume de pesquisas produzidas sobre 

formação e desenvolvimento profissional. Entre 1996 e 2000, foram defendidas mais de 40 

dissertações e teses nessa área em Educação Matemática no Brasil. Além disso, diversos 

encontros, seminários e congressos têm sido realizados. Isso reflete uma tendência mundial de 

crescimento da área. 

Acreditamos que muito se tem avançado. Contudo, falta uma maior participação do 

professor na elaboração e no desenvolvimento de tais projetos. Embora em alguns trabalhos 

(por exemplo: GONÇALVES 2000; SOUZA JR. 2000) professores e pesquisadores 

constituam um grupo que trabalha de modo colaborativo, isso ainda não é a realidade na 
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maioria dos programas de formação inicial e continuada de professores de matemática. Neste 

sentido, pesquisa que realizamos no IFESP tem como propósito contribuir para fomentar o 

processo colaborativo docente, tendo a reflexão crítica como estratégia formativa. 

Não obstante, sobre o nível de formação docente, especialmente, em relação aos 

professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, e que, portanto, ensinam 

Matemática, é importante registrar neste trabalho os resultados dos estudos realizados por 

Gatti (2000).  

Segundo Gatti (2000), durante o período 85/94, percebe-se uma ligeira melhoria da 

participação dos docentes com curso de formação para Magistério, diminuindo 

proporcionalmente o percentual dos docentes com apenas ensino fundamental, na maioria dos 

estados, embora este ainda permaneça alto no Norte (21%) e no Nordeste (18%). Em ambas 

as regiões, cerca de 12% dos professores ainda têm apenas ensino fundamental incompleto. 

Nas séries iniciais do ensino fundamental é que se observa a existência de maiores percentuais 

de docentes nessa situação. 

No Nordeste, segundo a pesquisadora, o percentual mais baixo de docentes com 

apenas o ensino fundamental é encontrado em Pernambuco (11%), que registra também o 

maior percentual, entre os estados das duas regiões, de docentes atuando nas primeiras séries 

do ensino fundamental, com Curso de Licenciatura completa (18%); no Rio Grande do Norte 

e em Sergipe, encontra-se, respectivamente, 17% e 18%. As situações mais graves são 

observadas no Maranhão e Piauí que registram, respectivamente, 43% e 37% de funções 

docentes no ensino fundamental – 1ª a 4ª série – com apenas o Ensino Fundamental. 

As pesquisas têm evidenciado que, historicamente, o que temos, em nossa realidade, 

de fato, é uma descaracterização crescente dos cursos de formação de professores em nível 

médio, habilitação Magistério de ensino fundamental, nos cursos de Pedagogia. O mesmo se 

aplica às licenciaturas em geral – estas, ocupando nas universidades um lugar de “curso 

menor” e sendo oferecidas, em sua maioria, por instituições isoladas de ensino superior cuja 

qualidade é, no mínimo, discutível. 

 A fragmentação da formação nestes dois níveis de ensino, com a separação, sem 

articulação conveniente, entre disciplinas de conteúdos básicos e conteúdos de disciplinas 

pedagógicas, tem sido o fator mais apontado como determinante dos problemas de formação 

profissional dos docentes para o ensino fundamental e médio. 
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As pesquisas mostram que houve uma desmontagem crescente desses cursos no ensino 

médio, conforme Mello et al. (1985); Gatti (1988); Silva et al. (1991); Lorieri (1992); Pimenta 

(1994), entre tantos. Para isto, tem contribuído, não só a forma como se deu a implantação das 

possibilidades delineadas pela legislação, como também a expansão no país, em função do 

desenvolvimento econômico, de alternativas profissionais variadas, ao lado do crescente 

desprestígio salarial da profissão Magistério.  

Ao mesmo tempo, o crescimento da demanda educacional veio intensificando-se e, 

portanto, também a demanda por professores. Contraditoriamente, esta demanda educacional 

aumentada não redundou em políticas de melhoria das condições de exercício do Magistério.  

Por outro lado, os currículos, em geral, denotam inespecificidade e grande incoerência 

quanto aos objetivos da habilitação. Conteúdos indispensáveis à formação do professor de 1ª a 

4ª série, tais como Alfabetização, métodos de desenvolvimento do ensino das primeiras 

noções de matemática, Ciências, Estudos Sociais, questões de ensino rural, questões de 

desenvolvimento infantil, entre outros, não são trabalhados no curso com a densidade mínima 

necessária (em alguns casos, por exemplo, a carga horária destinada aos estudos de 

Matemática é muito pequena). 

Com relação a instrumentação pedagógica específica dos professores para as primeiras 

séries do ensino fundamental, muitos dos problemas existentes na formação dos professores 

em nível médio repetem-se em nível de ensino superior. Há, também, um aligeiramento de 

conteúdos básicos e uma falta de articulação entre os mesmos. Observa-se que, no Brasil, de 

um modo geral, as agências formadoras em nível superior têm-se revelado muito distanciadas 

do efetivo problema do exercício do Magistério de ensino fundamental, especialmente, de 1ª a 

4ª séries. 

Os cursos de pedagogia que também preparam professores para assumir funções no 

nível de 1ª a 4ª séries têm lugar, ainda, em instituições de nível superior isoladas (faculdades) 

apesar das Universidades e Institutos de nível superior terem ampliado seu campo de ação 

neste tipo de formação. Neste sentido, temos constatado que são feitas poucas exigências com 

relação à qualificação do corpo docente e esses professores têm pouca oportunidade ou 

nenhum estímulo de aperfeiçoamento.  

Assim, nesta modalidade, o que se pode inferir é que a formação em direção ao ensino 

fundamental, no que se refere às suas primeiras quatro séries, é precária e, no nosso modo de 

entender, tem uma influência muito negativa na formação matemática dos professores 
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polivalentes, posto que eles acumulam muitas deficiências neste campo do conhecimento, 

oriundas, em geral, do curso do magistério. Temos observado que, em geral, estes professores 

polivalentes ainda trazem consigo uma aversão à Matemática e não têm, por exemplo, o 

domínio do conteúdo que ensinam e nem o domínio didático desse conteúdo.  

 

1.3 A legislação vigente e a formação do professor da Educação Básica 

 

 No texto da nova LDB, recentemente aprovada no Congresso Nacional, o tratamento 

da questão dos profissionais da educação se faz em seu Título VI. Esse texto toca em algumas 

questões substantivas e, até mesmo, de princípios. Lê-se aí que a formação dos profissionais 

da educação terá como fundamentos “a íntima associação entre teorias e práticas, inclusive 

mediante a capacitação em serviço”, e, mediante o “aproveitamento da formação e das 

experiências anteriores, em instituições de ensino e outras atividades”, bem como propugna a 

“formação preferencial em nível superior”. Fixando a meta de que todos os docentes para 

qualquer nível de ensino devem ter formação superior, em suas disposições transitórias prevê, 

com a instituição da Década da Educação, um prazo de dez anos para que somente sejam 

admitidos professores habilitados em nível superior para o exercício da docência em qualquer 

nível.  Desta forma, o horizonte da formação em nível médio está definido, embora, em seu 

Art.64, a Lei preveja a instituição de escolas normais no ensino médio, destinadas `a 

preparação de professores para a educação infantil e para o ensino fundamental até a 4ª série. 

Quer nos parecer que caberá, diante do disposto no parágrafo 4º do Art. 88 das 

disposições transitórias, uma substituição gradativa da formação de docentes neste grau pela 

formação em nível superior. Para este nível de formação, o texto inova, abrindo várias 

alternativas ao propor que esta formação se faça em institutos superiores de educação, com ou 

sem associação com universidades ou com centros de educação superior. O Parágrafo único 

do Art. 62 diz que: “Os institutos superiores de educação são instituições de nível superior, 

integradas ou não a universidades e centros para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação dos docentes para a educação infantil e para as primeiras séries 

do ensino fundamental; II. Programas de formação pedagógica para educação básica; III. 

Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. 

Faculta-se, no texto aprovado, aos sistemas de ensino e às instituições formadoras de 

professores, parcelar essa formação e os programas de aperfeiçoamento, propiciando o 



 

 

36

desenvolvimento da formação em ciclos que alterem formação teórica e capacitação em 

serviço, por exemplo. Determina que qualquer tipo de formação docente para a educação 

básica deve ter, no mínimo, 300 horas de prática de ensino.  

Na lei evidencia-se a preocupação com a superação da dicotomia teoria/prática na 

formação dos docentes para a educação básica, já em seus fundamentos, consolidando-se esta 

intenção em vários de seus artigos. Coerentemente, privilegia, como eixo de formação, a 

prática de ensino, que de fato reúne enquanto campo de conhecimento e arte, as condições de 

ser o palco de superação da fragmentação na formação dos professores. Esta perspectiva vem 

ao encontro das críticas, problemas e preocupações levantados nas pesquisas sobre formação 

de professores, como veremos mais adiante. 

O texto dessa lei é, ao mesmo tempo, enxuto, amplo e flexível. A questão é se o 

Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais não vão acabar com este espírito de 

flexibilidade, criando, ao longo do tempo, como é de hábito entre nós, um emaranhado de 

normas no meio das quais novamente se afoguem as esperanças de iniciativas criativas e de 

qualidade, que possam ir-se adequando aos tempos e às necessidades regionais sem a 

burocracia, no mais das vezes desnecessária, que nos avassala, o espírito de que a qualidade 

se mostra pelo produto – no caso das escolas o aluno que aprende, como aprende e o que 

aprende – e não pelos planos de papel, terá que prevalecer, caso se queira um novo estilo de 

visualização dos problemas das redes escolares e da instituição de cada escola. 

Quanto à carreira do profissional docente, trata o texto da questão em seu Art. 67. Aí 

propõe-se que os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos professores 

enquanto profissionais, com estatutos e planos de carreira definidos. O ingresso ao Magistério 

público deve-se dar exclusivamente por concurso público de provas e títulos, devendo ser 

assegurado aos professores aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive em serviço, 

piso salarial profissional e incentivos à titulação e à produtividade. Fica estipulado também 

que devem ser incluídas, na carga horária de trabalho, horas de estudo, planejamento e 

avaliação. As redes públicas deverão oferecer, ainda, condições adequadas de trabalho. 

De modo geral, incorporam-se aqui os principais pontos e condições para um exercício 

profissional digno. Resta saber como vão-se comportar concretamente os gestores das redes 

de ensino federal, municipais e estaduais. 

Cabe aos gestores da educação, uma atenção especial para este momento da 

implementação dessa proposta, como também às eventuais normatizações, aquelas 
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imprescindíveis, com atenção para que não se gestem “camisas-de-força” que inviabilizem 

ações de interesse dos educandos em geral. Manter em perspectiva o olhar e as necessidades 

dos alunos dos sistemas é o fundamental nesse processo. É o interesse do alunado que deve 

prevalecer nessas decisões e não o de outras instâncias. A qualidade educacional reside nesse 

enfoque. 

No contexto dessas preocupações político-institucionais, nós particularmente vemos 

uma grande mudança em termos de paradigma sobre a formação do professor.  Este, visto 

como sujeito, como pessoa, passa a ser considerado em toda a sua dimensão como membro de 

uma determinada cultura, de uma determinada categoria social e profissional.  Como sujeito, 

passou a ser visto como aquele que também aprende continuamente.  E isso nos permitiu 

considerar a formação do professor como um contínuo, em que toma parte o conjunto de 

fenômenos vivenciados por este e as ações empreendidas, no sentido de entender estes 

fenômenos em busca de transformá-lo em conteúdo de ensino. 

O educador, como sujeito que aprende, pode errar, pode pesquisar, pode inventar, 

pode recriar, etc. É, portanto, diferente do paradigma que traz implicitamente a visão do 

professor infalível e que, diante de vacilações nos seus trabalhos didáticos, deve ser mandado 

embora, como são expulsas as crianças vítimas da incompreensão dos professores sobre o seu 

modo de aprender. 

A escola, na elaboração de seu projeto pedagógico, é, assim, um espaço de formação 

constante do professor, que, através de negociações estabelecidas no plano de elaboração e 

criação de ações educativas, se transforma em comunidade crítica. (ZEICHENER, 1993) A 

formação continuada do educador no espaço escolar acontece no conjunto de ações 

negociadas, fornecendo a esse educador o critério de verdade para o estabelecimento de suas 

metas educativas. 

O educador como trabalhador toma consciência do seu papel social e do seu valor 

enquanto potencializador de competências para a solução de problemas dos sujeitos que 

tomam parte no trabalho de formação.  Este trabalhador necessita de um tempo para processar 

informações, para recriar, para desenvolver ferramentas, para discutir metas, etc. 

 Este trabalhador adquire competências que fundamentalmente são a compreensão dos 

processos de aquisição de conhecimento dos alunos e o seu auto-conhecimento sobre o seu 

modo de adquirir e produzir conhecimento.  Este trabalhador toma o seu objeto de trabalho, a 
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Matemática, como conhecimento feito e se fazendo.  E é isso que lhe permite adquirir a visão 

dinâmica do fenômeno educativo.  

A formação do profissional da educação matemática é, portanto, um fenômeno 

complexo, mas o desencadeador do processo de formação é a mudança do paradigma sobre o 

que é este profissional e sobre os processos de aquisição de conhecimento humano.  É por isso 

que considerar o professor como sujeito e profissional é o ponto de partida para o 

desencadeamento de ações educativas que promovam uma formação continuada deste 

profissional. 

 

1.4 A Formação para o ensino da matemática do professor das séries iniciais: uma visão 
problematizadora 
 
 

Temos vindo a assistir, em termos nacionais e internacionais, as tentativas de reforma 

do ensino da Matemática.  Embora esta se faça com ritmos e formas diferentes, podemos 

identificar algumas tendências.  Estas estão necessariamente ligadas à forma como se processa 

a aprendizagem da Matemática.  Assim, falar da formação para o ensino da Matemática na 

educação infantil e nos 1º e 2º ciclos do ensino fundamental não pode estar desligado do que 

se considera hoje como deve ser o ensino da Matemática nestes níveis de escolaridade. 

Sabe-se que, na perspectiva construtivista, os alunos constroem ativamente o seu 

conhecimento, logo o modelo de ensino não deve ser baseado na transmissão do 

conhecimento por parte do professor, mas sim num modelo onde a investigação, a construção 

e a comunicação entre os alunos são palavras-chave.  A natureza das atividades desenvolvidas 

pelos alunos tem uma importância fundamental, uma vez que é sobre a sua própria 

experiência que vão desenvolvendo os novos conhecimentos, construídos sobre os que já 

possuem e através do filtro das crenças e atitudes que têm sobre o assunto em estudo e a 

própria aprendizagem. 

Como é referido em A Matemática na Educação Básica, “para haver uma apropriação 

de novas idéias e novos conhecimentos não basta que o aluno participe em atividades 

concretas, é preciso que ele se envolva num processo de reflexão sobre essa atividade”. 

(ABRANTES; SERRAZINA; OLIVEIRA 1999, p. 25) Assim, o recurso aos materiais 

manipuláveis e aos instrumentos tecnológicos é imprescindível, mas estes devem constituir 

um meio e não um fim. É preciso uma prática reflexiva crítica que contribua para a construção 

da cidadania. 
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Além disso, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o 

governo, os meios de comunicação, todas as esferas da sociedade colocam, hoje, como 

objetivo principal da educação, a formação do cidadão. É relevante então analisar com mais 

cuidado os significados que se tem atribuído à palavra cidadania. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) apresentam um conceito de cidadania:  

 

[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais,adotando, no 
dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. (BRASIL, 1992, 
p.11). 
 

O conceito de cidadania adotado nos PCN é o mesmo utilizado cotidianamente, ou 

seja, ser cidadão é ter direitos e deveres: pagar seus impostos, cumprir as leis, votar sempre 

que seu voto for exigido, ter acesso à saúde pública, à educação pública e à propriedade. 

Portanto, ressalta-se a cidadania apenas como um valor, porém não se discute as condições 

objetivas nas quais a cidadania deve ser construída e exercida.  

Embora os PCN apontem para o ensino de Matemática voltado para a construção e 

compreensão de conceitos básicos de forma individual e coletiva e articulados com a 

realidade sócio-histórico-cultural na qual a escola, enquanto instituição formal, está inserida, 

as condições objetivas nas quais o ensino e a aprendizagem se constroem (no espaço na sala 

de aula ou não) não são adequadas e por vezes, até negadas. O que significa dizer que tais 

parâmetros curriculares, ricos do ponto de vista teórico e de estratégias de ensino, não 

alcançam eco no momento de sua execução efetiva. 

Não acreditamos que propostas curriculares, por si só, como as do PCN, venham 

produzir as mudanças preconizadas pelas políticas públicas governamentais. Entendemos que 

é necessário um plano nacional de formação de professores que contemple um conjunto de 

metas, tais como, salários dignos, pesquisas, recursos materiais, currículos elaborados com a 

participação do professor, uma melhor formação, entre outras. Esses são aspectos que, do 

ponto de vista dos proponentes oficiais das reformas curriculares, são postos à margem da 

discussão, implementação e acompanhamento desses parâmetros curriculares. 

A sociedade de informação em que todos vivemos coloca aos cidadãos novas 

exigências que influenciam o conteúdo da educação matemática e o que significa saber e fazer 

matemática.  Se antes a matemática era vista como um sistema pronto a usar, como um 
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produto, a ênfase está agora no processo de fazer matemática.  Ao mesmo tempo, a idéia de 

que a matemática consistia no domínio de um conjunto de regras e procedimentos mudou para 

a idéia de que os alunos devem ter uma profunda compreensão da matemática e serem 

capazes de explicá-la e justificá-la. 

Ser matematicamente competente na realização de uma dada tarefa implica não só ter 

os conhecimentos necessários como a capacidade de os identificar e mobilizar na situação 

concreta, mas ainda a disposição para fazê-lo efetivamente.  Estes três aspectos 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) são inseparáveis, não só nas novas tarefas que 

surgem aos alunos, mas também no próprio processo de aprendizagem. 

Mas se é verdade que as capacidades se desenvolvem sobre conhecimentos concretos, 

não é menos verdade que a ausência de elementos de resolução de problemas ou de hábitos de 

pensamento é responsável por não se desenvolverem mesmo as competências consideradas 

mais básicas.  O fato de estas serem ensinadas através de situações sem significado para os 

alunos leva a que a atividade desenvolvida seja apenas rotineira e não corresponda a nenhuma 

aquisição significativa.  Como é referido em A Matemática na Educação Básica, 

 

tais conhecimentos são relevantes se forem integrados num conjunto mais 
amplo e significativo de competências e se a sua aquisição progressiva for 
enquadrada por uma perspectiva que valorize o desenvolvimento das 
capacidades de pensamentos e de atitudes positivas face à Matemática e à 
aprendizagem (ABRANTES; SERRAZINA E OLIVEIRA, 1999, p.23). 
 

Os resultados de testes de rendimento em matemática realizados nos últimos anos, 

pelo Sistema Nacional de Avaliação Escolar da Educação Básica (SAEB), com alunos do 

ensino fundamental, no Brasil, vieram mostrar que estes evidenciaram, além de um baixo 

desempenho global, que as maiores dificuldades são encontradas em questões relacionadas à 

aplicação de conceitos e à resolução de problemas.  Os mesmos resultados parecem também 

mostrar que não estão habituados a usar estratégias exploratórias de resolução de problemas 

nem a explicitar os seus raciocínios e não esboçam tentativas de resolução parcial dos 

problemas. 

Se quisermos alterar o que se passa nas nossas escolas, em geral, não basta mudar os 

currículos, publicar materiais de apoio, etc. Tudo isto é mediado pelo professor, mais 

precisamente através das suas concepções e crenças sobre como organizar a sala de aula de 

modo a promover a aprendizagem da matemática, sobre a sua própria relação com a 
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matemática ou sobre a sua natureza. (FENNEMA E FRANKE, 1992) O professor é o 

elemento-chave na mudança, porque tem um papel essencial no ambiente em que se vive na 

sala de aula, pelo que a sua formação joga um papel crucial. 

Como o ensino deve apontar para a construção do conhecimento das crianças, com 

vista a encorajá-las a um futuro desenvolvimento, a formação de professores deve 

desenvolver essas capacidades no professor em formação.  Aquilo que os professores em 

formação vivem nas suas aulas de matemática, isto é, as suas histórias de aprendizagem, têm 

uma forte influência na sua filosofia de ensino. 

Como é largamente referido na literatura, os professores ensinam como eles próprios 

foram ensinados. (COONEY, 1994) Isso acontece quando os professores não dispõem de 

outros referenciais e seu desenvolvimento profissional é limitado.  Assim, os cursos de 

formação de professores devem ser organizados de modo a permitir-lhes viver experiências de 

aprendizagem que se quer que os seus alunos experimentem e que constituam um desafio 

intelectual.  

Podemos afirmar que aprender matemática num curso de formação de professores é 

importante, mas desenvolver uma atitude de investigação e de constante questionamento em 

relação à matemática é ainda mais importante, pois o professor em formação deve 

desenvolver uma atitude de abertura em relação à experimentação e à inovação. 

Assim, não é quantidade de matemática que deve interessar em primeiro lugar, mas 

sim a qualidade das atividades de ensino e aprendizagem em que os professores em formação 

são envolvidos.  Entendemos que os professores tornam-se realmente profissionais à medida 

que ensinam, refletem sobre sua prática escolar e a prática social mais global, assumem uma 

postura investigativa e crítica perante o seu ensino na perspectiva de transformá-lo.  Desse 

modo, o principal objetivo da formação deve ser o de os futuros professores ou aqueles em 

formação se prepararem e se envolverem no seu próprio desenvolvimento profissional de 

modo que o prossigam ao longo da sua carreira. 

Mas que papel terão na formação e no desenvolvimento profissional de um professor 

das séries iniciais do ensino fundamental disciplinas de Matemática, disciplinas que são 

trabalhadas não tendo em conta que aqueles estudantes e ou professores-alunos são futuros 

professores ou educadores? 

Alguns dirão, mas o professor precisa saber Matemática, nós diremos de outro modo: 

o professor precisa se sentir à vontade na Matemática que ensina.  Para isso tem que conhecer 
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bem os conceitos, técnicas e processos matemáticos que intervêm neste nível de escolaridade.  

Necessita dominar as grandes idéias da Matemática e qual o seu papel no mundo de hoje.  

 Precisa de uma noção clara de todo o desenvolvimento do currículo de Matemática no 

1º ciclo de educação básica e quais as idéias matemáticas que podem ser trabalhadas na 

educação pré-escolar.  O professor necessita ter uma profunda compreensão da Matemática 

que não se limite a um conhecimento tácito do tipo saber fazer, mas se traduza num 

conhecimento explícito.  Este envolve ser capaz de conversar sobre a Matemática, não apenas 

descrever os passos para seguir-se um algoritmo, mas também explicitar os juízos feitos e os 

significados e razões para certas relações e procedimentos.   

Para Cooney, conhecimento explícito da Matemática implica mais do que dizer as 

palavras das proposições ou fórmulas matemáticas, devendo incluir a linguagem que vai para 

além da representação superficial.  Conhecimento explícito envolve razões e relações: ser 

capaz de explicar o porquê e de relacionar idéias particulares ou procedimentos dentro da 

Matemática. 

Exatamente como a Matemática na educação básica se aprende fazendo, também as 

competências profissionais do professor de matemática em formação são adquiridos através 

da realização de um grande número de atividades desenvolvidas com qualidade.  Estas devem 

ocorrer segundo alguns níveis, designadamente, ao nível da Matemática na educação básica, e 

ao nível da atividade teórica no domínio da teoria de Educação Matemática.   

Ao longo do curso, deve ser seguida uma linha de desenvolvimento que vai de 

atividades práticas, reflexão crítica nessas atividades, observação de atividades práticas de 

outros e análise das suas reflexões, bem como da teoria que está por detrás das suas atividades 

e das dos outros. 

Assim, a formação dos professores não deve consistir no treino de receitas e métodos 

para aplicar na sala de aula, mas deve, em primeiro lugar e acima de tudo, ajudar os 

professores em formação a desenvolver a sua autonomia e o trabalho compartilhado.  Isto 

implica apoiá-los no sentido de aumentarem o seu conhecimento sobre a Matemática, sobre o 

aprender e ensinar Matemática – como as crianças aprendem Matemática, sobre a qualidade 

dos materiais de ensino, etc. 

É preciso ter em conta que, quando chegam às instituições de formação, os professores 

já viveram uma experiência de muitos anos como alunos de Matemática e foram construindo 

as suas próprias crenças e concepções acerca da Matemática e do seu ensino.  Estas crenças e 
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pontos de vista não estão muitas vezes ao nível do consciente e, por isso, não são acessíveis, 

nem para os próprios estudantes, professores em formação, nem para os seus professores. 

O processo de reflexão é fundamental, pois, como nos é mostrado pela investigação, 

muitas vezes os futuros professores deixam as instituições de ensino superior com as suas 

visões iniciais intactas.   

Estas reflexões implicam um novo modelo de intervenção do professor das séries 

iniciais, o que pressupõe uma profunda mudança no conhecimento, capacidades e 

procedimentos desses professores, que lhes permita encarar e desenvolver o currículo de 

forma reflexiva, autônoma e crítica. 

O desafio que nos é colocado é tanto maior quanto o fato de estas concepções serem 

fundamentalmente de caráter tácito, isto é, subliminar, e, por isso, necessitarmos de 

instrumentos que promovam a sua explicitação como um passo imprescindível para provocar 

a sua alteração.  Por outro lado, o fato de ser um conhecimento implícito, muito ligado a 

vivências pessoais dos sujeitos, determina que seja um conhecimento muito persistente, 

dificilmente modificável.  A consideração das concepções dos professores ao longo do 

processo constitui, portanto, outro princípio formativo iniludível. 

Se queremos que os futuros professores e professores em exercício alterem as suas 

próprias idéias, crenças e concepções sobre o conhecimento matemático e a sua construção no 

contexto escolar, teremos que proporcionar situações formativas nas quais, mediante a 

investigação de problemas práticos profissionais, a dita mudança seja efetivada. 

(AZCARÁTE, 1999)  Nesse processo, jogam um papel fundamental as concepções prévias 

dos futuros professores, no nosso caso, os professores em serviço e em formação, o contraste 

com as diferentes fontes de informação e os processos de reestruturação das mesmas. 

Outro dos princípios didáticos que deve sustentar a ação do formador na aula é o 

reconhecimento do papel do professor em formação, no processo, pois as suas idéias, o seu 

nível de implicação e a sua participação ativa são fatores-chave no seu desenvolvimento.  Este 

deve perceber a realidade escolar como fonte de situações problemáticas que se procuram 

resolver através da investigação, entendida aqui como processo de resolução de problemas. 

(AZCARÁTE, 1999) 

Azcaráte (1999) considera como uma das estratégias básicas a leitura e reflexão de 

documentos sobre diferentes aspectos implicados na Educação Matemática, selecionados pelo 

formador.  Discussões sobre o seu conteúdo, orientadas numa perspectiva didática e 
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pedagógica, permitem confrontar as idéias prévias dos professores sobre os diversos 

elementos implicados nas leituras e nas idéias abordadas nos próprios documentos.  Essas 

leituras podem incluir aspectos muito diversos como os relacionados, por exemplo, com o uso 

da história dos conhecimentos matemáticos e dos seus diferentes campos, com a sua análise 

estrutural, com o seu processo de elaboração e compreensão ou com propostas didático-

pedagógicas para provocar discussões sobre as estratégias mais adequadas para ensinar 

Matemática e porquê. 

Considera-se que a dita atividade é um bom ponto de partida para o desenvolvimento 

de um pensamento didático dos professores, pois permite-lhes conhecer as próprias formas de 

conceber o conhecimento matemático, o seu ensino e a sua aprendizagem e contrastá-las com 

outras mais elaboradas. 

Como elemento complementar e imprescindível, Azcaráte (1999) considera uma 

segunda estratégia que se focaliza no planejamento de situações de ensino/aprendizagem do 

conhecimento matemático.  A elaboração de um desenho curricular implica abordar uma série 

de problemas, a maioria de grande complexidade, que têm de ser considerados, num ou noutro 

momento do processo, e que permitem a reflexão sobre as diferentes informações implicadas, 

como marco teórico de referência onde se enquadra a proposta, o tipo de conhecimentos 

matemáticos subjacentes à temática proposta, os aspectos metodológicos, etc. 

A mesma autora propõe um processo formativo baseado numa estratégia de formação 

em que aquele é considerado um processo de investigação a ser desenvolvida pelos 

professores, considerando assim a resolução de problemas como estratégia formativa.  Em 

cada caso, os problemas de partida podem (ou devem?) ser diferentes, tendo em conta o 

contexto e os próprios implicados, de forma que se constitua em um processo de indagação, 

reflexão e estudo por parte dos professores e estes se sintam realmente implicados e 

interessados, constituindo, assim, uma peça-chave do seu desenvolvimento profissional. 

(SCHÕN, 1987; ZEICHNNER, 1993; IMBERNÓN, 2001) Embora as propostas formativas 

da autora tenham origem em um outro contexto, o conteúdo destas representam um bom 

referencial para o nosso estudo e para o contexto brasileiro.  
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1.5 O Pensamento do professor enquanto campo de investigação 

 

Não se pode falar sobre o pensamento do professor sem se dedicar algumas linhas a 

respeito da história deste paradigma. Philip Jackson (1968) foi um dos pioneiros neste campo 

com seu trabalho sobre os processos mentais e o comportamento do professor. Estudo que 

resultou no livro: A vida na sala de aula.  Mais tarde, exatamente em 1970, na Suécia, através 

de Dahllof e Lundgren contribuiu com outro trabalho próximo a este. Na verdade, tratava-se 

de uma investigação sobre os processos de ensino  e seus efeitos contextuais. 

Nesse estudo, os investigadores suecos colocavam de manifesto as categorias mentais 

que o professor utilizava para planejar a sua atividade docente e compreender a sua 

experiência profissional. (CLARK; PETERSON, 1990) 

A década de 1970 do recente século passado foi um período importante para esta 

nascente linha de investigação a partir das contribuições do National Institue of Education. 

Nessa ocasião foi apresentado um informe em que, dentre outras reflexões, estavam as 

seguintes, segundo Clark e Peterson (1990): 

a. Definição de um programa e de linhas de investigação sobre o pensamento do 

professor; 

b. A importância do pensamento do professor como uma linha de investigação 

necessária para entender os motivos que tornam o processo de ensino uma atividade, 

especificamente, humana; 

c. O processamento da informação como uma tendência humana na qual o 

indivíduo cria modelos de redução. Comportamento associado a situações complexas que, 

posteriormente, acabam sendo simplificadas de modo racional; 

d. Constatação de que o comportamento e o pensamento do professor, 

geralmente, estão distantes da reflexão. Fato que estimula a conduta mecânica e contrária a 

uma prática conseqüente e responsável; 

e. Relevância das relações entre pensamento e ação enfatizando a dimensão 

humana do professor. 

O informe afirma uma imagem do professor como profissional que se aproxima mais 

do médico, do arquiteto e do advogado do que dos técnicos. Partindo destas constatações, este 

documento concebe o paradigma do pensamento do professor como uma linha de 

investigação preocupada, basicamente, em compreender o docente como um profissional 
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reflexivo e autônomo. Afirma a dimensão humana da atividade deste profissional que requer 

um constante processo de reflexão para respaldar seu trabalho. Uma postura que se opõe ao 

paradigma técnico que sustentou por muito tempo a idéia do ensino como uma atividade 

técnica. 

Por esse viés, pensamento do professor vem se constituindo num interessante campo 

de investigação, particularmente, por seu interesse no estudo de determinados aspectos da 

conduta do professor que podem afetar o processo ensino-aprendizagem. Razões suficientes 

para converterem esta linha de investigação num instrumento útil para formação do 

profissional da educação, especialmente, no exame das crenças e dos possíveis impactos delas 

na aprendizagem e no comportamento do aluno. 

Em termos gerais, pode-se dizer que este paradigma representa um esforço de 

compreensão da natureza do processo educativo, especialmente, na análise dos motivos e dos 

processos que dão ao ensino a aparência  e o funcionamento  que o caracteriza. Este campo de 

investigação se depara com dificuldades, a exemplo de estudar o pensamento do professor, 

pela impossibilidade de sua observação. Com efeito, a saída foi a apreciar a conduta 

observável deste profissional, segundo confirmam os trabalhos sobre os impactos do 

comportamento do professor na sala de aula. 

De fato, a investigação a respeito do pensamento do professor é, em última instância, 

um estudo do contexto psicológico do ensino, segundo a análise bibliográfica realizada por 

Clark e Peterson (1990). Os autores demonstraram as contribuições desta linha de 

investigação através dos objetivos, das metas e dos fundamentos. Os objetivos devem 

descrever a vida mental e explicar a conduta observável dos professores, pois, a meta final é 

chegar a uma descrição da psicologia cognitiva do ensino. O interesse era subsidiar os 

profissionais da educação e os investigadores com informações úteis partindo desta 

Psicologia. Por sua vez, os fundamentos deveriam destacar o papel do contexto psicológico 

nos processos de interpretação e da atuação do professor sobre o currículo. E finalmente, 

enfatizar a idéia de que é no contexto psicológico que acontece o processo ensino-

aprendizagem. 

Em síntese, os autores estão colocando de manifesto a importância do contexto 

psicológico na conduta do professor na sala de aula e, inclusive, afirmam que o contexto não 

somente influencia como a determina a conduta deste profissional. Suas proposições giram 

em torno da dificuldade do ensino e das condições sob as quais se pode fazer frente a esta 
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complexidade. Basicamente, este tipo de investigação acontece sob três linhas de análise ou 

de categorização. Como se pode observar, os aspectos sociais, políticos e históricos não são 

privilegiados no paradigma pensamento do professor. 

Segundo estes autores, esta classificação se divide em três vertentes: a primeira é 

planejamento do docente e a segunda pensamento. A terceira está constituída pelas decisões 

interativas, teorias e crenças. As primeiras vertentes tratam basicamente sobre os processos 

que acontecem no cotidiano educativo através das interações sociais entre professores e 

alunos. Nestas interações, o tempo desempenha um interessante papel porque se trata de ações 

e de condutas que acontecem, antes, durante e depois do processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, atividades que informam uma dimensão reflexiva na conduta do professor. 

A vertente decisões interativas e teorias e crenças se constituem no repertório de 

conhecimento do professor e numa fonte que influencia tanto no seu planejamento didático 

quanto nas decisões que o docente costuma tomar em diferentes momentos do processo de 

ensino. Como advertem Clark e Peterson (1990), os professores podem desenvolver outras 

“teorias” ou crenças durante o processo de ensino. Esses autores chamam a atenção do leitor 

dizendo que estas categorizações, em certa medida, são reflexões sobre os processos de 

pensamento do professor e que não são originadas do domínio empírico deste tipo de 

investigação. 

Portanto, pode-se entender estas categorizações como uma espécie de norte para o 

estudo do pensamento do professor. Como se trata de âmbitos de investigação diversos, nosso 

interesse em relação a este paradigma é com as concepções do professor em formação, 

especialmente, com a análise das configurações do seu pensamento. As crenças deveriam ser 

examinadas a partir de uma perspectiva sociocultural, especialmente, porque fica difícil falar 

sobre elas sem compreendê-las como um acervo de conhecimento que também reflete valores, 

símbolos, idéias e outros saberes compartilhados coletivamente. 

A socialização responde por outra parte do comportamento humano e nos parece 

complicado imaginar a conduta do indivíduo como uma expressão exclusiva  de sua mente. 

 No caso específico do professor, não se pode esquecer de que suas explicações não 

decorrem apenas do contexto psicológico, mas também do contexto sociocultural que explica 

o pensamento e a conduta deste profissional. Estamos dizendo que o professor, através do seu 

trabalho, tem oportunidade para informar ao aluno seu modelo de sociedade e reforçar os 

valores e as crenças a respeito do homem e, em particular, do aluno que ele está formando. 
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Outra marcante influencia no pensamento do professor vem do enfoque prático e 

Liston e Zeichner (1993) fazem interessantes críticas aos estudos de Shôn (1986), 

Fenstermacher (1986) e de outros autores, especialmente, pela escassa discussão política. Os 

primeiros autores advertem para o impacto das representações e das percepções sociais do 

professor sobre o aluno e o ensino. Naturalmente que o docente como indivíduo comum tende 

a transferir inconscientemente imagens e representações sociais, a exemplo da classe social, 

da etnia, do trabalho e outras para o mundo educativo. Com efeito, acaba valorando os alunos 

a partir destas construções fundadas em julgamentos e apreciações ideológicas. Em razão 

disto é que se pode prevenir para as armadilhas e os perigos que podem estar presentes no 

pensamento do professor manifestados através de suas crenças ou “teorias” implícitas. 

Na realidade, Liston e Zeichner (1993) fazem crítica ao enfoque prático quando 

colocam em tela de juízo o conceito de reflexão concebido como uma atitude intelectual. Em 

outras palavras, esses autores advertem que este tipo de reflexão não se constitui num 

instrumento para transformar a sociedade. Isto quer dizer que as referências políticas e sociais 

sobre o ensino não são marcantes nas ponderações de Shon (1986) e Fenstermacher (1986). 

Está claro que o paradigma prático é uma oposição a influência do enfoque técnico e sua 

tradição no pensamento educativo. Contudo, o paradigma prático não chega a ser uma 

alternativa transformadora. Naturalmente, que os defensores da razão instrumental não 

desconheciam a natureza complexa do processo educativo, mas o excessivo valor atribuído às 

técnicas para controlar este processo acabou difundindo esta idéia. 

Partindo das ponderações desses autores é razoável dizer que o enfoque prático é uma 

reação a abordagem instrumental e que as metáforas alusivas a natureza complexa do ensino, 

em parte, constituem-se numa divergência ao paradigma técnico. Ao analisar o processo 

ensino-aprendizagem como plural, o pensamento instrumental está mascarando as 

contradições e concebendo o confronto de valores como desencontro de pontos de vista. 

Embora o paradigma prático seja uma oposição ao paradigma técnico, o primeiro não 

contempla a dimensão política do ensino e da educação e por este motivo o professor é visto 

como um profissional que toma decisões complexas. O termo decisões complexas não 

corresponde a reflexão política sobre o ensino. Ao contrário, é uma metáfora alusiva as 

decisões técnicas e práticas do ensino. A grosso modo, pode-se dizer que parte das diferenças 

dos dois paradigmas se situam no campo da autonomia e da concepção acerca da formação do 

professor. 
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Liston e Zeichner (1993, p.86-87) dizem que é freqüente atribuir as construções dos 

professores os termos: “sombrio e elogioso”. Expressões que marcam a posição discordante 

dos críticos sobre o pensamento do professor. Para estes autores, nem todos estudiosos 

consideram os professores como indivíduos que sustentam seus juízos em sentimentos e 

experiências imediatas. Elbaz (1983) e Connelly e Clandini (1988) (citados por Liston e 

Zeichner 1993) são vozes que admitem que o conhecimento prático do professor é rico e 

confiável. 

E com base nisto, os autores referidos por Liston e Zeichner (1993) dizem que a visão 

pessimista está estreitamente associada ao valor que se confere ao pensamento científico. Fato 

que impede que estes autores admitam a existência da dimensão “subjetiva”, interpessoal e 

prática do pensamento do professor. Admitir que a subjetividade faz parte das interpretações  

do professor não é o mesmo que afirmar que suas interpretações  são formas  sombrias de 

pensar. 

O debate não se limita apenas a objetividade ou a subjetividade do pensamento do 

professor, mas também a questão metodológica. Possivelmente por ser uma área nova, o 

paradigma pensamento do professor apresenta alguns problemas desta ordem que preocupam 

seus estudiosos. Em primeiro lugar, está a natureza multidimensional do pensamento do 

professor (ELBAZ, 1988). Essa autora afirma que a saída para esta dificuldade está sendo 

resolvida pelos investigadores através da identificação do que é mais importante estudar. 

Mesmo sendo um interessante campo de investigação, Munby (1988) adverte para os 

dilemas da linguagem, do significado e do contexto como uma parte dos problemas 

metodológicos do paradigma pensamento do professor. O dilema da linguagem parece ser o 

mais preocupante porque esta linha de investigação trata de entender o professor a partir do 

seu registro lingüístico. Nesta questão, os significados têm papel importante, especialmente, 

pela necessidade de decodificar os sentidos que o professor confere a determinados aspectos 

do universo educativo e social. Trata-se de um trabalho de imersão nos códigos e nos valores 

que estão presentes na linguagem utilizada para significar o mundo. 

A linguagem é uma espécie de porta de acesso ao exterior e um passaporte para 

organizar, construir e interpretar a realidade. Como adverte Munby (1988), o dilema é captar 

o pensamento do professor em sua própria língua e isto, conseqüentemente, exige o esforço de 

decifrar significados que nem sempre são conhecidos em outros contextos.  Linguagem 
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esconde em suas palavras uma rede de símbolos e sinais que estão além das intenções 

explícitas porque, em parte, pertencem ao domínio de cada cultura. 

Além dos problemas da linguagem referidos por Munby (1988), o contexto surge 

como outro dilema neste tipo de investigação por suas características particulares que 

conferem à experiência educativa um caráter único e intransferível. O contexto institucional 

oferece as chaves fundamentais para entender o modo como a cultura escolar e a cultura do 

professor foram gestadas. Em relação ao contexto, é preciso ter em mente que as “teorias” 

implícitas do professor e, naturalmente, do aluno-professor não se originam exclusivamente 

da memória ética, mas também da cultura institucional que, neste caso, em particular, é a 

cultura da escola. 

Ademais destes aspectos, não se pode esquecer de delicada pergunta formulada por 

Elbaz (1988) relativa a posse da informação sobre o pensamento do professor. A pergunta se 

refere a quem pertence essa informação. Esta questão não é exclusiva desta linha de 

investigação científica. As informações científicas devem pertencer à sociedade a partir da 

permissão do informante, conforme recomenda o protocolo do trabalho científico. 

Esta polêmica é apreciada de modo diferente por quatro estudiosos referidos por Elbaz 

(1988). Hunt (1985) sustenta a idéia de que a tímida contribuição deste tipo de investigação 

não justifica a intromissão na intimidade do professor. Finalmente, Connely e Clandinini 

(1988) consideram importante proteger o professor através de um contínuo processo de 

correção da informação. Para estas últimas autoras, este procedimento evita distorções 

importantes e, inclusive, serve para acordar com o professor as implicações de suas 

informações no resultado da investigação. 

Uma posição diferente da anterior aparece com Elbaz (1988) que sustenta não se tratar 

de uma questão ética, mas política. No nosso ponto de vista, o debate ético e político é 

complementar em qualquer tipo de investigação e, portanto, torna-se difícil separar estas 

dimensões. Neste caso, é interessante lembrar que a ética pertence ao juízo de valor que 

determina o dever ser das ações, das condutas do indivíduo e das instituições. Portanto, a ética 

pondera sobre as decisões, as deliberações ordinárias e intelectuais. A política envolve poder, 

decisão e, em última instância, a busca da justiça e não apenas o conflito de interesse, 

conforme se costuma atribuir a postura de oposição e de luta. 

No cenário dos dilemas, a validação aparece como outro problema metodológico do 

paradigma pensamento do professor, em parte, por não admitir generalizações como ocorrem 
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em outras ciências. Villar Ângulo (1988, p.98) diz que: “los critérios de validez interna e 

externa se combinam por el de validez ecológica”. E mais adiante este mesmo autor reforça 

sua idéia citando este comentário de Good e Powell sobre a generalização: “...no funcionam 

como predictores de sucesos futuros, sino como guias para la comprensión de situaciones y 

contextos particulares”. 

Essa questão é enfrentada por Elbaz (1988), partindo da análise da natureza diversa da 

validação e sua relação com as três vertentes do enfoque interpretativo que ora apresentamos. 

A primeira diz respeito ao enfoque dialógico onde o importante é a implicação entre o 

investigador e o professor para comprovar as informações e os dados obtidos. A segunda se 

refere ao enfoque etnográfico-descritivo tradicional. Neste enfoque, a ênfase recai no rigoroso 

trabalho de comprovação e recomprovação da informação. E finalmente, para o enfoque 

estruturalista, a preocupação é com o contínuo processo de interpretação das informações. 

Elba (1988) diz que, na atualidade, os investigadores etnográficos estão admitindo a 

subjetividade como alternativa e oposição a postura racionalista do positivismo. 

Ainda no terreno das dificuldades metodológicas, está a complexidade relativa ao 

conhecimento das estruturas do pensamento do professor. (CALDERHEAD, 1988) Esta 

dificuldade de fato é real, mas as investigações sobre o pensamento do professor são 

realizadas a partir dos aspectos observáveis.  Neste caso, se trata destes aspectos: a conduta do 

professor em relação as expectativas e sua percepção a respeito do aluno. Em síntese, são 

aspectos do comportamento do professor que podem influenciar no rendimento acadêmico do 

aluno. Esta complicada questão foi resolvida através de estudos que consideram a dinâmica 

entre pensamento e ação. Fato que serve para comprovar que a atividade do professor também 

deve ser reflexiva, embora este profissional encontre dificuldades para realizá-la. 

Deixando de lado as dificuldades conceituais do paradigma pensamento do professor, 

a crença deste sujeito vem merecendo referência especial e se constitui num objeto importante 

de análise. Desconhecer o modo como este profissional reproduz valores e crenças que 

sustentam sua prática educativa é, em última instância, comprometer a formação do 

professorado e, naturalmente, deixar de avaliar os efeitos de suas interpretações no seu 

trabalho e no rendimento acadêmico do aluno. 

Até aqui nos ocupamos, basicamente, da análise das possibilidades e dos limites do 

paradigma pensamento do professor. No nosso ponto de vista este paradigma oferece a 

formação do profissional da educação um horizonte novo, especialmente, porque submete a 
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exame as crenças e concepções do professor e no nosso caso, em particular, do professor-

aluno. Esta atitude indiretamente facilita o desenvolvimento da consciência do docente a 

respeito de suas interpretações. Ademais disto, este paradigma apresenta importantes 

contribuições que podem ser resumidas nos seguintes argumentos: 

a. Amplia o nível de crítica do professor através do confronto de suas crenças e 

do seu saber prático com o conhecimento crítico. Tal confronto pode resultar numa 

espécie de conhecimento esclarecedor da prática docente através do exame das crenças 

do professor. 

b. Privilegia as hipóteses do professor e, conseqüentemente, facilita o debate 

educativo acerca dos vícios, das virtudes, das incorreções, das crenças e dos dilemas 

que, seguramente, costumam fazer parte de toda e qualquer prática ou convenção 

humana. 

Partindo destes aspectos, é útil recordar as palavras de Liston e Zeichner (1993, p. 80): 

“Es importante que los futuros estudiantes no contemplen sus creencias y valores sólo como 

expresiones personales, sino expressiones que están em relación com las comunidades o 

tradiones de las que ellos forma parte”. 

 

1.6 Relevância e Evolução dos Estudos sobre as concepções dos professores 
 

Nos últimos anos, um grande número de pesquisas têm sido desenvolvidas com 

relação às concepções dos professores, especialmente, os fundamentos epistemológicos que 

sustentam suas idéias sobre sua profissão, suas concepções sobre a ciência, sua natureza, 

métodos, aprendizagem, práticas na sala de aula, etc. 

As concepções, como estruturas cognitivas subjacentes que emergem no processo de 

uma atividade de construção mental do real, não são simples imagens ou representações 

mentais e sim indícios de modelos e de modos de funcionamento compreensivos, em resposta 

a determinado campo de problemas. (GIORDAN; VECCHI, 1996) As concepções dos 

indivíduos não só são produto de seus conhecimentos, como também da relação que entre o 

afetivo e o cognitivo acontece. Consideramos que partir das situações problemáticas da 

prática do (as) professores(as)-alunos(as), de seus interesses, preocupações, disposições, etc. 

aproxima, certamente, o processo formativo das possibilidades de se lograr mudanças 

didáticas.  Os motivos, os interesses, as necessidades são condicionantes de qualquer tipo de 

atividade. (NÚÑEZ; PACHECO, 1977) 
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As idéias e concepções que têm os professores sobre sua prática profissional, 

influenciam um dado “modelo de atuação profissional”. (RAMALHO; NÚÑEZ, 1999) Para 

nós este princípio é um importante ponto de partida para os estudos dos processos formativos. 

Mobilizar as idéias dos professores sobre sua ação pedagógica, permitindo superar a 

“epistemologia da espontaneidade”, “do senso comum”, via uma maior atitude profissional, 

supõe também considerar outros fatores como os contextos sócio-histórico da sua formação e 

história de vida, suas idéias sobre seu trabalho profissional, sua posição como indivíduo 

dentro de um dado grupo social, assim como seus diferentes saberes. (RAMALHO, 1998) 

As concepções dos professores, suas crenças e atuação estão vinculadas a um corpo de 

conceitos e valores, organizados em teorias explícitas ou implícitas e são fundamentos do 

modo de agir profissional. (GIL PÈREZ, 1991); (PÈREZ GOMEZ, 1992); (PORLÁN, 

RIVERO; MARTÍN, 1997). 

Se temos como objetivos aprimorar o ensino através de uma melhor qualificação do 

professor, é inevitável aproximar-se e conhecer as suas concepções.  Porém, ao mesmo tempo, 

se pretendemos melhorar a atuação do professorado é indispensável conhecer o nível de 

reflexão e dos processos de pensamento deles.  Dentro deste marco, queremos abordar algo 

que possa ter uma especial relevância para o desenvolvimento desse profissional que é o 

estudo das suas concepções. 

Dentro da complexidade que se reveste o desenvolvimento profissional, pensamos que 

um verdadeiro desenvolvimento só é possível ancorado na explicação das próprias 

concepções dos professores.  Por esta razão, se concede grande importância às concepções, 

não só na hora de buscar as chaves gerais do progresso profissional dos professores, mas 

também no momento de individualizá-los e adaptá-los a cada um. 

Por isso, as concepções se constituem num elemento vertebral da evolução 

profissional, transformando-se em estudos relevantes no âmbito das investigações do 

pensamento do professor. 

Segundo Ponte (1994), conhecer as concepções não é tarefa fácil, pois estas não se 

revelam facilmente por meio de comportamentos observáveis.  As concepções têm uma 

natureza essencialmente cognitiva, portanto associadas ao pensar, que atuam como um filtro, 

dando sentido às coisas ou atuando como um elemento bloqueador para novas situações. 

O interesse pelo estudo das concepções de professores baseia-se, segundo Ponte 

(1994), no pressuposto de que existe um substrato conceptual que joga um papel determinante 
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no pensamento e na ação, mas, constitui uma forma de os organizar, de ver o mundo, de 

pensar. 

Como vemos, vários estudos têm demonstrado que a atividade que os professores 

desenvolvem nas suas aulas está orientada por suas concepções.  Estas funcionam como um 

filtro que seleciona e regula o estilo pessoal de ensinar e as decisões que se tomam durante a 

prática docente. (LLINARES, 1990 e SHULMAN, 1989). As escolhas didáticas que se 

realizam sobre o conteúdo, a metodologia, os recursos de ensino e as formas de avaliação são 

elementos integrantes de um marco complexo de relações entre o conteúdo matemático, os 

alunos e o professor.  

Como aponta Guimarães (1988, p.3), o problema maior não está na escolha de 

determinado conteúdo e sim muito mais nas finalidades e nos meios pelos quais pretende-se 

alcançar estas finalidades:  

 

um mesmo assunto matemático pode ser abordado de diversas maneiras e 
integrado em diversas seqüências programáticas. Uma determinada 
abordagem da matemática pode ser feita com diferentes finalidades. O que 
justifica a opção do professor? O que está por trás de suas opções 
metodológicas?  
 

 

A razão encontrada em estudos realizados até então, por Ernest (1992), por exemplo, 

aponta que as concepções que os professores sustentam afetam de maneira muito forte suas 

práticas de ensino. De forma consciente ou inconsciente, os professores comunicam aos seus 

alunos informações das quais, inclusive, podem não estar convencidos.  Essa idéia, assinalada 

por Thompson (1985), põe em destaque uma das possíveis origens das concepções dos 

professores: suas próprias experiências como estudantes. 

A visão que os alunos têm da matemática como disciplina, sua finalidade no ensino, a 

tomada de consciência de suas capacidades para aprendê-la, os valores socioculturais que 

podem vir a atribuir-lhe, o significado e sentido dos problemas dependem, em grande medida, 

das mensagens que recebem do professor, elaboradas a partir de suas concepções. 

Além desses argumentos, ressaltamos ainda o papel das concepções diante do 

desenvolvimento profissional dos professores.  A existência de concepções inadequadas 

poderia justificar a pouca eficácia de determinadas estratégias de formação permanente do 

professorado, bem como o insucesso nas aulas pelo uso de determinadas estratégias 

metodológicas. 
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Em outras palavras, tudo indica que não seria produtivo passar por cima das 

concepções dos professores, ou até mesmo desconsiderá-las supondo que o mesmo modelo 

formativo é aplicável a qualquer professor.  Como aponta Hohoff (1996, p. 283): 

 

devemos dar aos professores a oportunidade de construir novos 
conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem, sobre seu papel na aula e 
sobre a natureza da mudança num processo compartilhado sob a ótica do 
construtivismo social.  

 

 

A explicitação das concepções pode significar o ponto de partida para a eventual 

mudança das mesmas. É aqui onde devemos valorizar sua importância, já que esta mudança 

pode propiciar posicionamentos epistemológicos completamente diferentes.  Tal questão 

apóia-se no que cada um entende acerca do conteúdo que queira ensinar: “Não estamos 

falando de um ensino melhor ou pior do mesmo tipo de matemática... são ensinadas duas 

matérias diferentes sob o mesmo nome ‘Matemática’”. (SKEMP, 1978, p.11) 

As concepções dos professores, como aponta Cooney (1982), são a base na qual 

devemos fundamentar as investigações que pretende compreender as decisões desses 

professores e que deve orientar os processos formativos deles. 

Não é difícil perceber que muitas das dificuldades que impedem as mudanças 

pedagógicas está no fato de que os referenciais teóricos que sustentam os modelos formativos 

têm suas bases numa concepção de ensino orientada a uma racionalidade-instrumental, 

caracterizada por um pragmatismo tecnológico. 

Esse modelo tem como propósito oferecer aos professores receitas prontas, com 

aparentes soluções teóricas, para a resolução dos problemas pedagógicos, sem uma 

sustentação teórica que lhe permita construir uma epistemologia explícita sobre a 

aprendizagem nos contextos da prática profissional. Os professores trazem consigo uma 

história cotidiana, idéias a respeito do mundo, da escola, da aprendizagem, dos conteúdos de 

ensino,de acordo com a história de vida de cada um, que devem ser levados em conta. 

No momento em que as agências formadoras possibilitarem a construção de diferentes 

saberes, estimulando novas concepções sobre objetos da atividade profissional, poderão 

propiciar a formação de um tipo de professor que consegue ter um grau de compreensão dos 

processos educativos, e que poderão instruir seus alunos numa alternativa teórica que os 

ajudará a entender, interpretar e argumentar o que acontece na ação pedagógica.  Nesse 
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sentido, a formação do professor deixa de assemelhar-se “a um sistema cognitivo que registra 

e conserva linearmente uma seqüência de informações” (GIORDAN E VECCHI, 1996, p. 

75), para que o professor passe a ser um construtor ativo de seus próprios saberes, tomando 

como ponto de partida suas idéias prévias (concepções, representações, etc.).   

As concepções dos professores na construção profissional, em determinados modelos 

formativos assumidos pela agência formadora, geralmente não se caracterizam como ponto de 

partida para as aprendizagens necessárias à profissão docente. 

Assim, o trabalho com as concepções são estratégias cognitivas de caráter dinâmico, 

implementadas pelo próprio professor e a agência formadora para organizar e estruturar as 

atividades cotidianas reais.  As concepções representam projetos originais, experiências 

inéditas e objetivos a serem alcançados. 

Porém, não basta apenas mudar concepções; é preciso também produzi-las, com 

consciência do papel que o profissional docente exerce. Ele deve ser capaz de construir novas 

argumentações para suas ações profissionais, criando e experimentando novas soluções, 

adaptando as evoluções de suas concepções no processo de construção-desconstrução-

construção da prática profissional. 

Giordan e Vecchi (1996, p. 101) esclarecem a importância que as concepções 

assumem junto às construções de saberes: “adquirir um conhecimento significa passar de uma 

concepção prévia para outra mais pertinente em relação à situação”. Assim, para esses 

autores, as mudanças nas concepções significam um tipo de aprendizagem: os professores 

aprendem à medida que modificam suas concepções. Giordan e Vecchi denominaram esta 

referência teórica de Modelo Alostérico de aprendizagem. 

 As concepções atuam no seio da prática do professorado, possibilitando assim uma 

diversidade de tendências didáticas que têm se manifestado nas práticas de ensino e na 

comunidade de educadores de matemática.  Enfim, a razão que motiva o estudo das 

concepções neste trabalho é conhecer mais sobre os fatores do pensamento do professor que o 

impulsionam a fazer determinadas opções educativas em relação a nossa matéria de estudo, a 

matemática.  
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1.7 O Interesse pelas concepções dos professores de Matemática 

 

O interesse pelas concepções dos professores de Matemática a respeito dessa 

disciplina e a influência que tais concepções têm sobre suas práticas tiveram origem no início 

do século XX, a partir das preocupações dos psicólogos sociais que procuravam entender a 

influência das concepções sobre o comportamento das pessoas. 

Nas décadas de 1930 a 1960, o interesse pelas concepções e crenças diminuiu, devido 

às dificuldades em estudar esses construtos com os métodos de pesquisa então vigentes, 

influenciados pelo associacionismo e pelo behaviorismo. A partir da década de 1970, quando 

a Educação Matemática começou a firmar-se como disciplina autônoma, principalmente nos 

Estados Unidos e Inglaterra, houve um aumento do número de pesquisas, agora com novos 

instrumentos metodológicos, cujos resultados inúmeros autores têm relatado, em artigos 

publicados nos principais periódicos de Educação Matemática. (THOMPSON, 1992) 

A influência das concepções e crenças sobre as práticas dos professores e sobre o 

desempenho dos alunos em Matemática parece ser aceita pela maior parte dos que 

pesquisaram o assunto no marco do paradigma do pensamento do professor; alguns apontam 

uma influência direta das concepções sobre as práticas, outros consideram a existência de 

outros fatores sobre o trabalho docente, mas todos se preocupam em salientar a necessidade 

de realização de pesquisas sobre o assunto. 

Blaire (1981) comenta os "movimentos" na Filosofia da Matemática, tais como o 

logicismo, o intuicionismo e o formalismo e as diferentes perspectivas para o ensino da 

Matemática: ensiná-la como uma arte, como um jogo ou como uma técnica. No final de seu 

artigo, Blaire sugere que os professores deveriam conscientizar-se das diferentes perspectivas, 

para adequar seu ensino às necessidades do próximo século. 

Lerman (1983) critica o artigo de Blaire, por considerar que as conexões entre a 

filosofia da matemática e os estilos de ensino são muito mais fortes, porém muito mais 

difíceis de serem detectadas na prática docente. Já agrupa, no entanto, as visões sobre a 

natureza da Matemática em torno das perspectivas Euclideana e Lakatosiana e, como 

conseqüência, classifica os estilos de ensino em torno das práticas centradas no conteúdo e 

aquelas centradas na resolução de problemas. 

Na mesma linha de Lerman, segue Ernest (1989a, 1991a, 1991b), que relaciona as 

concepções sobre a natureza da Matemática com  modelos de ensino, apontando a dicotomia 



 

 

58

entre as visões absolutista e falibilista, e sugerindo a adoção de uma nova filosofia para a 

Educação Matemática. 

Thompson (1984) faz um trabalho com professoras de 2º grau nos Estados Unidos, 

examinando as relações entre as concepções por elas assumidas e as suas práticas. As três 

entrevistadas mencionaram aspectos da Matemática que a caracterizam como sistema 

organizado, preciso e rigoroso, no qual os conteúdos são interrelacionados e conectados 

logicamente. Ao apontar outros aspectos relacionados com a natureza da Matemática, no 

entanto, as professoras apresentaram diferenças que fizeram com que a pesquisadora 

identificasse três concepções de Matemática: a platônica, a instrumental e a de resolução de 

problemas. As duas primeiras são, portanto, visões absolutistas, enquanto que a concepção 

mais dinâmica da terceira entrevistada, aceitando estar a Matemática em constante mudança, 

aponta para um possível opção pelo falibilismo. Thompson (1984) conclui seu estudo 

afirmando que há uma relação complexa entre as concepções dos professores e suas decisões 

e comportamentos instrucionais. 

A pouca reflexão sobre as concepções e práticas, evidenciada nas pesquisas revisadas 

por Thompson (1992), leva a autora a sugerir que se explorem maneiras de auxiliar os 

professores a justificarem suas ações e debaterem alternativas para as práticas. 

Dossey revisa as concepções sobre a Matemática e seu ensino e também propõe 

mudanças no sentido de uma maior reflexão sobre todos os aspectos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem: 

 
Os educadores matemáticos necessitam enfocar a natureza da matemática no 
desenvolvimento da pesquisa, do currículo, do treinamento de professores, do ensino 
e da avaliação, à medida em que se esforçam para compreender seu impacto sobre o 
ensino e a aprendizagem de matemática. (DOSSEY, 1992, p.46). 
 

Llinares e Sanchez (1989) pesquisaram o papel desempenhado pelas crenças sobre a 

natureza da matemática e de seu ensino na prática de ensino desenvolvida por alunos de um 

curso de formação de professores primários, na Espanha. Por meio da análise de conteúdo 

realizada sobre os dados obtidos em entrevistas, diários de práticas e fichas de observação, os 

pesquisadores concluíram que as crenças dos alunos-professores têm origem, em grande parte, 

nas suas experiências prévias como alunos de Matemática. Assim sendo, os cursos de 

formação de professores deveriam enfatizar não só a aquisição de conhecimentos 
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matemáticos, mas também a possibilidade de desenvolver experiências de ensino em que as 

crenças dos futuros mestres viessem à tona e pudessem ser discutidas. 

Nessa perspectiva de auxiliar os professores a modificarem suas crenças, pode ser 

classificado o trabalho de Santos com futuros professores de séries iniciais, expostos a várias 

atividades desafiadoras em termos de resolução de problemas. Segundo a pesquisadora, o 

estudo feito "revelou que crenças permanentes podem ser desafiadas e começam a mudar 

quando é dada a oportunidade aos estudantes de controlarem suas próprias aprendizagens e 

construírem uma compreensão da Matemática."(SANTOS, 1999, p.34) 

O interesse pela pesquisa sobre as concepções dos professores está-se difundindo por 

vários países, especialmente através dos professores que trabalham em conjunto com 

pesquisadores em Educação Matemática das universidades americanas e inglesas. Prova disso 

são os debates sobre a relação entre as concepções dos professores, suas práticas e sua 

formação, realizados durante o Seminário de Investigação em Educação Matemática, em 

1992, em Portugal (Ponte et al.,1992). Também podemos citar a conferência realizada por 

Gómez (1993), na Universidade Nacional da Colômbia, em que foram apresentados os 

marcos conceituais sobre o tema e as perspectivas para futuros trabalhos na Universidade dos 

Andes. 

Entre os trabalhos portugueses, salienta-se a pesquisa, realizada por Guimarães (1993), 

sobre concepções e práticas de quatro professores de Matemática do ensino secundário, com o 

objetivo de identificar as concepções relativas à Matemática e seu ensino, buscando 

evidenciar os seus traços mais relevantes, bem como suas diferenças e contrastes. A 

infalibilidade da Matemática, o rigor, a objetividade, a aplicabilidade dessa ciência, e o fato 

de pré-existir, independentemente do homem, são características apontadas pelos 

entrevistados ao referirem-se à Matemática; são, portanto, visões absolutistas. 

Os focos temáticos da pesquisa acadêmica em Educação Matemática no Brasil foram 

classificados,como já dissemos, por Fiorentini, em seu trabalho junto ao CEMPEM-FE-

UNICAMP e apresentados em Fiorentini (1995), focalizando os modos de ver e conceber a 

matemática no Brasil. Sobre concepções filosóficas da Matemática e/ou concepções e 

percepções que são atribuídas à Matemática e ao seu ensino, podemos citar, entre outras, as 

dissertações de Medeiros (1985) e Carvalho (1989). A primeira pesquisadora entrevista 

professores de Matemática que são, também, pesquisadores em Educação Matemática; ela não 
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classifica as concepções expressas pelos entrevistados, mas faz uma análise e interpretação 

dos depoimentos, buscando a ideologia subjacente aos discursos.  

 Carvalho (1989) realiza um trabalho com professoras de séries iniciais, objetivando 

analisar as concepções de Matemática assumidas por tais professoras. Mesmo não tendo um 

roteiro diretivo para a entrevista, a pesquisadora preocupa-se em abordar o tema concepção 

de Matemática, colocando a pergunta: "o que é a Matemática para você?". As respostas das 

quinze entrevistadas são apresentadas, resumidamente em quadros, e, em anexo, aparecem os 

textos completos. 

  Retomando esses textos, agrupamos as respostas das entrevistadas em três classes: a) 

as que consideram a Matemática presente em todas as atividades da vida e salientam seu 

caráter instrumental; b) as que vêem a Matemática como algo prazeroso; e c) as que 

consideram a Matemática como a ciência que desenvolve o raciocínio ou que a percebem 

como um jogo. Pela leitura dos depoimentos, podemos ver semelhanças entre as idéias 

expostas pelas professoras entrevistadas por Carvalho (1989) e por Thompson (1984): em 

ambas as pesquisas, surge a concepção utilitária, que aponta a Matemática como instrumento 

para resolver problemas; também o prazer sentido por algumas professoras ao estudar 

Matemática e brincar com ela, e o entusiasmo com o seu ensino são mencionados em ambos 

os trabalhos. 

Devemos ainda, registrar trabalhos antecedentes, como um estudo preliminar que 

realizamos (PAULINO FILHO, 2003), intitulado: “O Pensamento dos professores do Ensino 

Fundamental acerca da Matemática e do seu ensino:  Uma aproximação de suas concepções”, 

que permitiu estudar as concepções dos professores que atuam nas séries iniciais e que estão 

em processo de formação continuada em nível superior.  

Em relação à investigação sobre as crenças, concepções, teorias implícitas, 

representações e conhecimento profissional dos professores na área da Matemática temos tido 

algumas referências importantes que nos têm dado uma visão geral do estado da arte neste 

campo. Dentre estas referências encontramos o trabalho de Thompson (1992), intitulado “ 

Teacher’s beliefs and conceptions : a synthesis of research” no qual apresenta uma síntese das 

investigações realizadas na década de 80 no campo das crenças e concepções dos professores 

sobre a natureza da Matemática , sua aprendizagem e seu ensino.  

Da mesma forma, tivemos como referência teórica o texto de Fennema e Loef (1992), 

“Teacher’s knowledge and its impact”, no qual descreve o estado da arte da investigação no 
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campo do conhecimento profissional dos professores de Matemática e sua relação com os 

processos de aprendizagem e ensino escolar da Matemática. Por outro lado, também 

encontramos alguns trabalhos de investigação relacionados ao estudo das concepções dos 

professores sobre a Matemática, sua aprendizagem e seu ensino.  

Neste campo temos como referência mais importante as investigações realizadas pela 

equipe coordenada pelo professor Salvador Llinares, da Universidade de Sevilla. São duas as 

referências principais que temos em relação aos trabalhos de Llinares: a tese doutoral 

intitulada “Las creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y su enseñanza em los 

estudiantes para profesores de primaria: dos estúdios de casos  ”(LLINARES, 1989) e o texto 

publicado em meados da década de 90 (LLINARES, 1996) “El proceso de llegar a ser un 

profesor de primária. Cuestiones desde la educación matemática”.    

Outras referências, igualmente importantes de estudos anteriores, temos encontrado os 

trabalhos produzidos na Universidade de Huelva. Em particular, o estudo “Modos de resolver 

problemas y concepciones sobre la matemática y su enseñanza. Metodología de la 

investigación y relaciones” (CARRILLO, 1998) e, posteriormente, a tese doctoral 

“Resolución de problemas. Un análisis exploratorio de las concepciones de los profesores 

acerca de su papel en el aula”. Aqui no Brasil, Carvalho (1989); Medeiros (1985) e Fiorentini 

(1993) também desenvolveram suas pesquisas sobre o mesmo fenômeno com professores do 

ensino fundamental, em especial, com aqueles oriundos dos cursos de magistério. 

No âmbito da formação do professor, temos retomado os trabalhos de Schón (1998), 

Carr y Kemmis (1998,1999), Zeichner (1993), sobre o papel da reflexão na formação do 

professorado, assim como os trabalhos de Nuñez e Ramalho (2002, 2003) e Tardif e Gauthier 

(2003, 2004) sobre a profissão e a profissionalização docente. Além destes, temos nos 

ancorado nos trabalhos de Pérez (1985) que traz uma análise da gênese do pensamento prático 

do professor e suas implicações na sua formação.  

Devemos acrescentar a esta problemática das concepções de Matemática os estudos de 

caráter filosófico. Vários trabalhos de pesquisadores revelam uma correspondência entre 

prática docente e visão filosófica da Matemática. 

Vários autores, discorrendo sobre Educação Matemática, têm sugerido relações entre 

as visões filosóficas da Matemática e as práticas pedagógicas, são eles: Blaire (1981); Lerman 

(1983); Ernest (1985); Dossey (1992). Alguns desses trabalhos constituem o referencial 
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teórico utilizado por pesquisadores que investigaram, entre outros aspectos, as relações acima 

referidas; são exemplos: Thompson (1984); Cooney (1985). 

Queremos manifestar nosso desejo e interesse de que a perspectiva de trabalhar as 

concepções de Matemática dos professores, entre outras possibilidades, possa contribuir para 

a transformação de nossas próprias práticas na formação de professores, melhorando nosso 

saber profissional e dos professores em formação, na medida em que sejam criadas as 

condições favoráveis para que os professores reflitam e tomem consciência de suas próprias 

concepções na perspectiva de modificar de forma crítica sua ação docente.  

 

1.8 Uma aproximação ao problema das concepções dos professores sobre o Ensino da 
Matemática 
 

Nesta seção, estamos inserindo uma discussão ligada, mais diretamente, às concepções 

dos professores sobre a matemática e seu ensino e os problemas daí decorrentes. 

É inegável a constatação de que as dificuldades de aprendizagem vêm marcando o 

estudo desta disciplina em quase todo o Ensino Básico. Trata-se de um problema que se vai 

agudizando com o desenrolar do curso: questão presente nas séries iniciais, agrava-se ao 

término do ensino fundamental. As dificuldades persistem, malgrado iniciativas que 

objetivam tornar o ensino desta disciplina mais efetivo e mobilizador.  

Seja no campo da formação de professores, ou no da definição de procedimentos 

didáticos, de estratégias ou do material a ser adotado, estas iniciativas visam reduzir e superar 

as dificuldades e a ansiedade que, com freqüência, cercam o processo ensino-aprendizagem 

da Matemática, sobretudo nas séries iniciais do ensino fundamental. Os resultados obtidos 

pelos alunos em testes e avaliações diversas, no entanto, continuam a corroborar um temor 

que se generaliza, ao mesmo tempo que boas notas implicam na valorização daqueles que as 

conseguem.  

Nessa problemática, não só os alunos estão envolvidos, mas pais e professores aí 

também estão implicados, fundindo, na construção do sentido deste objeto social, momentos 

de vida, necessidades, interesses, expectativas, demandas e desejos diversos. 

A escola, através do ato de ensinar os conteúdos, e em especial os de Matemática, não 

tem proporcionado ao aluno desenvolvimento total de suas potencialidades para que possam 

enfrentar desafios frente a sociedade atual. Nesse contexto, a Matemática é geralmente tratada 
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como uma disciplina que apenas transmite uma série de regras arbitrárias e ensina uma 

linguagem de signos sem garantir, no entanto, o desenvolvimento das estruturas cognitivas 

que sustentam a possibilidade do que se pretende ensinar. A Matemática é vista então como 

uma disciplina com resultados precisos e procedimentos infalíveis, cujo conteúdo está pronto 

e acabado.  

Dessa forma, o referido tratamento contribui para a formação de alunos passivos que 

passam a acreditar e conceber que a aprendizagem de Matemática se dá por meio de acúmulo 

de fórmulas e algoritmos associados quase sempre a memorização de regras e definições 

matemáticas. 

A conseqüência dessa visão em sala de aula é a imposição do conhecimento 

matemático por um professor que, supõe-se dominar e o transmitir a um aluno passivo que 

deve se moldar à autoridade da perfeição científica. Outra conseqüência e, talvez, a de 

resultado maior é a de que o sucesso em Matemática representa um critério avaliador da 

inteligência dos alunos, na medida em que uma ciência tão nobre e perfeita só pode ser 

acessível a mentes privilegiadas, tendo em vista que os conteúdos matemáticos são abstratos e 

nem todos tem condições de possuí-los.  

Entendemos que toda essa situação e cenário no qual a Matemática e o ensino da 

Matemática se inserem relacionam-se, dentre outros fatores, com a problemática das crenças e 

das concepções dos professores. 

Desta forma, refletindo sobre a atual situação do ensino no Brasil e, em especial o de 

Matemática, percebemos que esta disciplina parece ter oferecido mais obstáculos a 

aprendizagem dos alunos que as demais, contribuindo, assim, para altos índices de repetência 

e evasão do ensino. Nesse sentido, observamos que a Matemática desempenha um papel 

social de caráter seletivo, na medida em que, ainda, joga um peso maior na permanência ou 

não do aluno na escola. 

Esta complexidade impõe a urgência de abordagens que considerem o problema no 

dinamismo que o articula e sustenta. A ilusão do estabelecimento de causações lineares 

simples vem se mostrando, neste e em outros espaços de pesquisas em educação, inócua e 

estagnante. 

A consideração do concreto e de suas relações é, portanto, um nível analítico 

necessário para a compreensão dos mecanismos e processos em jogo. Estes, da mesma forma 
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que a escola, não se esgotam em si mesmos, pois, explicitam determinações que os 

extrapolam. 

Considere-se, ao mesmo tempo, que na contemporaneidade, vêm sendo firmados 

novos pólos de importância em termos de saber socialmente valorizados pelos quais, da 

filosofia e das letras de outrora, finda-se por ratificar, na prática concreta dos homens, o papel 

das ciências em geral e, em particular, da Matemática.  

É no dinamismo das relações sociais e históricas que os sujeitos vão definindo valores, 

normas, símbolos, modelos, crenças, concepções, etc., caracterizando neste movimento, de 

forma contínua, estes novos pólos de importância social, ao mesmo tempo em que os integra 

na busca de uma coerente compreensão de mundo e de si mesmo. Neste contexto, são 

construídos, ratificados ou retificados, estereótipos e definições, pelos quais, não só objetos, 

mas indivíduos e grupos são demarcados e rotulados.  

A questão do sentido atribuído à Matemática pode ser, nesta perspectiva, entrevisto em 

sua complexidade: o domínio deste conhecimento cria mais possibilidades intelectuais, 

enquanto que o contrário impede ao sujeito o encaminhamento a outra lógicas que lhes são 

correlatadas, todas de inegável importância no mundo atual; é o acesso a uma lógica que está 

sendo, aos poucos, vetado e vedado a muitos, ao mesmo tempo que o poder de alguns se 

instrumentaliza pelo seu domínio. 

Há uma necessidade de superação das dificuldades que envolvem a Matemática e o 

seu ensino que deve ser investigada num contexto mais amplo, não restringindo-se, apenas, a 

estabelecer mudanças no conteúdo e na metodologia de ensino, mas também, além de outras 

necessidades, criando-se condições para que os professores reflitam e conheçam suas próprias 

concepções sobre a matemática e as possíveis relações destas com a prática do ensino. 

Tais considerações nos remetem a pensar sobre a forma como a Matemática e o seu 

ensino são concebidos pelos professores, especialmente, por aqueles que ensinam Matemática 

nas séries iniciais, tornando-se objeto de reflexão e análise por parte daqueles que se 

preocupam com o nível de qualidade da educação e em particular, da Educação Matemática. 

 A partir destas considerações, tomamos como problema da pesquisa Que impactos 

podem ser identificados, a partir de um grupo reflexivo crítico, em contexto formativo, na 

formação de professores polivalentes, no que concerne às concepções relativas ao ensino da 

matemática? 
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PARTE II MARCO CONCEITUAL     

 

2.1 O Campo Semântico das Concepções e Crenças  

 
Utilizados por vários pesquisadores, imersos num campo de grande dispersão 

semântica (NÚÑEZ; RAMALHO, 2000), os termos concepções e crenças não têm aceitação 

unânime, e suas definições são, às vezes, conflitantes. Talvez por esse motivo, os textos mais 

recentes apresentam uma conceituação dos termos e as diferenças entre eles. Problemas de 

tradução têm, também, influenciado a forma como alguns autores se referem aos construtos, 

que são conceitos polissêmicos.  

Para justificar a escolha do termo concepção e do sentido com que vamos empregá-lo, 

será feita, inicialmente, uma apresentação das idéias de vários pesquisadores. 

Ernest parece não fazer uma distinção clara entre os termos concepção, crença, 

opinião (ou ponto de vista, visão) e modelo. Ernest (1989) faz referência às opiniões dos 

professores sobre a natureza da Matemática, distinguindo as que a vêem como um produto, 

das que a consideram um processo.  

Em outro texto, o mesmo autor utiliza os três termos, concepções, crenças e opiniões, 

referindo-se à natureza da Matemática e a seu ensino e aprendizagem. Primeiramente, ele diz 

que "os conteúdos ou esquemas mentais dos professores de matemática incluem o 

conhecimento de matemática, as crenças sobre a matemática e seu ensino e aprendizagem e 

outros fatores". (ERNEST, 1991, p.249) 

Considerando que o conhecimento é um fator importante, mas não é suficiente para 

estabelecer as diferenças entre as práticas, Ernest diz que a ênfase será colocada nas crenças, e 

explica: 

 
os componentes principais das crenças dos professores de matemática são: 
sua opinião ou concepção sobre a natureza da matemática; seu modelo  ou 
opinião sobre a natureza do ensino de matemática; seu modelo ou opinião  
sobre o processo de aprendizagem de matemática. (ERNEST, 1991, p.250). 
 

Portanto, esse autor parece englobar, com o termo crenças, os outros constructos 

(concepções, opiniões, modelos). No entanto, logo em seguida acrescenta: 
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a concepção do professor sobre a natureza da matemática é seu sistema de 
crenças relativamente à matemática como um todo. Tais pontos de vista 
formam a base da filosofia da matemática, embora as opiniões de alguns 
professores pode não terem sido elaboradas em filosofias completamente 
articuladas [...] As concepções do professor sobre a natureza da matemática 
de forma alguma têm que ser opiniões conscientemente definidas; antes, elas 
podem ser filosofias implicitamente mantidas. (ERNEST, 1991, p.250). 

 

Ernest parece ter invertido os conceitos, indicando que as concepções englobam as 

crenças, de forma a tornarem-se sinônimos de sistema de crenças. 

Gostaria de salientar as dificuldades de tradução dos termos utilizados tanto por Ernest 

como dos empregados por demais autores, pois o uso de um ou outro termo pode sempre ter 

sido decidido apenas por exigências de estilo (por exemplo, usar sinônimos para não repetir 

sempre a mesma palavra na frase). Ernest, em um certo trecho, usa, em uma mesma frase, as 

palavras concepção e opinião. 

Dossey (1992) também não define os termos que utiliza, e nele encontramos as 

palavras concepção e visão.  No item relativo às concepções de Matemática, o autor discute a 

natureza da Matemática, citando Platão, Aristóteles, Kant, Descartes, os filósofos da 

Matemática dos séculos XIX e XX e as visões modernas. Refere-se à "visão de Platão", à 

"visão de Aristóteles", etc. Mais adiante, Dossey alude à concepção de Matemática defendida 

pelo professor e, em seguida, no item relacionado com a pesquisa em educação Matemática, 

diz: 

 

pelo menos cinco concepções de matemática podem ser identificadas na 
literatura sobre educação Matemática. Essas concepções incluem dois grupos 
de estudos sobre a visão externa (Platônica) da Matemática. Os três grupos 
de estudo restantes seguem uma visão mais interna (Aristotélica). (DOSSEY, 
1992, p.43). 

 

 

Parece-nos, então, que esse autor utiliza os dois termos, concepção e visão, como 

sinônimos. Nele, só encontramos a palavra crença no final do texto, quando se refere às 

"crenças dualísticas ou múltiplas à respeito da matemática".(DOSSEY, 1992, p.45) 

Para esclarecer melhor o uso dos termos, reportemo-nos a Thompson, que discorreu 

sobre os problemas de conceituação. Em primeiro lugar, a autora cita as crenças (beliefs) e 

reclama da falta de definições sobre o termo: "Na sua maioria, os pesquisadores têm assumido 
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que os leitores sabem o que são as crenças". (THOMPSON, 1992, p.129) Em seguida, salienta 

a necessidade de fazer uma distinção entre crença e conhecimento, pois ambos os termos 

aparecem como sinônimos em alguns textos sobre educação. 

Thompson sugere, então, a busca a textos de filosofia e psicologia para aqueles que 

querem um aprofundamento sobre o assunto e furta-se de dar uma definição. Distingue os 

TERMOS, apenas pelas suas características: as crenças podem ser mantidas com diferentes 

graus de convicção, não são consensuais e dependem das experiências pessoais do sujeito. O 

conhecimento, diferentemente, é associado à verdade, e há uma concordância geral sobre os 

processos de julgamento de sua validade. Mais adiante, a autora comenta a expressão sistema 

de crenças, novamente remetendo a outros autores que trataram do assunto. 

Entre os autores mencionados por Thompson, podemos recorrer a Rokeach, que trata 

da organização e modificação das crenças. Para ele, "as crenças são inferências feitas por um 

observador sobre estados subjacentes de expectativa". (ROKEACH, 1986, p..2) Quanto ao 

sistema de crenças, para defini-lo, o mesmo autor expressa-se nos seguintes termos: 

 

um sistema de crenças pode ser definido como representando em seu 
interior, em alguma forma psicologicamente organizada, mas, não 
necessariamente lógica, cada uma e todas as incontáveis crenças de uma 
pessoa a respeito da realidade física e social. (ROKEACH, 1986, p.2). 

 

Rokeach considera que as crenças de um indivíduo variam ao longo de uma dimensão 

central-periférica. As crenças centrais são aquelas mantidas mais firmemente, enquanto que as 

periféricas são suscetíveis de mudança. Entre os principais tipos de crenças, cita as primitivas 

- aquelas adquiridas a partir do "encontro direto" com o objeto da crença, e que são reforçadas 

pelo consenso social unânime do grupo ao qual a pessoa pertence - e as derivadas, que são as 

crenças emanadas de uma autoridade em quem o indivíduo confia. 

Vemos, assim, a importância das influências dos mestres e colegas na formação do 

sistema de crenças dos professores a respeito da Matemática. As idéias veiculadas pela cultura 

matemática, a partir das principais correntes filosóficas da Matemática, disseminam-se entre 

os matemáticos, entre os autores de livros-texto, entre os pesquisadores em Educação 

Matemática, entre os responsáveis pelos currículos dos cursos de Licenciatura, enfim, entre 

aqueles que têm alguma influência sobre o futuro professor de Matemática. Esse professor 

tem, então, suas crenças primitivas reforçadas pelo consenso da comunidade e pela autoridade 

dos mestres. 
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Voltando às idéias de Thompson, vemos que a autora define, especificamente, 

concepção: 

 

a concepção de um professor sobre a natureza da matemática pode ser vista 
como as crenças conscientes ou subconscientes daquele professor, os 
conceitos, significados, regras, imagens mentais e preferências relacionados 
com a disciplina. Essas crenças, conceitos, opiniões e preferências 
constituem os rudimentos de uma filosofia da matemática, embora para 
alguns professores elas podem não estar desenvolvidas e articuladas em uma 
filosofia coerente. (THOMPSON, 1992, p.132). 

 

 

Portanto, para Thompson, a noção de concepção é mais ampla, pois inclui o sistema 

de crenças. Quando se refere a uma filosofia da Matemática, lembra-nos a observação de 

Ernest: 

 

Uma ambigüidade sistemática deveria ser assinalada. A filosofia da 
matemática é o campo global de investigação filosófica sobre a natureza da 
matemática. Por outro lado, uma filosofia da matemática é uma consideração 
ou opinião particular sobre a natureza da matemática. (ERNEST, 1991, 
p.14). 

 

No desenvolvimento de seu trabalho, Thompson vai empregando juntos os termos 

concepções e crenças e fala, ainda, de opiniões. Examinando outro texto da mesma autora 

(THOMPSON, 1984), vemos que sua pesquisa sobre as concepções de três professoras de 2º 

grau incluem as crenças, as opiniões e as preferências dessas professoras a respeito de 

Matemática. 

Portanto, mesmo que tenha empregado as três palavras (concepções, crenças, 

opiniões) em alguns momentos sem distinguí-las, parece-nos que Thompson é coerente, 

usando, em sua prática de pesquisa, o conceito mais amplo (concepções) e englobando, com 

esse termo, toda a filosofia da matemática particular de cada professor. 

Em textos em língua portuguesa ou espanhola, baseados em autores americanos ou 

ingleses, encontramos diferentes traduções. Matos (1992) diz ter traduzido a palavra inglesa 

belief pelo termo concepção e tece considerações sobre as confusões na definição do conceito. 

Em geral, ao tentar explicitá-lo, segue autores americanos (Lester, Garofalo) e apresenta 

idéias semelhantes às de Thompson, mencionando, inclusive, sistemas de concepções no 

mesmo sentido em que a autora usa sistema de crenças. 
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É interessante notar que, no mesmo livro em que Matos escreve, há outro capítulo, de 

responsabilidade de Ponte (1992), em que este afirma ter utilizado crenças como tradução da 

palavra inglesa beliefs. Esse autor reporta-se constantemente à obra de Thompson, ao 

comentar as concepções acerca da Matemática.  

Llinares e Sanchez, espanhóis, usam a expressão crenças epistemológicas, em um 

sentido amplo que inclui opiniões, visões e crenças: 

 
 
...tanto a compreensão das noções de matemática escolar que tem que 
ensinar como as crenças epistemológicas que o estudante para professor leva 
consigo em relação à natureza da matemática e seu ensino e sobre seu papel 
como professor e o das crianças como aprendizes, devem ser consideradas 
como elementos integrantes de seu `marco de referência' que condiciona 'seu' 
processo de chegar a ser um professor. (LLINARES e SANCHEZ, 1989, 
p.390). 

 

 

Guimarães, pesquisador português, fez uma revisão das pesquisas sobre concepções, 

citando, também, alguns dos autores por nós mencionados, e encontra uma diversidade de 

termos utilizados pelos investigadores: concepções, crenças, convicções, perspectivas, pontos 

de vista, preferências e princípios. Por fim, o autor apresenta a sua forma de definir 

"compreensivamente" o termo concepção:  

 

 
...um esquema teórico, mais ou menos consciente, mais ou menos explícito, 
mais ou menos consistente, que o professor possui, que lhe permite 
interpretar o que se lhe apresenta ao seu espírito, e que de alguma maneira o 
predispõe, e influencia a sua ação, em relação a isso. (GUIMARÃES, 1988, 
p.20). 
 

Vemos, então, que não há concordância entre os diversos pesquisadores a respeito do 

uso dos termos concepções e crenças e que precisamos buscar nossas próprias definições, 

para esclarecer o uso que fazemos dos mencionados termos na presente pesquisa. 

Revisando os significados utilizados pelos diversos autores que trabalham os conceitos 

de concepções, crenças, opiniões e visões sobre a Matemática e as diversas definições 

encontradas em dicionários, optamos pela utilização do termo concepção, porque engloba 

toda a filosofia particular de um professor, quando ele concebe idéias e interpreta o mundo a 
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partir dessas idéias.  Vamos estabelecer, a partir de agora, o sentido com que vamos empregar 

o termo concepção. 

Acreditamos que os professores de Matemática formam idéias sobre a natureza da 

Matemática, ou seja, concebem a Matemática, a partir das experiências que tiveram como 

alunos e professores, do conhecimento que construíram, das opiniões de seus mestres, enfim, 

das influências socioculturais que sofreram durante suas vidas, influências essas que se vêm 

formando ao longo dos séculos, passando de geração a geração, a partir das idéias de filósofos 

que refletiram sobre a Matemática. 

A essas idéias somam-se todas as opiniões que os professores formam sobre a 

Matemática como disciplina, sobre seu ensino e aprendizagem, sobre seu papel como 

professores de Matemática, sobre o aluno como aprendiz, idéias essas nem sempre bem 

justificadas. Uma mesma pessoa pode ter idéias conflitantes, pois elas dependem das 

experiências vividas e das influências sofridas em momentos diferentes. Mais ainda, essas 

idéias podem entrar em choque na prática docente, exatamente porque o professor pode ter 

utilizado diferentes filtros para suas próprias experiências. 

Todo esse arcabouço forma o que Ernest (1991a) chama de uma filosofia da 

matemática, que é particular, própria de cada professor e única, no sentido de que não há duas 

pessoas com iguais vivências. De qualquer forma, acreditamos que as concepções dos 

professores influenciam as suas práticas e a mudança nas práticas, se necessário e desejado, só 

será possível através de uma reflexão sobre as concepções e as práticas desses professores. 

Como vimos, na investigação em educação e em educação matemática em particular, o 

termo concepção tem tido e ainda tem diferentes usos e significados.  Nesse sentido, os 

trabalhos sobre concepções aparecem num amplo repertório terminológico, como 

preconceitos, teorias ingênuas, concepções errôneas, dependendo da sua natureza e seu 

processo de construção.  Em geral, estes estudos que tem sua origem no marco da psicologia 

genética ou do cognitivismo, enfatizam o papel de tais concepções como ponto de partida da 

aprendizagem dos alunos. 

Podemos destacar, em educação matemática, os trabalhos referentes às concepções dos 

alunos sobre objetos matemáticos relevantes (BROUSSEAU, 1982), nos quais o termo 

concepções poderá associar-se a conhecimento.  O estudo da influência das concepções do 

professor nas concepções e atitudes dos seus alunos acerca da matemática e seu ensino é, sem 

dúvida, um campo fértil de investigação; mas não se constitui objeto de estudo neste trabalho. 



 

 

71

Outra linha de investigação, diferente da anterior, se ocupa dos trabalhos relativos às 

concepções como elemento do pensamento do professor.  Aqui, o significado que podem ter 

os termos associados às concepções pode abarcar mais que o mero âmbito conceitual 

concernente a todo desenvolvimento profissional.  Neste campo, tem surgido um bom número 

de termos como crenças, sistema de crenças, reflexões a priori, perspectivas, ideologias, 

teorias implícitas, expectativas sobre os quais teríamos que nos perguntar se trata do uso de 

etiquetas distintas para significados iguais ou, por outro lado, são as mesmas etiquetas para 

distintos significados. (LLINARES, 1996) 

Apesar do louvável esforço feito por Pajares (1992) para diferenciar alguns desses 

termos, ainda permanece, neste âmbito, uma certa falta de interação.  Uma explicação para 

esta variedade de termos, talvez simplista, poderia fundamentar-se na diversidade de idiomas, 

como aponta Christou (1997).  As concepções eram para Thompson (1992, p.132), 

“consciente ou inconsciente conjunto de crenças, conceitos, significados, princípios, imagens 

mentais e preferências concernentes à Matemática”.  

Esse mesmo construto, na língua alemã, é entendido como teorias pessoais ou visões 

pessoais do mundo matemático.  Entretanto, na Itália, os termos concepção, imagem, opinião, 

visão e crença são usados de forma indistinta.  Pensamos que se trata, muito mais, de um 

problema semântico que terminológico.  Nesta variedade de sentidos, encontramos algo em 

comum, qual seja, a finalidade com que foram abordados ou são até agora estudados que não 

é outra senão sua identificação como elementos do conhecimento profissional dos 

professores. 

O conhecimento profissional tem adquirido muita relevância dentro do paradigma do 

pensamento do professor como um conhecimento de caráter dinâmico, com um componente 

prático e de caráter singular, no sentido de que sua evolução, em cada sujeito, guarda uma 

relação de dependência com os aspectos pessoais como as concepções e crenças.  O quadro a 

seguir mostra esta situação. 

 

Termo Autor/Ano 

Metáforas / crenças Munby, 1982 

Concepções dos professores Larsson, 1984 

Imagem Clandinin, 1985 

Perspectiva dos professores Tabachnik e Zeichner, 1985 
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Guia / esquema Clark e Peterson, 1986 

Rotinas Leinhart e Greeno, 1986 

Projetos Clark e Yinger, 1987 

Concepções dos professores Giordan e Vecchi, 1996 
QUADRO 1: Alguns conceitos teóricos na investigação sobre o pensamento do professor. 

 

Autor / Ano Termo / Características 

Schõn, 1983 Conhecimento profissional: é o que explica o fazer e o porquê 
daqueles que estão numa ocupação particular.  

Llinares   e 
Sánchez, 1990 

Conhecimento profissional: experiência prática acumulada do  

professor na realização de determinadas tarefas docentes. 

 

 

 

 

Thompson, 1992 

Crenças / Conhecimento: as crenças podem ocorrer com vários 
graus de conhecimento, não têm que ser consensuais. Justificam-se 
por razões que não têm critérios que permitam regras de evidências 
ou certeza estando associado com o conhecimento que em geral 
prevê acordos sobre procedimentos para avaliar e julgar sua 
validade. 

Concepções: estrutura mental geral que envolve crenças, 
significados, conceitos, proposições, regras, imagens mentais, 
preferências.   

 

Giordan   e 

 Vecchi, 1996 

Concepções: não são um produto. Constituem-se como processo 
decorrente de uma atividade de elaboração. Dependem do sistema 
subjacente que compõe seu quadro de significação.  

 

 

 

 

 

Ponte, 1994 

Crenças: verdades pessoais não controvertidas defendidas por 
todos e derivadas da experiência ou da fantasia, tendo componente 
afetivo e avaliativo forte. 

Concepções: marcos organizativos que servem de suporte aos 
conceitos e que tem essencialmente uma natureza cognitiva. 

Conhecimento: Rede ampla de conceitos, imagens e habilidades 
inteligentes que possuem os seres humanos.  Concepções e crenças  
são parte do conhecimento. 

Conhecimento profissional: É essencialmente o conhecimento em 
ação, baseado no conhecimento teórico, experiência e reflexão 
sobre a experiência. 

QUADRO 2 Significados atribuídos a distintos termos referentes ao conhecimento profissional. 
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 Os trabalhos de Ponte (1994), Porlán (1997), Contreras e Carrillo (1995) e ainda 

Giordan e Vecchi (1996) orientam o significado dado às concepções e às crenças neste estudo.  

Entendemos as concepções como um marco organizativo de natureza metacognitiva, implícito 

no pensamento do sujeito e dificilmente observável, que incidem sobre suas crenças 

determinando sua tomada de decisões e orientando o seu agir. 

As concepções como processo de uma atividade de construção mental do real são 

produzidas nas relações que o sujeito mantém com os outros, no seu meio social, 

constituindo-se num modelo explicativo. 

Analisando as rotinas e guias de ação descritos por Porlán (1997), como elementos 

mais observáveis do conhecimento profissional iremos inferir as concepções em forma de 

construtos hipotéticos, utilizando o mesmo sentido assinalado por Pajares (1992).  Desta 

forma, nesta pesquisa, a concepção de um professor sobre a matemática e seu ensino 

constitui-se de um conjunto de posicionamentos que o investigador supõe que o professor 

possui, através da análise de documentos, de opiniões e de respostas a pergunta sobre a sua 

prática, envolvendo temas relativos à matemática e ao seu ensino. 

Estamos convencidos de que qualquer que seja a análise exaustiva sobre concepções 

individuais em torno de algum tema deve considerar-se o modo de apreensão das mesmas, as 

possíveis inter-relações não só entre as concepções sobre um certo objeto, mas também entre 

estas e as demais concepções do indivíduo, o contexto sociocultural onde elas são analisadas e 

outras variáveis pessoais.   

Vemos, então, que não há concordância entre os diversos pesquisadores a respeito do 

uso dos termos concepções e crenças e que precisamos buscar nossas próprias definições para 

esclarecer o uso que fazemos dos mencionados termos na presente pesquisa. Para tanto, 

vamos, primeiramente, buscar os seus significados em dicionários de Língua Portuguesa 

(Aurélio), de Língua Inglesa (Webster's) e de Filosofia (Lalande). 

Segundo o Aurélio, entre os vários significados para concepção, podemos listar: " O 

ato de conceber ou criar mentalmente, de formar idéias, especialmente abstrações: A 

concepção de um princípio filosófico, de uma teoria matemática . Noção, idéia, conceito, 

compreensão: Sua concepção de autoridade está baseada nos moldes tradicionais. Modo de 

ver, ponto de vista; opinião, conceito. (FERREIRA, 1975, p.358) 

Crença, segundo o mesmo dicionário, é, entre outras acepções: convicção íntima; 

opinião adotada com fé e convicção. (ibid., p.399). 
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Em inglês, o Webster's registra, para concepção (conception), entre outros, os 

seguintes significados: "a capacidade, função ou processo de formar idéias ou abstrações ou 

de compreender o significado dos símbolos que representam tais idéias ou abstrações; uma 

idéia ou noção geral "(WEBSTER'S, 1976, p.469-470) 

Para crença (belief), o mesmo dicionário indica as palavras fé, crédito, confiança, 

como sinônimos e explica: crença significa aceitação mental ou aprovação de algo oferecido 

como verdadeiro, com ou sem certeza. (ibid, p.200). 

Em termos filosóficos, encontramos no vocabulário técnico y crítico de filosofia, de 

Lalande, três significados para a palavra concepção: 

 

a.todo ato de pensamento que se aplica a um objeto. B.Mais especialmente, 
operação da inteligência, oposta às da imaginação, seja reprodutiva, seja 
criadora (concepção de uma diferença; concepção do mundo). C.Mais 
especialmente ainda  operação que consiste em tomar ou em formar um 
conceito. (LALANDE, 1966, p.165). 

 
Discutindo as diversas acepções do termo, inclusive apoiando-se em filósofos que o 

utilizaram, o autor acredita "ser desejável (...) tomar este vocábulo no sentido B e empregar 

conceber nesse mesmo sentido. (...) A concepção seria então, por oposição à memória ou à 

imaginação, a operação da inteligência."(ibid, p.166). 

Para crença, Lalande apresenta, inicialmente, dois significados: 

 
 
 

a.Em sentido simples e amplo, é o equivalente à opinião e designa um 
assentimento imperfeito, que, como a opinião, comporta todos os graus de 
probabilidade. B. 'No sentido estrito, literal e escolástico da palavra, é dar 
crédito a um testemunho (credere), confiar, sem conhecimento direto, 
naquele que sabe, e confiar nele por razões extrínsicas ao que afirma. (IBID, 
p.200-201) 
 
 

Em seguida, o mesmo autor discute outras acepções em que, por influência de Kant, a 

palavra tem sido utilizada, considerando, então, que o termo tem um alcance mais 

psicológico, designando "antes um fato subjetivo, um estado de alma individual, do que uma 

afirmação da qual se podem dar razões lógicas adequadas e comunicáveis." (ibid, p.201). 
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2.2 Concepções do professor: diferentes perspectivas teóricas  

 

A discussão a seguir fundamenta-se na relação necessária que deve haver entre as 

pesquisas realizadas no âmbito da formação do professor e aquelas voltadas para o estudo do 

pensamento do professor, em particular, para as investigações no campo das concepções dos 

professores.  

Parte-se do pressuposto de que os encaminhamentos teórico-metodológicos, 

originados nas pesquisas sobre os processos formativos de professores, apontam para a 

necessidade das agências formadoras tomarem, em seus modelos formativos, as concepções 

dos professores como um elemento chave e vertebrador desses processos.  

Dentre as diferentes perspectivas teóricas que caracterizam os fenômenos educativos, 

gostaríamos de destacar as que entendemos serem características básicas que deverão nortear 

a formação de um professor.  Em primeiro lugar, temos que considerar o caráter 

pessoal/social da construção do conhecimento do professor, o que requer ter em conta suas 

concepções e sentimentos, sobre todos os aspectos inerentes a sua própria experiência como 

aprendiz e a sua prática reflexiva. 

Devemos acrescentar a isto o caráter profissional.  Trata-se de um conhecimento 

próprio da profissão do professor, que se diferencia de outros profissionais, entre os quais se 

encontram os matemáticos.  Refere-se a um conhecimento relativamente inexistente entre os 

professores novatos nos quais a componente proposicional que Blanco (1996) denomina 

estática parece ser dominante.  É um conhecimento que deve ter uma forte componente 

prática.  Isto nos situa diante da insuficiência do conhecimento teórico proposicional (como o 

próprio conhecimento da didática da Matemática) para resolver problemas específicos da 

prática.  A esse respeito se refere Blanco (1996) quando estabelece a necessidade de 

considerar uma componente dinâmica, na qual o professor em formação inicie um processo 

reflexivo para integrar ao conhecimento proposicional suas próprias concepções e suas 

primeiras experiências práticas. 

Além disso, o conhecimento do professor deve ser situado, a fim de levá-lo a criar 

situações de aprendizagem contextualizadas no âmbito da escola, o que potencializa a criação 

dos primeiros esquemas práticos. (ELBAZ ,1983) Neste sentido, o professor-aluno realizará 

uma revisão do conteúdo a partir de sua perspectiva como professor e não meramente como 

aprendiz.  Dentro dessas características temos alguns aspectos com relação às investigações 
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recentes que têm manifestado a necessidade de aprofundar crenças, conhecimento do 

conteúdo, conhecimento do conteúdo pedagógico e a razão pedagógica.  Ao se referir às 

crenças, Cooney (1994, p.9) assinala:  

 

 

os professores tomam decisões sobre os estudantes e o currículo de uma 
forma racional e de acordo com as concepções que sustentam. Desenhar 
programas de formação de professores sem compreender estas concepções e 
seu papel cria um contexto no qual os formadores crêem que suas idéias 
referentes ao ciclo de ensino-aprendizagem são sinônimos ou guardam uma 
correspondência com as dos professores aos quais ensinam. 
 

 

A investigação mostra que o lugar na prática do conhecimento matemático e 

pedagógico passa pelo filtro das crenças dos professores sobre a natureza da Matemática e seu 

ensino, determinando como ensina e avaliam o conteúdo.  Como já afirmou Thompson 

(1982), as finalidades que os professores consideram desejáveis nos programas, seu próprio 

papel no ensino, a validade dos procedimentos matemáticos e as metas a serem alcançadas 

com a instrução põem em relevo suas concepções sobre o ensino da Matemática. 

Estudos realizados com futuros professores e professores em formação têm mostrado 

que estas crenças são adquiridas, em sua maioria, durante seus períodos como estudantes. 

Além disso, como têm mostrado Brown e Borko (1992), as mudanças aparentes produzidas 

durante a formação nem sempre são postas em prática; os professores novatos freqüentemente 

voltam aos métodos com os quais aprenderam e depois de concluir o período de formação, a 

maioria afirma não ter aprendido muita coisa nova. 

Com base nesses estudos, Manouchehri (1997) conclui que as experiências prévias 

determinam que a formação posterior seja vista como irrelevante e que as mudanças em 

profundidade sobre a Matemática e seu ensino, em curto prazo, são difíceis.  Se faz necessário 

reorientar os programas de formação para que os futuros professores e àqueles em formação 

reaprendam o conhecido e aprendam o que deveriam conhecer oportunizando-os a fazer 

Matemática de forma diferente de suas experiências prévias.  Acreditamos que os professores 

devem explorar, analisar, construir modelos, tomar e representar dados, apresentar argumento 

e resolver problemas. 
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Além disso, os programas de formação de professores devem abordar as crenças 

implícitas dos estudantes sobre a adequação de seu conhecimento básico para ensinar e 

ajudar-lhes a tornar explícitas suas crenças sobre o ensino, a aprendizagem, o conteúdo e o 

aprender a ensinar. Há evidências de que o confronto dos professores com suas próprias 

crenças contribui para se situarem favoravelmente diante das mudanças. (CARRILLO, 1998 ; 

CONTRERAS, 1999) 

São abundantes os estudos que mostram o insuficiente conhecimento do conteúdo 

matemático dos professores, evidenciando erros similares aos de seus estudantes.  

(SHULMAN, 1986; BLANCO ,1996) Sua formação matemática obrigatória não permite 

abordar de forma adequada o conhecimento substantivo e, nos centros de formação, nem 

sempre se oferece a possibilidade de revisar e reconstruir esse conhecimento. 

Enderson (1995) mostra que um maior domínio do conteúdo é diretamente 

proporcional à capacidade de gestão da sala de aula e que as escolhas curriculares dependem 

desse domínio do conteúdo.  Manouchehri (1996) tem assinalado que as habilidades para criar 

e sustentar um discurso produtivo na aula estão basicamente relacionadas com o domínio dos 

aspectos conceituais da disciplina e o conhecimento de múltiplas representações e inter-

relações entre as diferentes estruturas matemáticas.   

Por último, num estudo recente, Contreras, Climent e Carrillo (1999) têm posto em 

evidência que as deficiências nestas representações e relações são causa de problemas de 

gestão da aula. O professor, diante de argumentos e esquemas de raciocínio de seus estudantes 

os quais não têm sido previstos, não dispõe de recursos cognitivos para respondê-los. Sobre 

isso, Cooney (1994, p. 14) diz: “é difícil imaginar um argumento racional para excluir o 

conhecimento matemático dos programas de formação do professor de matemática”.  

Entretanto, se faz necessário abordar esse conhecimento vinculado e não de forma 

separada do conhecimento didático.  A opção contrária implica em sérios problemas de 

incongruência oriundos da experiência anterior baseada em métodos que nem sempre estão de 

acordo com a nova filosofia que se pretende transmitir.  Com tudo isso, o conhecimento do 

conteúdo que os professores precisam é de diferente natureza do conhecimento matemático 

específico (aprofundado) que, por si só, é por demais insuficiente. (SHULMAN, 1986 )  

Trata-se de um conhecimento profissionalizado do conteúdo, relativamente escasso entre os 

novatos. 



 

 

78

O conhecimento do conteúdo pedagógico não emerge como aplicação direta das 

teorias sobre o ensino e aprendizagem: “alguém pode não saber como ensinar, mesmo tendo 

uma razoável compreensão das teorias sobre aprendizagem”. (MANOUCHEHRI, 1997, p. 

2001) Além disso, o conhecimento matemático que possuem os futuros professores não está 

situado, não é contextualizado em situações de ensino o que dificilmente poderá ser utilizado 

em situações reais. 

Trabalhos como os de Llinares (1994) demonstram que leituras específicas em 

didática da matemática não são suficientes para permitir aos professores em formação abordar 

situações práticas.  Aparentemente, apenas conseguem aplicar sem compreender e sem 

argumentar atividades de ensino e aprendizagem. 

Finalmente, como indica Manouchehri (1997), esse conhecimento tem que ser 

compatível com as novas orientações curriculares que, ainda que apontem em que direção 

devem ir as reformas, não provém de mecanismos para que essas mudanças sejam efetivas.  

Como já se tem evidenciado em várias investigações relativas aos processos formativos de 

professores, deve-se levar em conta as concepções e sentimentos dos professores em 

formação e garantir os meios para “que acreditem que vale a pena empregar tempo e esforço 

em aprender as novas idéias, sejam capazes de entendê-las e que estas entrem em conflito 

com suas concepções atuais”. (MANOUCHEHRI, 1998, p.283) 

Cooney (1994) sintetiza em quatro os aspectos essenciais em um programa de 

formação de professores: 

- Permitir aos professores que desenvolvam um conhecimento matemático que permita 

um ensino sob uma perspectiva construtivista; 

- Oferecer-lhes oportunidade de refletir sobre sua própria experiência como aprendiz. 

- Prover-lhes contextos que os situem diante de problemas da prática e ajudar-lhes a 

abordá-los numa perspectiva desejável;  

- Dar-lhes oportunidade de valorizar o conhecimento matemático dos alunos. 

Brown e Borko (1992) definem a razão pedagógica como o processo de transformação 

do conhecimento do conteúdo em formas pedagogicamente potentes adaptadas a um grupo 

particular de alunos.  Esta transformação tem sido identificada como o componente mais forte 

no processo de aprender a ensinar e que se apresenta de forma difícil para os futuros 

professores e para professores novatos.  A razão pedagógica surge quando as teorias gerais 

sobre o ensino são insuficientes para dar conta das situações-problema.  Por isso é 
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recomendável situar os professores em formação perante estas situações nas quais, mediados 

pela indagação e pela reflexão, têm que decidir dentre diferentes alternativas. 

 

2.3 As Concepções: Revelando Nossa Posição Conceitual 

 

Nesta pesquisa, assumimos a posição teórica de Giordan e De Vecchi (1996).  Esses 

pesquisadores preferem trabalhar com os termos concepção ou construto, em vez do termo 

representação, alegando motivos de clareza. É evidente que essa é uma posição teórica 

assumida entre as diferentes e controvertidas discussões nesse sentido. Na pesquisa não 

menosprezamos essas discussões, considerando-as como elemento que nutre nosso 

posicionamento.  

 Para Giordan e De Vecchi (1996, p.84), o termo representação envolve, no primeiro 

nível, um conjunto de idéias coordenadas e imagens coerentes, explicativas utilizadas pelos 

alunos para raciocinar ante situações – problema. Mas, sobretudo, põe em evidência a idéia de 

que esse conjunto traduz uma estrutura mental subjacente responsável por essas manifestações 

contextuais.  

Já o termo concepção ressalta a idéia, essencial ao nosso ver, de elemento motor que 

entra na construção de um saber e até permite as transformações necessárias. Essa distinção 

parece estabelecer um caráter mais dinâmico às concepções, em relação às apresentações que 

podem ficar ancoradas com um maior grau de estabilidade, diante das situações problemáticas 

ou de conflitos cognitivos.   

Para referidos autores, quando professores e alunos são questionados sobre um tema 

ou uma dada questão, geralmente apresentam nas respostas determinadas representações 

como estruturas emergentes. As concepções não são um produto; elas se constituem enquanto 

processo decorrente de uma atividade de elaboração (dependem de um sistema subjacente, 

que constitui seu quadro de significação). O aprendiz dá um significado ao que percebe, em 

função do que já conhece (seu sistema de significação). O mesmo fenômeno pode ser 

interpretado de forma totalmente diferente, se o sistema de significação for entendido nessa 

direção. 

A concepção não está na resposta a uma pergunta explícita, mas vinculada ao 

funcionamento mental do aprendiz e precisa ser inferida; é uma estrutura subjacente não 

emergente. A atividade representativa mobiliza um conjunto de noções que leva a 
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determinadas respostas. Segundo Giordan e Vecchi (1996, p.93), existe uma concepção 

“quando um objeto ou os elementos de uma série de objetos são expressados, figurados e 

traduzidos sob a forma de um novo conjunto de elementos e uma correspondência direta e 

realizada entre os elementos iniciais e a estrutura que lhe deu um sentido, o saber, a rede 

semântica”. 

Concepção é então, para os autores, um processo pessoal, através do qual a pessoa que 

aprende estrutura progressivamente os conhecimentos. Esse processo pessoal se constrói 

numa relação dialética do sujeito com seu meio social e nela entram as idéias de diferentes 

naturezas, que são parte da vida social do sujeito. Na sua vida como sujeito social, o aprendiz 

tem suas experiências próprias, sendo inscrito num meio simbólico, componente da sua 

prática social, onde existem e circulam diferentes representações sociais, que possibilitam que 

o sujeito seja o que é, como personalidade. 

As concepções, como processo de uma atividade de construção mental do real, se 

produz nas relações que o sujeito mantém com os outros, no seu meio social. As 

representações sociais entram no mecanismo de formação das concepções, mas também, 

mediante o mecanismo de ancoragem, podem constituir-se como meio que obstaculize a 

construção de novas concepções de professores e alunos. As influências do meio social e 

cultural, são, pois,  um determinante das concepções que podem estar na base das ações e 

crenças dos alunos, como resultantes da  influência desse meio, transmitida essencialmente 

através da linguagem:  

 
os aprendizes não são robinsões, nem seres russerianos, que constroem seus 
conhecimentos isolados da sociedade, senão que elaboram seus 
conhecimentos no contexto cultural determinado. Entre as fontes 
socioculturais dos conhecimentos dos aprendizes é importante destacar não 
só a família e o sistema educativo como também a crescente influência dos 
meios de comunicação na formação de concepções através da divulgação 
científica. (POZO, 1991, p. 88).  

 

Desta forma, a instrução formal, como veículo sociocultural do conhecimento, 

desempenha um papel fundamental em que a passagem dos conceitos espontâneos para os 

científicos não é só uma mudança de concepção e de uma concepção para outra, senão uma 

forma de adquirir ou construir outro tipo de conceito. Existe o pressuposto de que o ensino da 

ciência implica uma mudança na forma de compreender a realidade e não apenas uma 

mudança de um conceito para outro mais elaborado. Nesse sentido, a evolução da concepção 

deveria ser entendida como uma maneira global e integral. 
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A concepção é entendida como um processo pessoal, construída na relação com o 

outro, como processo mediado, onde se constituem como unidade dialética, através da qual o 

sujeito estrutura progressivamente o conhecimento que integra. Modificar as concepções 

sobre matemática e seu ensino, como temos discutido, é um dos objetivos fundamentais dos 

processos formativos de professores. Significa contribuir na estruturação de atividades que 

favoreçam determinados tipos de construções mentais, onde o social e o individual interagem 

dialeticamente, constituindo filtros do processo de reconstrução das concepções, por isso a 

importância do contexto onde se produzem e emergem os ditos processos. 

Um modelo explicativo dos componentes das concepções é apresentado por Giordan e 

De Vecchi (1996). Segundo esse modelo, as concepções são funções que reúnem cinco 

componentes interligados: problema (P), quadro de referência (Q), operações mentais (O), 

rede semântica (R) e significantes (S). 

• P = problema: conjunto de perguntas, geralmente explícitas que induzem ou 

provocam a implementação da concepção (motor da atividade intelectual); 

• Q = quadro de referência: conjunto de conhecimentos periféricos que o aluno aciona 

para formular sua concepção (são os sistemas de significados, dos quais dispõe o aluno); 

• O = operações mentais: conjunto de operações intelectuais ou transformações que o 

aluno domina e que lhe permite estabelecer relações entre os elementos do quadro de 

referência e, assim, produzir e utilizar a concepção; 

• R = rede semântica: organização implementada a partir do quadro de referência e das 

operações mentais. Permite dar uma coerência semântica ao todo e, por isso, dá significado à 

concepção que emerge das interações lógicas e complexas das concepções principais e 

periféricas;  

• S = significantes: conjunto de signos, traços e símbolos necessários à produção e 

explicação da concepção. 

 

 

                                                                        

 

 

QUADRO 3. Componentes da concepção (Giordan e Vecchi, 1996) 

 
Redes semânticas 
 
 
Sistema de significação 
e codificação 

 
Quadro de 
referência-memória 

Invariantes 
operatórias 

Significantes 
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Uma situação-problema, quando entra em ligação com perguntas, produz um dado 

significado, dependendo do indivíduo, de seu desenvolvimento. O aluno recorre aos 

elementos componentes do “modelo da estrutura da concepção” para construir um significado 

particular para a noção (rede semântica) e que pode verbalizar em palavras (significantes), 

dando sentido a uma situação dada, sustentada numa concepção.  

Segundo Giordan e De Vecchi (1996), toda concepção responde a um questionamento 

do aluno, que se corresponde com seu “ponto de ancoragem”. Portanto, as concepções não se 

constituem em simples imagens ou representações mentais, mas no indício de um modelo 

como modo de funcionamento compreensivo, em resposta a um campo de problemas. Quando 

utilizamos diferentes instrumentos (questionário, entrevistas, planos de aulas) estamos 

estabelecendo um campo de problemas relativos à matemática, por exemplo. Diante das 

situações-problema, o aluno precisa construir um “modelo de compreensão”, através da 

interação dos componentes estruturais da concepção, para oferecer diferentes respostas 

dependentes do contexto dentre as quais subjaz uma concepção dada, de acordo com o quadro 

abaixo: 

 

 

 

acccacionam 

aaaaaaa 

 

 

  

QUADRO 4. Interação dos componentes estruturais da concepção 

 
Com base nos sentidos que os alunos dão a suas respostas, diante das situações 

problemáticas contextualizadas, podem-se inferir, como hipóteses, as concepções. 

A complexidade da estrutura das concepções possibilita trabalhar com elas desde sua 

delimitação teórico - metodológica, enquanto referência, a partir das quais nossa análise 

poderá ter validade como construções interpretativas. 
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2.4 As Concepções dos professores de matemática: sua natureza e processos de 

mudanças 

 

O interesse pelo estudo das concepções dos professores, tal como o estudo das 

concepções de outros profissionais e de outros grupos humanos, baseia-se no pressuposto de 

que existe um substrato conceptual que joga um papel determinante no pensamento e na ação. 

Esse substrato é de uma natureza diferente dos conceitos específicos – não diz respeito a 

objetos ou ações bem determinadas, mas antes constitui uma forma de os organizar, de ver o 

mundo, de pensar. Não se reduz aos aspectos mais imediatamente observáveis do 

comportamento e não se revela com facilidade – nem aos outros nem a nós mesmos.  

 As concepções têm uma natureza essencialmente cognitiva. Atuam como uma espécie 

de filtro. Por um lado são indispensáveis, pois estruturam o sentido que damos às coisas. Por 

outro lado, atuam como elemento bloqueador em relação a novas realidades ou a certos 

problemas, limitando as nossas possibilidades de atuação e compreensão.  

 As concepções formam-se num processo simultaneamente individual (como resultado 

da elaboração sobre a nossa experiência) e social (como resultado do confronto das nossas 

elaborações com as dos outros). Assim, as nossas concepções sobre a Matemática são 

influenciadas pelas experiências que nos habituamos a reconhecer como tal e também pelas 

representações sociais dominantes. A Matemática é um assunto acerca do qual é difícil não ter 

concepções. É uma ciência muito antiga, que faz parte do conjunto das matérias escolares 

desde há séculos, é ensinada com caráter obrigatório durante largos anos de escolaridade e 

tem sido chamada a um importante papel de seleção social. Possui, por tudo isso, uma 

imagem forte, suscitando medos e admirações.  

 A Matemática é geralmente tida como uma disciplina extremamente difícil, que lida 

com objetos e teorias fortemente abstratas, mais ou menos incompreensíveis. Para alguns 

salienta-se o seu aspecto mecânico, inevitavelmente associado ao cálculo. É uma ciência 

usualmente vista como atraindo pessoas com o seu quê de especial. Em todos estes aspectos 

poderá existir uma parte de verdade, mas o fato é que em conjunto eles representam uma 

grosseira simplificação, cujos efeitos se projetam de forma intensa (e muito negativa) no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Os professores de Matemática são os responsáveis pela organização das experiências 

de aprendizagem dos alunos. Estão, pois, num lugar chave para influenciar as suas 
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concepções. Como vêem eles próprios a Matemática e o modo como se aprende Matemática? 

Que sentido faz falar de concepções, distinguindo-as de outros elementos do conhecimento, 

como por exemplo, das crenças? Qual a relação entre as concepções e as práticas? Qual a 

dinâmica das concepções, ou seja, como é que estas se formam e como é que mudam? Qual o 

papel que nestas mudanças podem ter os processos de formação?  

 A discussão destas questões constitui o objetivo deste trabalho. A produção teórica 

sobre as crenças, os saberes profissionais e as práticas dos professores têm sido muito intensa, 

destacando-se pela sua influência os trabalhos de Shulman (1986) e Schön (1983). Igualmente 

de grande importância é o estudo dos aspectos culturais da profissão docente cuja síntese nos 

é feita por Feiman-Nemser e Floden (1986).  

No que se refere especificamente à educação matemática, são de especial interesse os 

recentes textos de Alba Thompson (1992) e Elisabeth Fennema e Megan Leof (1992). 

Procuraremos referir-nos a algumas das idéias essenciais destes trabalhos, confrontando-as 

com a teorização e a investigação que se têm desenvolvido até então, tanto no domínio das 

concepções como no que respeita à formação, e lançar um conjunto de perspectivas e 

interrogações que poderão estimular futuros esforços nesta área.  

Passemos, então, à questão da origem e mudança das concepções. Que fatores 

determinam a sua formação? Como é que se consolidam? Em que condições é que se 

modificam? Qual a relação entre as concepções e as práticas? Qual o efeito dos processos de 

formação?  Comecemos pela relação entre as concepções e as práticas. Tendem a ser 

consistentes ou inconsistentes entre si? São as concepções que determinam as práticas? São, 

inversamente, as práticas que determinam as concepções? Ou será que nenhum dos aspectos 

determina o outro e a sua relação é de uma natureza mais complexa?   

Thompson (1992) indica existirem investigações com resultados contraditórios 

relativamente ao problema da consistência entre as concepções e as práticas. Assim, no que 

respeita a concepções relativamente à Matemática foram tanto encontrados casos de 

consistência como de inconsistência. Em relação às concepções sobre o ensino-aprendizagem 

da Matemática e a prática pedagógica, a mesma autora refere igualmente casos de 

consistência e inconsistência.  Mas na relação entre concepções e práticas haverá muitas 

outras questões (e talvez mais importantes) para além do simples problema da sua 

consistência ou inconsistência. Uma delas será a da natureza da relação entre concepções e 

práticas. Será que um dos aspectos determina o outro? Será uma relação dialética? Em que 
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medida são as concepções capazes de resistir a situações que exigem ou promovem práticas 

que são com elas dissonantes? De que modo novas práticas suscitam novas concepções?  

 A investigação empírica a este respeito não permite resolver completamente esta 

questão. Feiman-Nemser e Floden (1986, p. 517) sugerem três níveis de influências nas 

concepções dos professores: (a) o que se passa na sala de aula, (b) a organização e dinâmica 

da instituição escolar, e (c) aspectos mais gerais da sociedade.  Guimarães (1988, p. 14) 

parece pressupor que são fundamentalmente as concepções que comandam as práticas, mas 

não apresenta evidência nesse sentido. Em Ponte et al. (1992) são evidenciados exemplos de 

professores que alteraram pelo menos alguns aspectos das suas práticas por influência de 

mudanças que começaram a ocorrer no seu quadro conceptual, mas também se indica que o 

desempenho de outras funções pelos professores (nomeadamente de responsabilidade 

administrativa) tende a proporcionar-lhes novos pontos de vista.  

 Trata-se, em última análise, de um problema filosófico: É o ser humano 

essencialmente movido por princípios e por um desejo de coerência ou essencialmente 

pragmático? Ou seja, é movido por decisões que assume conscientemente ou por mecanismos 

biológicos servidos apenas parcialmente pela racionalidade?  Poderá ser pertinente distinguir 

entre concepções manifestadas pelos professores, que estes descrevem como sendo as suas (e 

isto sem pôr necessariamente em causa a sua sinceridade) e as concepções ativas, que de fato 

informam a sua prática.  

A distância entre estes dois tipos de concepções pode ser bastante apreciável. As 

concepções manifestadas podem sofrer uma influência significativa do que no discurso social 

e profissional é tido como adequado, mas não serem (parcial ou integralmente) capazes de 

informar a prática. Isto pode ocorrer por uma variedade de fatores: (a) falta de recursos 

materiais e organizativos, (b) falta de recursos conceptuais (não saber como vencer as 

dificuldades que a sua concretização suscita), ou ainda (c) pelo esforço exagerado que se 

antevê como necessário. Admitindo a distinção entre estes dois tipos de concepções, podemos 

dizer que existe (por definição) uma relação forte entre as concepções ativas e as práticas, 

podendo ser mais forte ou mais fraca a relação entre as concepções manifestadas e as práticas 

(e daí os problemas da consistência).  

 Um segundo problema importante é a natureza dos conflitos entre as concepções e as 

práticas. Estes conflitos tendem sempre a existir, mas podem ser eventualmente resolvidos de 

diversas maneiras.  
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 Assim, por exemplo, no caso de um dos professores estudados por Brown e Cooney 

(e referidos em Thompson, 1982), as atividades de resolução de problemas por ele propostas 

aos seus alunos (e por ele entendidas como de grande importância) não eram muito bem 

aceitas por alguns destes, nomeadamente os das turmas de menor aproveitamento. Ao fim de 

algum tempo de tentativas frustradas, este professor passou a adotar com estes alunos um 

estilo de ensino basicamente tradicional. Neste caso, em vez de inconsistências entre 

concepções e práticas, seja talvez mais adequado falar dos conflitos entre o seu idealismo e a 

sua experiência na sala de aula. Trata-se de um caso em que as realidades da prática 

motivaram uma adaptação significativa das concepções.  

A resolução dos conflitos poderá processar-se por duas formas fundamentais: por 

acomodação ou por reflexão. No primeiro caso, procura-se simplesmente a solução mais 

“econômica” (isto é, mais imediata e menos trabalhosa) para o conflito. No segundo, procura-

se ver o conflito de diversos ângulos, faz-se intervir elementos teóricos, e pesa-se os prós e os 

contras de diversas soluções. Como levar os professores a adotar uma prática corrente de 

reflexão, nomeadamente no quadro de processos de formação, constitui, no entanto, um sério 

problema em aberto no que respeita à formação de professores.  

Alba Thompson (1992) indica como influências na relação entre as concepções e as 

práticas: (a) o contexto social (valores, crenças, expectativas dos alunos, pais, colegas, e 

responsáveis escolares; (b) o currículo adotado, as práticas de avaliação; os valores do 

sistema), o clima político, e (c) a eventual necessidade de certos conhecimentos operacionais. 

Mas esta mesma autora reconhece que se sabe ainda muito pouco sobre esta questão: 
 

 

enquanto não tivermos uma idéia mais clara de como os professores modificam e 
reorganizam as suas crenças na presença das exigências e problemas da sala de 
aula e, inversamente, como é que a sua prática é influenciada pelas suas 
concepções relativamente à Matemática, não podemos afirmar compreender a 
relação entre concepções e práticas (THOMPSON, 1992, p.21). 

 

 

Discutiremos, agora, os processos de mudanças das concepções. Se admitirmos que as 

concepções dos professores não são as mais adequadas para o desempenho do seu papel 

profissional, pelo menos em alguns aspectos, põe-se a questão de saber como é que elas 

podem mudar. O problema tem de se pôr para o caso dos professores já em serviço (que 

desenvolvem uma prática profissional, ou seja, uma vivência sobre a qual podem refletir) e 
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dos alunos dos cursos de formação inicial (os futuros professores que se preparam para uma 

atividade profissional que ainda está para vir).  

O surgimento de novas orientações curriculares, a participação em ações de formação 

ou a leitura de materiais educativos podem suscitar novas perspectivas em relação à prática 

pedagógica. No entanto, a tendência que se observa nos professores é para a acomodação dos 

novos elementos nas estruturas conceptuais pré-existentes, modificando-os tanto quanto 

necessário para deixar aquelas estruturas basicamente inalteradas. (THOMPSON, 1992).  

Mudanças profundas no sistema de concepções só se verificam perante abalos muito 

fortes, geradores de grandes desequilíbrios. Isto apenas sucede no quadro de vivências 

pessoais intensas como a participação num programa de formação altamente motivador ou 

numa experiência com uma forte dinâmica de grupo, uma mudança de escola, de região, de 

país, de profissão.  A mudança de concepções e de práticas constitui um processo difícil e 

penoso em relação ao qual as pessoas oferecem uma resistência natural e de certo modo 

saudável (BENAVENTE, 1990). Algumas investigações que se iniciaram com o objetivo de 

promover mudanças muito ambiciosas nos professores acabaram por se concluir com 

resultados francamente modestos (SILVA, 1991) ou mesmo desanimadores. É difícil mudar 

as pessoas, especialmente quando elas não estão empenhadas em efetuar tal mudança.  

Além disso, põe-se o problema do direito com que alguém pode pretender mudar os 

outros. De fato, não faltam neste mundo, grupos de "iluminados" que se consideram 

detentores de doutrinas fundamentais. Mal seria se toda a gente fosse atrás da primeira seita 

que lhe surgisse pelo caminho. Os processos de formação não podem ser concebidos como a 

imposição de um qualquer conjunto de "verdades", mas exigem uma atitude diferente, de 

grande respeito pelos participantes. A formação tem de ser entendida como um processo de 

troca e de criação coletiva, em que quem conduz intervém com certos conhecimentos e 

competências mas está igualmente a aprender com os outros. Nestas condições, a formação é 

apenas mais um processo partilhado de aprendizagem.  

 Na formação inicial, por exemplo, o principal problema é a inexistência de uma 

prática que proporcione a possibilidade de formular objetivos de intervenção prática imediata 

e vivências diretas de reflexão. Thompson (1992), sintetizando o resultado de diversos 

estudos, indica que as concepções dos futuros professores não são facilmente alteradas. Uma 

das preocupações desta formação terá de ser pôr em causa as suas concepções, criando hábitos 

de duvidar, e de pensar as coisas de forma diferente.  
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 Nesta perspectiva Thompson (1982),desenvolveu um programa construído à base de 

“exercícios” focando temas como erros matemáticos, surpresa, dúvida, re-exame de truísmos 

pedagógicos, sentimentos, diferenças individuais e resolução de problemas. O fator chave 

afetando a mudança era a dúvida, sendo os seus resultados considerados positivos.  

 Outro programa tendo por objetivo mudar o conhecimento e concepções dos futuros 

professores do ensino primário acerca da educação matemática foi desenvolvido por Wilcox 

et al. (1991). Para além de uma seqüência de cadeiras de Matemática e de uma cadeira de 

Metodologia, o programa tinha um seminário curricular em que pretendia estabelecer uma 

"comunidade de aprendizes". Este conceito incluía os seguintes aspectos: (1) ensinar e 

aprender são atividades colaborativas; (2) são valorizadas diferentes abordagens a situações 

problemáticas; (3) a responsabilidade pela compreensão é partilhada; e (4) a autoridade do 

saber é interna e coletiva. O autor considera que a criação desta comunidade de aprendizagem 

(em que se nota um papel muito forte das dinâmicas de grupo) deu uma contribuição 

significativa para dar poder aos futuros professores enquanto aprendizes de Matemática.  

 Paulo Abrantes (1986, p. 85) aponta igualmente que os futuros professores podem 

alterar algumas das suas concepções com um ano de trabalho em que freqüentam uma cadeira 

de Metodologia da Matemática dando atenção (entre outros aspectos) à discussão da natureza 

desta ciência, à resolução de problemas e à utilização de computadores. Essas mudanças eram 

mais significativas no que respeita às finalidades do ensino da Matemática, pondo em causa a 

sua fixação nos aspectos lógico-dedutivos e reconhecendo que a Matemática pode ter um 

papel no desenvolvimento de capacidades de observação, intuição e criatividade.  

Domingos Fernandes (1992) relata os resultados de dois programas de formação para 

melhorar, nos jovens professores em formação inicial, o conhecimento e a competência em 

matéria de resolução de problemas e capacitá-los para implementar esta atividade na prática 

pedagógica. Os professores participantes naqueles programas pareceram dispostos a ensinar a 

resolução de problemas aos alunos do ensino elementar e mostravam-se conscientes das 

competências que eles deveriam desenvolver com esse objetivo.  

Uma posição diferente defende Ernest (1991), que reforça a importância da formação 

teórica. Para ele, a metáfora do aprendiz que aprende na prática junto com um professor mais 

experiente tem um alcance muito limitado, sendo o conhecimento da teoria e a experiência de 

investigação decisivos para que os futuros professores possam vir a ser bons profissionais.  
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Finalmente, pelo seu lado, Shulman (1986) defende o "método dos casos", de alguma 

forma intermédio entre estes dois na medida em que permite combinar elementos da teoria e 

da prática.  A formação inicial, mesmo quando razoavelmente bem sucedida, pode ver os seus 

efeitos "varridos" no processo de adaptação às realidades da prática pedagógica e de 

socialização que ocorre durante os primeiros anos de serviço (Feiman-Nemser e Floden, 1986, 

p. 520). Deste modo, a organização de sistemas adequados de apoio na fase inicial da carreira 

poderá permitir uma maior continuidade e uma transição natural da formação inicial para a 

formação continuada.  

  Com relação à formação continuada, os problemas são diferentes no que se refere à 

formação dos professores em serviço. Existe a possibilidade de refletir sobre uma prática 

concreta, mas esta tende a constituir-se como esmagadora, impossibilitando a formulação de 

alternativas. Além disso, a motivação e a disponibilidade para a formação por parte destes 

professores nem sempre é muito favorável.  

 Entre as diversas abordagens propostas, conta-se a perspectiva cognitivista que dá 

ênfase ao conhecimento baseado na investigação da aprendizagem da Matemática pelas 

crianças (Carpenter et al., 1988; Carpenter e Fennema, 1989). A análise de correlações tende a 

mostrar relações significativas entre o conhecimento dos professores acerca do conhecimento 

dos alunos e o desempenho destes em tarefas de resolução de problemas. Os professores com 

mais conhecimento dos seus alunos questionavam-nos mais sobre os seus processos de 

resolução de problemas e ouviam mais as suas respostas. Estudos de caso do conhecimento e 

comportamento dos professores mais e menos efetivos mostraram existir diferenças 

importantes em relação ao modo como eles pensam e usam o conhecimento dos alunos.  

Pelo seu lado, Cobb et al. (1990, 1991) observaram mudanças que consideram 

dramáticas nas crenças e nas práticas de professores que com eles participam em projetos de 

longa duração baseados numa perspectiva socio-construtivista. Consideram que a "chave" da 

mudança de concepções do professor reside em conseguir que este veja a sua prática como 

problemática.  

 Outros trabalhos têm sido feitos numa perspectiva interpretativa. Estes relatam um 

estudo de um professor de ciências de uma escola secundária e a sua filosofia, incluindo 

crenças e práticas durante um período de um ano e meio. Neste estudo, mostra-se como este 

professor evoluiu de uma posição de fornecedor de informação para uma posição de 
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facilitador da aprendizagem, apresentando um modelo teórico da mudança produzido por ele 

próprio.  

 Com relação aos professores em serviço, o seu envolvimento em práticas de reflexão 

parece constituir um objetivo fundamental comum às diversas perspectivas que se perfilam 

sobre esta questão (SHÔN, 1983; THOMPSON, 1992).  Em Portugal, têm sido ensaiados 

programas de formação numa perspectiva de projeto pedagógico. Procuram-se promover 

dinâmicas de grupo, envolvendo os professores na realização de atividades práticas, 

propondo-lhes a produção de materiais pedagógicos e a reflexão sobre a sua utilização 

educativa (PONTE, 1992) O papel dos diversos aspectos destes programas pode ser assim 

sintetizado:  

 
a prática fornece questões para consideração e permite que se tentem novas 
abordagens, novas propostas e novas idéias. As experiências práticas podem 
reforçar ou questionar às presentes convicções e metodologias de ensino. A 
reflexão permite um distanciamento e uma perspectiva crítica sobre a prática. 
A identificação de aspectos a modificar reforça uma atitude de 
questionamento. A associação de ambas estas componentes num programa de 
formação contínua permite o reforço da confiança e suscita novas inovações. 
A dinâmica de grupo assume um papel muito importante porque proporciona 
aos professores, através da discussão, um sentido de comunidade que lhes dá 
força contra as resistências de todos os tipos, estimula a sua expressão 
individual e o confronto de perspectivas, argumentos e modelos concretos. 
(PONTE, 1992, p. 3). 
  
 
 

 De um modo geral, os professores reagem muito bem às propostas de atividades 

práticas. Envolvem-se, ficam entusiasmados, consideram positivo encarar a Matemática de 

forma ativa. A troca de experiências tende igualmente a proporcionar satisfação. No entanto, 

verificou-se nestes estudos que não é muito fácil que os professores comecem a produzir 

propostas pedagógicas para as suas aulas, que a discussão pedagógica sobre a utilização 

destas atividades não tem logrado muito êxito, e que o processo de envolvê-los na reflexão 

sobre as suas próprias práticas é extremamente difícil. 

 A constituição de grupos com uma efetiva dinâmica, em nível de cada escola, é 

igualmente muito difícil de conseguir. Por parte de alguns professores há uma resistência forte 

às idéias subjacentes ao programa de formação, muito embora outros, apesar de não 

concordando, mostrassem uma certa abertura para considerar o seu valor. Estes programas de 

formação tendem a promover novas vivências e perspectivas sobre a Matemática e o seu 
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ensino e um melhor domínio de certos materiais educativos (nomeadamente calculadoras e 

computadores), mas o seu impacto na prática pedagógica é muito limitado. 

  Os professores que melhor reagem às propostas inovadoras destes programas são os 

que, à partida, já tinham uma atitude favorável em relação a elas. Um dos grandes problemas 

que afeta o alcance destes programas é a expectativa dos professores, que deles participam, 

para receber idéias imediatamente aplicáveis (isto é, de fácil acomodação) e não para se 

envolverem num processo de formulação e resolução de problemas. A nossa pesquisa, que 

ocorre no contexto de um processo formativo, tem o objetivo de estudar a problemática da 

mudança da concepção dos professores e contribuir para a comunidade científica em geral, 

jogando mais luzes e novos elementos para a superação dessas dificuldades.  

A formação pode contribuir para a mudança de concepções, mas estas não ocorrem só 

no quadro de processos de formação. Assim, Ponte et al. (1991) realizaram um estudo de caso 

sobre a participação dos professores de uma escola num processo de experimentação de novos 

programas. Aparentemente, os professores, como resultado das ações de formação (na 

verdade bastante limitadas) e de algum trabalho coletivo por eles realizado, passaram de uma 

atitude de alinhamento com certas orientações curriculares para uma posição de alinhamento 

com as novas orientações (cuja necessidade vinha amadurecendo desde há muito). As 

mudanças referiam-se à utilização de novas metodologias, envolvendo atividades 

exploratórias, uso de calculadoras e trabalho de grupo.  

Trata-se de mudanças significativas. No entanto, noutros aspectos, talvez mais 

centrais, dizendo respeito à sua forma de encarar e de estar na profissão, os professores não 

manifestavam uma evolução significativa. Pelo contrário, mantinham a sua tradição defensiva 

e individualista e a dificuldade em se envolverem em práticas coletivas de reflexão crítica. 

Passou a haver mais colaboração, mas, no que se refere à condução das suas aulas, continuou 

a imperar o sistema "cada um por si".  Este estudo questiona claramente a idéia de que as 

crenças e concepções são exclusivamente uma matéria do foro pessoal. Os professores, 

mantendo evidentemente os seus estilos e personalidades próprias, evoluíram em conjunto 

num processo muito marcado pela dinâmica coletiva. 

 Por outro lado, embora a mudança inicial se processasse essencialmente devido ao 

surgimento de um novo quadro institucional (favorecendo novas abordagens pedagógicas) a 

que reagiram positivamente, o seu desenvolvimento sugere uma interação permanente entre 

concepções e práticas. As dificuldades dos professores com a reflexão, evidenciadas nestes 
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diversos estudos, podem derivar de aspectos profundos da sua cultura, com concepções 

profundamente enraizadas sobre o que é ser professor. Estes aspectos são muito mais difíceis 

de mudar do que a mera aderência a uma nova orientação pedagógica. O crescimento 

profissional dos professores passa, pois, pelo desenvolvimento de um novo quadro cultural. 

(FEIMAN-NEMSER; FLODEN, 1986) Isso não pode acontecer como resultado de uma única 

intervenção, mas apenas como resultado de uma evolução necessariamente lenta que exige a 

conjugação de muitos fatores.  

Ao nível político, é preciso que a função docente seja revalorizada. Ao nível das 

escolas, serão precisas muitas mudanças organizacionais (que facilitem, por exemplo, o 

trabalho conjunto e o crescimento profissional contínuo). A relação dos professores com os 

conteúdos que ensinam terá de se tornar muito mais intensa e frutífera. Em simultâneo com 

todas estas transformações, é igualmente indispensável que aos professores sejam 

proporcionadas uma variedade de oportunidades de formação.  

A Didática da Matemática, retomando idéias essenciais sobre o processo de construção 

dos saberes próprios desta ciência, constitui uma referência fundamental da formação. Ela terá 

de incluir conhecimento da natureza e papel das experiências matemáticas dos alunos 

(abordando tópicos como resolução de problemas, formulação de problemas, realização de 

conjecturas, testes, argumentação, e demonstração), da relação entre a Matemática e a 

realidade, e do papel de processos de pensamento específicos (como a especialização e a 

generalização) (PONTE et al, 1992). 

Esta é uma das razões que leva Shulman (1986) a se referir aos conteúdos de ensino 

como um dos aspectos que tem de estar necessariamente presente nos programas de formação 

e na investigação a eles respeitante. A formação tem de se basear nas práticas, mas não se 

pode limitar a estas. Tem de incluir “desvios por fora” que permitam ver coisas de novos 

ângulos. Novas concepções exigem um vocabulário estruturador que permita aos professores 

falar das suas novas idéias e experiências de ensino.  

Dessa forma, parece serem elementos fundamentais a considerar nos processos de 

formação: (a) o quadro teórico geral, necessariamente com referência à Didática da disciplina; 

(b) a dinâmica do processo, envolvendo trabalho de grupo e uma saudável relação entre todos 

os participantes, incluindo aqueles que têm responsabilidades na formação; e (c) as atividades, 

proporcionando uma interação com as práticas do professor e suscitando as oportunidades 

adequadas de reflexão crítica. No entanto, a formação não deve ser vista como podendo, por 
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si só, conduzir à mudança das concepções e das práticas, sendo o seu alcance dependente do 

contexto geral em que se desenvolve. Os trabalhos de pesquisa até então apresentados 

ocorreram em contextos de formação diferentes da realidade brasileira. Por outro lado, 

pesquisadores brasileiros têm encontrado resultados semelhantes. A pesquisa que 

desenvolvemos tem o propósito, portanto, de investigar o problema considerando a 

especificidade do contexto formativo no qual foi realizada. 

 
2.5 As Concepções do ensino da matemática e as tendências didáticas  

 

2.5.1 Visões filosóficas de Matemática e práticas pedagógicas 

 

Vários autores, discorrendo sobre Educação Matemática, têm sugerido relações entre 

as visões filosóficas da Matemática e as práticas pedagógicas (BLAIRE, 1981); (LERMAN, 

1983); (ERNEST, 1985, 1991); (DOSSEY, 1992). Alguns desses trabalhos constituem o 

referencial teórico utilizado por pesquisadores que investigaram, entre outros aspectos, as 

relações acima referidas. (THOMPSON, 1984); (COONEY, 1985); (SANTOS, 1993). 

Blaire (1981) identifica quatro correntes filosóficas em Matemática: o logicismo, o 

formalismo, o intuicionismo e um quarto movimento que ele chama de "hipotético" e que 

estaria relacionado às explicações sobre os usos e limitações da Matemática. Essa última 

visão, segundo ele, ter-se-ia desenvolvido, de certa forma, através dos trabalhos de Lakatos. 

Mesmo advertindo o leitor sobre a impossibilidade de associar, diretamente, uma 

tendência pedagógica a cada visão filosófica, Blaire apresenta quatro possíveis perspectivas 

para o ensino da Matemática: como arte, como jogo, como ciência natural e como atividade 

tecnicamente orientada.  

 Para o autor, quando se ensina matemática em forma de arte procura-se mostrar a 

beleza da disciplina, a elegância e o rigor das demonstrações. Por outro lado, ao se ensinar 

Matemática através do jogo, objetiva-se mostrar aos alunos a importância de regras rígidas 

que devem ser seguidas durante a atividade matemática.  A essas duas formas de ensinar 

Blaire associa as visões logicistas e formalistas da matemática, respectivamente. 

A visão hipotética é evidenciada quando se apela para o método da descoberta, 

segundo o qual as hipóteses são testadas e modificadas quando necessárias. Em uma última 

perspectiva, o professor vai trabalhar com os alunos sobre um problema da vida real, onde os 

alunos procurarão soluções, a partir de um modelo matemático.   
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Lerman (1983) não aceita as idéias de Blaire porque considera que as conexões entre 

as concepções filosóficas e os estilos de ensinar são muito mais fortes do que Blaire sugere, 

apesar de menos detectáveis no trabalho diário do professor. Lerman segue a proposta de 

Lakatos e agrupa as visões filosóficas da Matemática sob duas perspectivas: a Euclideana e a 

quase-empiricista. Cada uma delas subsidia uma determinada metodologia determinante de 

dois estilos opostos de ensino de Matemática: centrado no conhecimento ou centrado na 

resolução de problemas. 

Se o ensino é centrado no conteúdo, o professor enfatiza a beleza das demonstrações, 

exige a prova de todos os resultados, justifica o uso de determinados algorítmos, enfim, 

transmite um conhecimento estável, hierarquicamente estruturado, em que cada conteúdo 

depende dos anteriores. 

De outra parte, se o ensino é centrado na resolução de problemas, o professor não 

impõe a solução. Ela é buscada, em conjunto, pelo grupo de alunos que testa hipóteses e as 

refuta. E o conhecimento desenvolve-se a partir das correções, em um constante refinamento. 

A classificação das visões filosóficas da Matemática em duas correntes que se opõem 

também é proposta por Ernest (1985, 1991). Entre as concepções absolutistas, que vêem a 

Matemática como o domínio do conhecimento incontestável, Ernest aponta o platonismo, o 

logicismo, o intuicionismo e o formalismo.  

No lado oposto, situa-se a perspectiva falibilista - sustentada pelas idéias de Lakatos e, 

mais recentemente, por Davis, Hersh e Tymockzo -, segundo a qual a Matemática é uma 

atividade humana, imperfeita e sujeita a erros, que cresce através das críticas e correções 

feitas pela comunidade matemática. Já Ernest (1989, 1991) estudou as possíveis relações entre 

as concepções filosóficas e as posturas pedagógicas, sendo que a oposição entre as visões 

absolutista e falibilista é apresentada como a contraposição respectiva entre o ensino de 

Matemática como produto e como processo.  

Apesar das considerações dos autores acima citados, não acreditamos ser possível 

fazer uma associação estreita entre uma visão filosófica da Matemática e uma tendência 

pedagógica que lhe seja correspondente. Em geral, não existem posturas do professor de 

Matemática características de uma escola de pensamento matemático. Um determinado 

professor, com uma determinada concepção de Matemática, pode agir de maneira diferente 

em relação a turmas diversas, devido às influências dos alunos, da Instituição, dos colegas ou 

da realidade sócio-econômica de cada escola. Da mesma forma, professores com concepções 
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filosóficas diferentes podem, pelo mesmo tipo de influências, realizar trabalhos muito 

semelhantes em uma determinada turma e escola. 

Assim, parece-nos que devemos examinar as possíveis relações entre as concepções e 

as práticas, tentando entender, também, como as circunstâncias modelam essas relações. 

 

2.5.2 Tendências didáticas em matemática 

 

Fiorentini (1995), ao qual já nos referimos, realizou um estudo focalizando, 

historicamente, os modos de ver e conceber a matemática no Brasil. A partir dos resultados 

desse trabalho foram identificadas algumas categorias como: a concepção de matemática, a 

crença de como ocorre o processo de obtenção/produção do conhecimento matemático; a 

concepção de ensino e de aprendizagem; podendo ser agrupadas em seis tendências que 

resumiremos a seguir. 

A tendência formalista clássica é caracterizada pela ênfase nas idéias e nas formas da 

matemática clássica (modelo euclidiano e ligado à concepção platônica de matemática) e 

esteve presente até o final da década de 50.  A aprendizagem do aluno era considerada passiva 

e consistia na memorização e na reprodução precisa dos raciocínios, algorítmos e 

procedimentos ditados pelo professor, considerado o centro do processo de ensino-

aprendizagem, cujo papel era transmitir o conteúdo. 

A tendência empírica – ativista surge em oposição à escola clássica e passa a 

considerar a natureza da criança em desenvolvimento, suas diferenças, as características 

biológicas e psicológicas e o currículo deve atender a estas características.  O professor torna-

se facilitador da aprendizagem e o aluno é considerado centro ativo desta. 

Ligada ao Movimento da Matemática Moderna está a tendência formalista moderna, 

que promoveu um retorno ao formalismo matemático, agora ligado às estruturas algébricas e à 

linguagem formal da matemática contemporânea.  Porém, com relação aos processos ensino-

aprendizagem, pouco se modificou da tendência clássica.  As primeiras propostas surgiram no 

início da década de 60. 

A tendência tecnicista e suas variações, presente a partir do final da década de 60 até o 

final de 70, foram consideradas a pedagogia ‘oficial’ do regime militar Pós-64.  Pretendia-se 

tornar a escola eficiente, funcional e, para isso, centrada nos objetivos instrucionais e nas 

técnicas de ensino.  Apoiava-se no behaviorismo, para o qual a aprendizagem consiste em 
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mudanças comportamentais através de estímulos, reforços e condicionamento operante. A 

técnica de ensino desenvolvida e privilegiada por essa corrente psicológica é a instrução 

programada, dando início à era da informática, aplicada à educação, com as ‘máquinas de 

ensinar’ (FIORENTINI, 1995). 

A tendência construtiva surge a partir dos estudos de Jean Piaget sobre epistemologia 

genética, trazendo a psicologia como o núcleo central e fornecendo subsídios para a educação.  

Essa tendência influencia fortemente as mudanças e as reformas curriculares do ensino da 

Matemática a partir da década de 70 até os dias atuais, priorizando mais o processo que o 

produto do conhecimento. 

Por fim, temos a tendência sociocultural que tem sua atenção voltada aos aspectos 

sócio-culturais do processo de produção do fracasso escolar.  Para tanto, o ponto de partida do 

processo ensino/aprendizagem são os problemas da realidade, ligados ao cotidiano e à cultura 

e o método de ensino preferido por essa tendência é a problematização.  

No entanto, em um artigo recente, Hoff (1996) afirma que a concepção de Matemática 

que prevalece desde as séries iniciais até o 3o. grau é aquela que considera a disciplina como 

conhecimento pronto e formalizado, de verdades definitivas, infalíveis e imutáveis.  Porém, 

esta mesma autora destaca as influências piagetianas, quando se busca romper com o modelo 

citado acima e que prevalece no ensino da matemática. 

Verifica-se que essas tendências não esgotam a diversidade de modelos mas, estiveram 

e continuam presentes no ensino da matemática, refletindo-se, inclusive, no ensino pré-

escolar. 

Possivelmente, isso se deve ao fato de as concepções dos professores serem formadas 

através das experiências deles enquanto alunos e o contexto oferecer poucas condições para 

mudanças.  Sendo estas as mesmas tendências elas estão, em geral, presentes nos cursos de 

formação de professores de matemática, que podem estar influenciando a forma como o 

professor concebe o ensino e a aprendizagem da matemática. 

Os estudos desenvolvidos acerca das concepções dos professores sobre a Matemática e 

o seu ensino apóiam-se desde logo em dois referenciais fundamentais: a epistemologia desta 

ciência (em especial no que respeita à natureza dos objetos matemáticos e ao processo de 

criação do saber matemático) e a didática desta disciplina (com relevância para a natureza das 

atividades de aprendizagem e o papel do aluno e do professor).  No seu desenvolvimento 

inicial, há uma influência das investigações de Thompson (1982), Brown (1986) e Cooney 
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(1985), considerando que as crenças e concepções dos professores influenciam de modo 

decisivo as respectivas práticas pedagógicas. 

Nesta perspectiva, Guimarães (1998), usando uma abordagem qualitativa, procura 

identificar e descrever as concepções de professores de matemática do ensino fundamental, 

centrando-se, sobretudo, nas seguintes questões: (a) como encaram os professores a 

Matemática? (b) como entendem o papel do professor e do aluno em educação matemática? 

Nesta investigação, as práticas já são objeto de alguma atenção, sobretudo como 

contraponto às concepções.  Apresentam-se algumas contradições tanto no que se refere às 

características da matemática apontadas pelos professores como à ênfase em termos práticos 

conferidos aos processos de mecanização.   Este estudo fornece referências e pontos de 

partida para um diagnóstico e caracterização das concepções dominantes dos professores, 

além de discutir a complexidade das relações entre concepções e práticas, evidenciando a 

necessidade de se considerar, de maneira mais profunda, a relação entre esses dois aspectos da 

prática profissional do professor.   

Ainda com relação às tendências didáticas, entendemos que cada professor, em seu 

exercício docente, se orienta por uma determinada forma de conceber a sua prática 

pedagógica e isto, de alguma forma, se articula com um tipo de teoria ou de filosofia própria 

que o professor sustenta. Assim, os diferentes modelos didáticos dos professores têm sido 

influenciados, historicamente e socialmente, por determinadas visões filosóficas. 

 A melhoria de nossa atividade profissional passa, entre outras coisas, pela análise 

reflexiva de nossa prática, do que fazemos, dos modelos didáticos que adotamos na nossa 

ação pedagógica, se estas estão adequados à nossa realidade profissional. Como profissionais, 

sabemos que nem toda atividade de aprendizagem que desenvolvemos no nosso campo de 

trabalho é satisfatória. Em se tratando dos modelos didáticos no processo de aprendizagem, o 

professor tem sido quase sempre o centro das reflexões nas pesquisas contemporâneas, onde 

os objetos de estudo se centram nas características didáticas.  

Estamos entendendo, um modelo didático, no sentido que lhe dá Gimeno (1981) apud 

Escartín e González (1996, p.332). “O modelo é um esquema mediador entre a realidade e o 

pensamento, uma estrutura em torno do que se organiza no conhecimento e tem sempre um 

caráter provisório e aproximativo da realidade.(!) O modelo didático é um recurso  para o 

desenvolvimento técnico e para a fundamentação científica do ensino”. Corroborando com 

tais idéias, realçamos o sentido dado por Cañal-Porlán (1987), “os modelos didáticos são a 
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construção teórica formal que, baseados em suposições científicas, ideológicas e sociais, 

pretende interpretar a realidade e dirigi-las a determinados fins educativos”.   

Os modelos didáticos, neste estudo, estão integrados numa relação entre concepção de 

aprendizagem, (explicita ou implícita), que tomam corpo no agir pedagógico do professor na 

sala de aula.  

Nesse sentido, a ação docente, precisa de meios teóricos, que contribuam para 

desenvolver uma prática que contemple a reflexão da mesma. Como explica, Zabala (1998, 

p.16): “Existem atividades de ensino que contribuem para a aprendizagem, mas também 

existem atividades que não contribuem da mesma forma.”  

Entendemos que a atividade docente consciente exige orientar-se num modelo didático 

em que a avaliação e a reflexão integram todos os elementos que a configuram tais como; os 

processos didáticos, a organização social da sala de aula, o planejamento das atividades de 

aprendizagem, etc. Com isso, ressalta-se a necessidade de que a prática docente, seja 

justificada teoricamente.  Quando falamos de modelo didático, referimo-nos a uma teorização 

explícita como referência, pois na realidade, o professor não se enquadra num único modelo. 

Ele dialoga com diversas referências, embora uma seja a mais característica, na sua prática 

global, e mais contextualizada.  Vários pesquisadores nos têm apresentado diferentes 

tipologias de modelos didáticos, os quais passaremos a descrevê-los. 

Em alguns trabalhos encontramos as seguintes denominações: método condutista, 

método da matemática moderna, aproximação estruturalista, aproximação formativa e 

aproximação ao ensino integrado. 

No método condutista, a aprendizagem acontece em termos de estímulo-resposta em 

que os resultados da aprendizagem são obtidos em função de mudanças observáveis na 

conduta do sujeito que aprende.  O método da matemática moderna enfatiza a estrutura 

sistemática da matemática e a dedução.  A aproximação estruturalista, defende a 

aprendizagem sob a perspectiva da espiral conceitual na base da estrutura da matemática e sob 

uma filosofia da aprendizagem por descobrimento.  Enfatizam os processos de construção e 

organização do conteúdo matemático. 

Por outro lado, a aproximação formativa é conseqüência da teoria cognitivista, que 

tem como um de seus representantes Piaget.  Caracteriza-se por enfatizar o sujeito e a 

pretensão de adaptar a este o conteúdo e os métodos.  Tem duas finalidades, de um lado, 
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desenvolver as habilidades cognitivas, afetivas, e atitudes motivadoras, e por outro, 

potencializar aspectos individuais como a criatividade. 

A aproximação ao ensino integrado caracteriza-se pelos mesmos pressupostos teóricos 

cognitivos da aproximação formativa, enfatizando importância concedida aos conteúdos.  As 

situações-problema oriundas da realidade determinam o conteúdo do ensino.  Há uma 

preocupação com a interdisciplinaridade e elaboração de modelos. 

Outra tipologia, proposta por Marrero (1994), apresenta as teorias sobre o ensino em 

cinco grandes correntes.  A Dependente, que caracteriza o ensino como uma atividade que 

depende dos conteúdos, do professor e de determinados valores impostos. A Produtiva, na 

qual onde o ensino é considerado uma atividade que busca a eficácia da aprendizagem. A 

Expressiva, para a qual a atividade do aluno e seu interesse se convertem no núcleo essencial 

do ensino. A Interpretativa, que ressalta a importância de atender às necessidades, interesses e 

avaliação de aprendizagem dos alunos, e a interpretação de seus conhecimentos prévios. Por 

fim a emancipatória, que ressalta o caráter ideológico do ensino e de sua intencionalidade 

crítica.  

Para esse autor, essas correntes permanecem de forma implícita no professorado, mas 

não em sua forma pura e sim de maneira mesclada. Essas teorias compõem o marco curricular 

sob o qual os professores concebem o planejamento do ensino, assim, cada uma delas tem 

deixado seu traço na atividade atual do professorado. 

Como conseqüência da pesquisa sobre crenças e teorias dos professores em formação, 

tem se contemplado a necessidade de modificar as referidas crenças e concepções mediante 

práticas reflexivas. Neste sentido, um dos principais esforços da investigação tem consistido 

em desenvolver instrumentos, ou taxonomias para avaliar as mudanças nos níveis reflexivos 

por parte de professores, em formação ou em exercício. 

Ainda com relação à reflexividade no ensino, existe uma taxonomia que incluía três 

dimensões: reação, que inclui as respostas dos professores em formação aos conteúdos da 

classe, como o ensino em equipe, discussões, atividades, ensino, etc.; elaboração, que se 

refere a explicações dos professores nas quais mostram seus sentimentos, verificam seu 

pensamento, dão exemplos ou se referem a outras situações; meditação, que inclui as 

anteriores mas, além disso, incorpora um pensamento sobre problemas pessoais, profissionais 

ou ético/sociais Marrero (1994).    
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No nosso estudo, para avaliar o desenvolvimento da reflexividade dos professores em 

formação, utilizamos este modelo, enquanto uma referência, para nossas análises.          

Fernández e Elortegui (1996, p.339) estabelecem diferenças entre transmissor, 

tecnológico, artesão, descobridor e construtor, e como foi mencionado anteriormente, 

entendem que a combinação de modelos poderia justificar-se “a partir de uma perspectiva de 

diversidade ecossistêmica ambientada pelas diversas correntes de pensamento existente”. 

Os resultados das pesquisas realizadas por Porlán, Pozo, García (1998) intitulada por: 

“Conhecimento profissional e epistemologia dos professores, estudos empíricos e conclusões” 

revelam quatro tendências quanto à maneira de os professores entenderem os processos de 

ensino-aprendizagem: centrada no professor, centrado nos alunos,  centrada na dicotomia 

entre autonomia do aluno e controle do professor.  O quadro abaixo resume as características 

do modelo em foco.  

 
TRADICIONAL TECNOLÓGICO 

O enfoque tradicional representa uma concepção 
acientífica dos processos de ensino-aprendizagem, 
segundo o qual, no melhor dos casos, basta que o 
professor tenha uma boa preparação nos conteúdos 
das disciplinas e certas qualidades humanas de 
acordo com a atividade de ensinar para que o sistema 
funcione. Quando o sistema fracassa, se deve ao 
professor que não reúne os requisitos mencionados, 
ou então os alunos são deficientes ou tem suas 
capacidades intelectuais reduzidas. Neste enfoque 
didático, o fundamental sobre a organização é o 
desenvolvimento das tarefas de classe nas temáticas 
dos conteúdos, daí a denominação que às vezes 
recebe de pedagogia por conteúdos. 
(PORLÁN, 1989, p.325) 

Frente ao acientifismo do enfoque tradicional, o 
enfoque técnico se caracteriza por conceder o ensino 
desde a perspectiva de uma racionalidade prática do 
tipo instrumental. Segundo esta, a ciência ao 
representar o verdadeiro conhecimento pode 
prescrever normas e procedimentos técnicos 
rigorosos que garantam uma prática eficaz. A 
didática é concebida como uma atividade científico – 
técnica encarregada de investigar e normalizar a 
prática de ensino. É um enfoque técnico ou por 
objetivos. 
(PORLÁN, 1989, p.327) 

ESPONTANEÍSTA ALTERNATIVA 
O enfoque espontaneísta dá ênfase em situar o aluno 
como centro do currículo para que possa expressar-
se, participar e aprender num clima espontâneo e 
natural, onde seus interesses atuem como um 
importante elemento organizador. 
(PORLÁN, 1993, p.155) 

A razão de registrar esse modelo tão ambíguo vem 
motivada pelo fato de que não dispomos de um 
referencial teórico consolidado que nos permita 
unificar em um só conceito – síntese seus aspectos 
mais característicos. Nos referimos, por exemplo, 
nas dimensões relativisadoras, complexas e 
investigativas que se situam entre as concepções 
crítica e interpretativa da teoria de ensino. 
(PORLÁN, 1989, p.328) 

QUADRO 5- Tipos de modelos didáticos, segundo Porlán (1989) 
 

 

Isto dá sentido ao fato de que a tendência tradicional, atualmente ainda dominante, 

tenha perdurado durante um maior período de tempo.  A tipologia didática utilizada neste 

estudo tem sua origem nos trabalhos de Porlán (1989,1993), provenientes da Didática das 
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Ciências Experimentais, cujo uso no campo da Educação Matemática, com algumas 

modificações, surge nos estudos de Carrillo e Contreras (1994,1995). São as tendências 

tradicional, tecnológica, espontaneísta e investigativa. O quadro abaixo mostra as principais 

características das tendências didáticas de cada modelo teórico que, também, foi utilizado 

nesta pesquisa como uma referência para análise dos resultados: 

Modelo para análise de modelos didáticos (PÓRLAN, 1992) 

CATEGORIAS TRADICIONAL TECNOLÓGICO ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

 

 

 

Metodologia 

Exercícios 
repetitivos 

Objetivos terminais 

 Exposição de 
professor (livro-
texto) 

 Programação 
oficial 

 

Exercícios 
reprodutivos 

 Objetivos terminais 
operativos 

 Simulação de 
investigação (meios 
técnicos) 

 Programação 
seqüencial e fechada 

Experimentação 

Objetivos flexíveis e 
orientadores 

Descoberta de 
manipulação de modelos 

Programação aleatória 

Conteúdos combinados 

Resolução de 
problemas 

Objetivos flexíveis e 
revisáveis  

Investigação 
planejada 

Redes conceituais 

 

 

 

 

Papel do aluno 

Não participa do 
desenho didático 

Único responsável 
pela transferência 
de aprendizagem 

Escuta e copia 

Atende e aceita 

Não participa do 
desenho didático 

Responsável principal 
pelas transferências 

Reproduz e imita 

Atende e acredita 

Participa do desenho 
didático 

A chave da transferência 
é a motivação pela ação 

Atua e joga 

Dialoga 

 

Participa do desenho 
didático 

A chave da 
transferência é o 
processo (motivação-
significado) 

Investiga e reflete 

Questiona 

 

 

Papel do professor 

Transmite e dita 

Reproduz 

Especialista em 
conteúdo 

 

 

Expõe 

Conta e narra 

Organiza 

Técnico de conteúdo 

Induz 

Promove 

Analisa a ação 

Humanista 

Especialista em 
dinâmica de grupo 

Provoca 

Conduz 

Investiga na e sobre a 
ação 

Experimentador 
interativo do conteúdo 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Somativa 

Quantitativa 

Memória 

Aplicação 
mecânica 

Não faz diferença 
individual 

Subjetiva 

Recuperação a 

Somativa (processo 
em função de 
produto) 

Quantitativa 

Consecução de 
objetivo 

Aplicação mecânica 

Formativa (processo) 

Qualitativa 

Grau de implicação 

Aplicações significativas 

 

Formativa-somativa 
(processo e produto) 

Qualitativa-
quantitativa 

Significados 

Aplicação relevante 
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repetição 

Os testes fixam 
aprendizagens 

QUADRO 6. Modelo para análise de modelos didáticos (PORLÁN, 1992) 

 

Classificar a tipologia dos professores de matemática em três, quatro ou qualquer 

número de tendências é, em qualquer caso, pelo menos discutível, uma vez que 

provavelmente, poderemos encontrar uma tendência distinta das até agora descritas. No nosso 

trabalho de pesquisa este pressuposto foi considerado. 

Como nosso objetivo não é descrever todas as tendências possíveis a partir de um 

modelo didático que permita interpretar as informações que obtemos dos professores 

participantes do estudo, nas quatro tendências citadas, tem sido feito um esforço de forma que 

o modelo utilizado fosse exeqüível, prático e com um caráter integrador.  O quadro 7, a 

seguir, tem o objetivo de apresentar uma integração e correspondências entre as tendências 

utilizadas neste estudo e as de outros. 

 

Neste trabalho Howson e Keitel 

(1981) 

Marrero 

(1993) 

Fernández e Elortegui 

(1996) 

Tradicional Condutista- Matem. 

Moderna 

Dependente Transmissor 

Tecnológica Estruturalista Produtivo Tecnológico 

Espontaneísta Formativa Expressivo Artesão-Descobridor 

Investigativa Integrada Interpretativo-

Emancipatório 

Descobridor-Construtor 

QUADRO 7. Possíveis equivalências entre as diversas tendências didáticas e as utilizadas neste estudo. 
 

Como já mencionamos anteriormente, o modelo didático que lançamos mão 

constituiu-se num referencial teórico para analisar as concepções dos professores a respeito do 

ensino da matemática, sem abrir mão da possibilidade de serem revelados outros modelos de 

ensino. 

Passaremos, agora, a descrever características de cada uma das tendências do modelo 

didático que assumimos como referência neste trabalho.   
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A tendência tradicional caracteriza-se pelo uso da exposição do professor como 

técnica habitual e o uso do livro-texto como material curricular de maior peso. 

A programação de conteúdos tem caráter rígido e não se estabelecem relações entre as 

unidades.  Pressupõe que a aprendizagem se realiza utilizando a memória como único recurso.  

Considera o aluno como único responsável pelos resultados da aprendizagem.  A avaliação é 

concebida pelo professor como uma atividade que deve ser realizada no final de cada período 

com o único fim de medir a capacidade de reter informações transmitidas pelo professor. 

Na tendência tecnológica, o professor não expõe os conteúdos em sua fase final sem 

que simule o seu processo de construção, apoiado em estratégias expositivas e segue uma 

programação fechada, como a seqüência baseada nos aspectos estruturais da disciplina. 

“Os processos lógicos e conceituais têm uma finalidade informativa e um caráter 

prático que permite sua aplicação em outros campos da matemática e em outras disciplinas”. 

(CONTRERAS, 1996, p. 34)  Pressupõe que a aprendizagem se realiza utilizando a memória, 

de modo que para aprender, o aluno basta entender e assimilar o conhecimento que provém do 

exterior. 

O aluno é considerado como principal responsável pelos seus resultados de 

aprendizagem, desde que o professor trabalhe adequadamente.  Ao enfrentar suas tarefas 

escolares, o aluno imita o estilo do professor reproduzindo o processo lógico, mostrado por 

este quando transmite os conteúdos por processos tecnológicos, mediante exposição, devido 

sua caracterização como técnico. 

Já a tendência espontaneísta caracteriza-se pela realização de atividades de 

manipulação de modelos, propostas pelo professor através das quais espera-se a produção de 

um conhecimento não organizado.  A programação é muito viva por basear-se nos interesses e 

manifestação dos alunos, portanto, não dispõe de uma organização inicial.  Os conceitos, os 

procedimentos e as atitudes positivas para o trabalho escolar não são muito consideradas. 

A disciplina possui um caráter formativo, servindo de instrumento para mudanças 

atitudinais dos alunos. O professor pensa que se aprende quando o objeto de aprendizagem, 

que surge aleatoriamente do contexto, possui um significado para o aluno, produzindo-se 

assim uma aprendizagem espontânea.  O professor induz o aluno a participar das atividades 

que promove e que são a chave da motivação para a aprendizagem.  A avaliação é concebida 

como um instrumento que permite medir o grau de implicação e / ou participação do aluno 

nas atividades da sala de aula. 
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Deveríamos entender as tendências tecnológica e espontaneísta como duas formas 

parciais de abordar os problemas do currículo tradicional, uma vez que, embora possuam 

aportes significativos, produzem novos problemas inerentes ao seu caráter parcial. 

(CARRILLO; CONTRERAS, 1996). Por exemplo, a tendência tecnológica considera o 

conjunto de critérios racionais para planejar com rigor a intervenção didática, por outro lado, 

peca na necessidade de incorporação dos alunos no processo.  Já a tendência espontaneísta 

oportuniza uma visão democratizada da dinâmica escolar, porém, esquece o caráter 

intencional do ensino e a necessária orientação que o professor, enquanto profissional, deve 

exercer. 

Por fim, a tendência investigativa caracteriza-ser pela organização pelo professor, do 

processo que levará o aluno à aquisição de determinados conhecimentos, através de sua 

investigação.  O professor dispõe de uma organização programática, porém não está 

vinculado de forma rígida a ela.  Nesta visão, interessa tanto a aquisição de conceitos, como o 

desenvolvimento dos procedimentos e o fomento de atividades positivas para a própria 

matéria e para o trabalho escolar. 

A intenção é dotar o aluno de instrumentos que possibilitem o aprendizado autônomo.  

Os objetos de aprendizagem, além de possuírem significado, têm também a capacidade de 

serem aplicados em contextos diferentes. O professor pensa que a aprendizagem acontece pela 

investigação planejada por ele, havendo um equilíbrio entre os interesses e estrutura mental 

dos alunos e os da matemática, sendo experimentador interativo do conteúdo e dos métodos, 

provocando a curiosidade nos alunos e conduzindo a investigação para alcançar a 

aprendizagem. 

A avaliação é vista como um sensor permanente da aprendizagem, a partir da 

orientação do ensino através de contextos mais apropriados.  A intenção é medir o grau de 

implicação do aluno e a significatividade de suas aprendizagens.  O exame pode ser um 

instrumento educativo, tendo dupla finalidade: de aprendizagem e enquanto diagnóstico 

inicial que põe em relevo aspectos do conhecimento do aluno (conceitos, procedimentos, 

atitudes, teorias implícitas, concepções...). 

O processo de aprendizagem permitirá ao aluno, permanentemente, atualizar seus 

conhecimentos e suas concepções, integrando os aportes da psicologia construtivista.  Além 

disso, a filosofia que subjaz à tendência investigativa é a da aprendizagem através da 

resolução de problemas. 
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  Vale ressaltar, por fim, que esse modelo didático será uma ferramenta importante e 

suas tendências serão assumidas nesta pesquisa como categorias de análise. Obviamente, 

como já nos referimos, trabalhamos na perspectiva que outros elementos possam emanar das 

informações obtidas das professoras participantes do estudo o que se constituem categorias 

empíricas.  

 

2.6 O sistema didático como espaço da formação e seus elementos constitutivos 

 

 Na nossa pesquisa, realizamos, em contexto formativo, uma intervenção didática 

mediada pela reflexão crítica, com o objetivo de conhecer sua influência nas mudanças de 

concepções das professoras sobre o ensino da matemática.  Necessariamente, como requer 

essa situação, tivemos o cuidado de planejar essa intervenção didática com vistas a atingir os 

objetivos da pesquisa. O planejamento que fizemos, para levar a cabo nossos intentos, se 

enquadra no nível mais concreto do planejamento educativo, qual seja, o planejamento 

didático. Assim, foi preciso organizar um sistema didático orientado a transformar as 

concepções das professoras sobre o ensino da matemática. A seguir, teceremos considerações 

sobre o planejamento e o sistema didático utilizado neste estudo. Antes, porém, mostraremos 

a necessidade e os níveis de elaboração do planejamento educativo. 

 

2.6.1 O Planejamento educativo  

 

Nas sociedades atuais, a tarefa educativa ocupa um lugar relevante. Inclusive, em 

alguns momentos, volta-se para o desenvolvimento de ações que estão fora do seu conjunto de 

responsabilidades, visualizadas como parte de sistema social. 

Sem dúvida, quase todas as atividades que se realizam para o desenvolvimento e a 

convivência social tem um componente educativo explícito ou implícito. Por exemplo, 

quando se fala de um país democrático, se pensa sempre que o fortalecimento desse tipo de 

vida se deve basicamente a um processo educativo que se oriente e promova princípios 

democráticos; quando se pensa em um país saudável, se assume que é a educação que 

propiciará o desenvolvimento de atitudes e hábitos de higiene e de saúde adequados; ao se 

desejar um país tecnologicamente desenvolvido, também se espera que educação se 

encarregue de formar as crianças, os jovens e os adultos que possam levar o país ao sucesso 
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desse processo tecnológico. Como podemos observar, são muitas as funções e 

responsabilidades que a sociedade atribui atualmente à educação. 

Em sua acepção mais ampla, a educação é uma experiência permanente e cotidiana 

que terá maior ou menor impacto na sociedade de acordo com seu processo de planificação. 

Isto implica que é fundamental planejar o processo educativo, para garantir o 

desenvolvimento dos serviços educacionais conforme as expectativas sociais estabelecidas. 

Sem dúvida, se a educação é tão relevante para o desenvolvimento da sociedade, não é 

possível permitir sua organização e desenvolvimento submetidos à estratégias e 

procedimentos resultantes da improvisação. Pelo contrário, é necessário planejar 

eficientemente a tarefa educativa, de tal forma que permita uma ação futura capaz de 

transformar a educação em uma resposta efetiva aos anseios e expectativas sociais. 

Neste sentido, se considera que o planejamento, como método de racionalização dos 

processos e recursos que gera mudanças, permitirá introduzir reformas substanciais e 

inclusive mudanças estruturais no processo educativo. Se visualiza, assim, o planejamento 

como um processo institucional intencional, mediante o qual a coletividade busca racionalizar 

recursos, tomar decisões e levar a cabo a ação educativa prevista, com ótimos resultados. 

Assim, se diz que planejar consiste em construir caminhos para transitar para o futuro 

e não pré-dizer o futuro. Em outros termos, o planejamento implica no estabelecimento de 

condições para o desenvolvimento de uma série de ações previamente identificadas e 

priorizadas, na tentativa de atender às expectativas e intenções sociais. 

No caso do planejamento educativo, se trata de traçar caminhos a partir de diversos 

aspectos, como tipo de sociedade e de pessoas que se deseja formar, tipos de ofertas 

educativas e curriculares, formação de educadores, proposta curricular, etc. Embora o 

planejamento da educação seja um processo que se conceba e se desenvolva de forma similar 

a outros processos de planejamento, é importante assinalar algumas características e 

princípios que são particulares: 

 

� O planejamento educativo deve ocorrer no contexto do planejamento global, considerando 

a realidade econômica e socioeducativa; 

� O processo do planejamento educativo deve ocorrer a partir de uma visão multidisciplinar, 

para que haja contribuições de diferentes áreas do conhecimento; 
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� O planejamento de educação realizado em nível central deve ser suficientemente aberto e 

flexível para permitir sua atualização e adequação a outros níveis; 

� O planejamento educativo tem uma dimensão política que se identifica com o processo de 

adoção de decisões do Estado através dos seus órgãos legislativo e executivo. Em outros 

termos, esta dimensão é a que permite que as alternativas e os planos preparados pelos 

técnicos se convertam em política, orientação e norma das atividades educativas estatais; 

� O planejamento educativo se caracteriza por ser um processo metódico e permanente de 

análise ou diagnóstico da situação real, para identificar as necessidades educativas de uma 

comunidade ou um país, e determinar ações e meios alternativos para satisfazê-las; 

� O planejamento educativo tende a oferecer princípios válidos para diversas situações 

concretas: diversos níveis e modalidades do sistema, grupos diferentes, etc. Por isto, é 

importante seu caráter aberto e flexível, para permitir atender a variedade de realidades 

educativas; 

� O planejamento educativo deve desenvolver-se numa visão participativa, isto é, 

envolvendo distintos setores da sociedade e os mais variados atores sociais. 

Como já assumimos anteriormente, ao planejar a tarefa educativa, se fazem previsões 

para ações futuras em diversos campos e em diversos âmbitos. Um desses âmbitos é o 

planejamento didático, que discutiremos a seguir.  

O planejamento didático é o nível mais concreto do planejamento educativo. Centra-se 

especificamente nos processos de ensino e aprendizagem, e no nível da aula, seu responsável 

direto é o professor. Embora o âmbito do planejamento próprio do professor seja a sala de 

aula, é essencial que todo educador compreenda este momento em relação aos níveis mais 

amplos do planejamento curricular, inclusive em relação ao planejamento educativo. 

O essencial é que cada educador assuma seu papel de planejador de currículo no nível 

que lhe corresponde, porém, construindo esse planejamento no marco dos planos mais 

amplos. Isto implica que quando um docente realiza seu planejamento didático, opera ou 

concretiza o que foi planejado em níveis mais amplos. 

É importante que cada educador conceba esta etapa de sua ação pedagógica como um 

processo fundamental. Neste sentido, às vezes tem ocorrido uma interpretação restritiva do 

que seja o planejamento didático, ao identificá-lo como um documento que elabora cada 

docente e que, muitas vezes, se faz unicamente para atender às normas e aos regulamentos 

que emergem dos níveis da autoridade administrativa.  
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O plano, que elabora cada professor ou grupo de professores, deve ser o produto no 

qual se condensam as decisões e as ações previstas para o cumprimento de objetivos 

curriculares com um grupo determinado de alunos, numa realidade concreta. Portanto, o 

planejamento didático vai mais além desse produto. O processo desse planejamento envolve 

questões, tais como: O que está ocorrendo? O que se deseja fazer? Por que se vai fazer? É um 

processo vivo, dinâmico, construído no dia-a-dia da escola, onde se tomam decisões 

individual e coletivamente.   

Todas essas questões ajudam o docente a ter clareza da melhor forma de desenvolver 

uma prática pedagógica efetiva. O planejamento é, portanto, um processo de reflexão que 

permite ao educador esclarecer idéias, tomar decisões e estabelecer, com fundamentos 

teóricos e experiências empíricas adequados, o plano didático que orientará o 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem com seus alunos. 

Ao concretizar o planejamento curricular em um plano didático, o docente toma 

decisões e organiza sua prática pedagógica, considerando: O que ensinar? Quando ensinar? 

Como ensinar? O que, como e quando avaliar? 

Como vimos, o papel e a responsabilidade dos docentes no processo de planejamento 

requerem que todos possuam os conhecimentos e as competências necessárias para serem 

bons planejadores dos processos de ensino e aprendizagem. 

  

2.6.2 A Organização do sistema didático 

 

 A organização do sistema didático pressupõe uma atividade de ensino, cujo método de 

trabalho com os professores permite alcançar os objetivos propostos. O campo da atividade da 

aprendizagem docente, tratando-se do planejamento de situações didáticas que contribuam 

para as mudanças das concepções dos professores sobre o ensino da matemática, implica em 

um tipo de trabalho voltado, especificamente, para um método de atividade orientado a 

mobilizar, construir e desconstruir as concepções desses professores.  

Nessa perspectiva, entendemos que a produção de novas concepções constitui-se em 

um tipo de ação, que tem o seu conteúdo vinculado ao trabalho docente e à utilidade que essa 

ação apresenta para os próprios professores e sua profissionalização. Nesta pesquisa, o foco 

da sistematização didática com as professoras tem como referência os princípios didáticos 
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necessários ao desenvolvimento do processo de aprendizagem docente, para viabilizar as 

mudanças de concepções dessas professoras. 

Considerando os estudos de Núñez e Pacheco (1997), os princípios didáticos na 

perspectiva histórico-cultural são fundamentos que orientam a atividade de ensino mediante 

regularidades gerais que emanam da teoria do conhecimento. 

Para Nuñez e Pacheco (1997) esses princípios são aplicados nas diversas disciplinas e 

nos diferentes níveis de ensino e são essenciais para determinar os conteúdos, os métodos e as 

formas de organização. Segundo esses autores, a determinação de um sistema de princípios 

didáticos varia conforme os objetivos, o desenvolvimento social, as teorias utilizadas como 

fundamentos e a prática pedagógica. Nesta pesquisa, se evidenciaram os seguintes princípios: 

a) A organização do sistema de aprendizagem docente relacionada ao caráter científico 

do ensino da profissão docente; 

b) O conteúdo da aprendizagem: concepções alternativas sobre o ensino da matemática e 

o conhecimento das próprias concepções que impulsionam processos de mudanças;  

c) O objeto da aprendizagem vincula-se à compreensão do conteúdo da atividade em um 

sistema que pressupõe a solidez dos conhecimentos; 

d) O desenvolvimento da atividade metacognitiva, orientada a ajudar as professoras a ter 

consciência de suas próprias concepções acerca do ensino da matemática, apresenta 

um caráter ativo, consciente e independente.  

O caráter científico do ensino na perspectiva desta pesquisa foi considerado como 

orientador da formação profissional de professores polivalentes, considerando os avanços no 

campo da profissionalização docente (TARDIF, 2002), e a relação entre as concepções das 

professoras e sua atividade docente. 

 Em Leontiev (1993), o objeto de apropriação é vinculado a uma base da realidade 

objetiva. Essa orientação na aprendizagem docente diz respeito aos conhecimentos (no nosso 

caso, crenças, concepções, teorias das professoras) e fundamentos básicos teóricos 

relacionados com a própria atividade docente. 

 Vincular a atividade de aprendizagem às novas exigências profissionais e aos saberes 

necessários para exercer a profissão (conhecimentos; habilidades; concepções) é uma 

orientação do movimento da profissionalização docente. Isto significa que, o conteúdo de 

ensino tem como base os fundamentos da ciência da educação e de área específica do ensino. 
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 A ciência e a tecnologia condicionam e são condicionadas por relações sociais, que 

conduzem à formação de valores vinculados à atitudes profissionais, que asseguram a atuação 

com base nos conhecimentos da profissão. Diferentemente da “cientificação” e 

“tecnologização” da pedagogia, que segundo Tardif (2002), divide o trabalho intelectual e 

profissional. 

 Distanciando-se dessa postura, a nova tendência diz respeito ao caráter do ensino no 

contexto da formação docente, ou seja, cumprir com seu papel de formação profissional, 

como uma nova possibilidade de profissionalidade docente. 

 A atividade de ensino, levando em consideração os avanços no campo da 

profissionalização docente, toma como referência a nova exigência de incluir na formação, 

além dos conhecimentos e habilidades, as estratégias e métodos de aprendizagem para ajudar 

no desenvolvimento de um nível mais elevado, dentre eles está a possibilidade de refletir 

criticamente acerca das próprias concepções. 

 O ensino nessa perspectiva apresenta como base o desenvolvimento das ciências, 

considerando os métodos de investigações pedagógicas e didáticas, vinculados a área de 

conhecimento objeto ensino-aprendizagem. Nessas condições, as metodologias de ensino 

envolvidas nas dimensões da instrução e da educação apresentam um caráter 

desenvolvimental do processo de formação docente (TARDIF, 2002). 

 É importante, então, pedagogicamente, considerar nos conteúdos e nos métodos de 

ensino, a natureza criativa do processo de apropriação da cultura humana pelo indivíduo 

(LEONTIEV, 1993). No caso da formação dos professores do ensino fundamental, essa 

cultura diz respeito aos conhecimentos da profissão relacionados à atividade de ensino. 

Considerando a lógica da formação e desenvolvimento dos conceitos científicos de 

uma determinada área do conteúdo disciplinar, é importante destacar o tipo de atividade que 

foi sendo constituído ao longo do processo histórico para essa formação. Esse conhecimento é 

um conteúdo que faz parte da habilidade de ensino e de acordo com as pesquisas de Talízina 

(1987), são apontados como necessários à formação docente. O método didático na 

perspectiva dialética toma como base o modo de ensinar cada ciência em particular e a relação 

que se propõe com o conteúdo, objeto de trabalho.  

Essa relação é de abstração e síntese, somente alcançada em um processo de 

construção, reconstrução do conhecimento do mundo, por intermediário do pensamento 

teórico. Isto significa dizer que é um movimento do abstrato ao concreto é um procedimento 
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fundamental, não pode ser compreendido com o único, é apenas um modo de relacionar 

teoria-prática e possibilitar o processo de apropriação do conhecimento particular por 

intermédio do geral.  

No controle, há possibilidade de avaliar todo o processo de orientação. Comparando os 

resultados, avaliando se foi cumprida a proposta inicial e durante o processo. No final da 

etapa de controle, obtêm-se o desenvolvimento do processo e levantam-se os indicadores 

qualificativos para fazer novas orientações e desencadear um próximo ciclo formativo em um 

nível maior de complexidade. 

 A formação na aprendizagem docente ocorre com ajuda de um formador, que dispõe 

uma orientação adequada da maneira de proceder. Neste processo, os professores não fazem 

uma transposição da atividade externa para a interna, mas tipos de elaborações a partir dos 

níveis já alcançados para chegar a um nível superior. 

 A atividade de aprendizagem dos professores polivalentes é precedida de objetivos a 

serem alcançados durante o processo e em momentos posteriores. São resultados previamente 

concebidos e relacionados com os indicadores qualitativos. Considerando esses aspectos dos 

indicadores qualitativos, os objetivos, segundo Talízina (1987), têm sua formulação a partir 

do diagnóstico inicial dos conhecimentos e habilidades gerais, necessário ao planejamento de 

situações de ensino. 

Neste sentido, serão formulados objetivos que expressem as ações essenciais para 

avaliar o nível inicial de desenvolvimento do conhecimento, objeto de aprendizagem docente; 

aqueles destinados ao ensino-aprendizagem das ações e operações incluídas na atividade de 

apropriação do tipo de conteúdo proposto. 

Um aspecto importante a ser considerado na organização do sistema didático refere-se 

ao diagnóstico do nível inicial do desenvolvimento dos conceitos, habilidades, atitudes, 

saberes, concepções, etc. Esta etapa que antecede a formação é o ponto de partida do ensino, 

uma forma de revelar o nível dos sujeitos antes de qualquer intervenção didático-pedagógica. 

(NÚÑEZ, 1997; ZILBENSTEIN, 2000) 

 A formação docente investiga se os professores possuem o nível de desenvolvimento 

necessário para se apropriar de habilidades, saberes e conhecimentos objetos de estudo. Isto é 

importante para criar estratégias de formação e garantir o processo de apropriação de forma 

consciente e com solidez. 
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 No planejamento, é importante propor o diagnóstico dos conhecimentos e habilidades 

dos professores em função dos objetivos que se pretendem alcançar. Desse modo, é preciso 

saber as condições iniciais de forma integral (atitudes relacionadas com a atividade de estudo, 

suas relações sociais nas ações compartilhadas, o nível de motivação e interesse, o nível de 

conhecimento relacionado com os conceitos, habilidades e concepções envolvidas no 

processo formativo). 

Esse tipo de diagnóstico contribui para uma caracterização inicial, vinculada aos aspectos 

cognoscitivos, afetivos, motivacionais e de desenvolvimento, para contribuir com o 

desenvolvimento de níveis mais elevados da habilidade em estudo. 

O diagnóstico não tem como objetivo classificar os professores aptos ou não para aprender 

um determinado conteúdo, dá-se uma função de contribuir com o próprio docente, no sentido 

de informações para a compreensão da necessidade de elaborar tipo de ajuda e alcançar êxito 

na resolução das tarefas de ensino. 

Neste sentido, deve-se diagnosticar não apenas o nível imediato (desenvolvimento real), 

mas a possibilidade de desenvolvimento considerando-se diferenças individuais não como um 

obstáculo ao novo aprendizado, mas para o agrupamento de professores que precisam 

impulsionar o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos. (ZILBERSTEIN, 2000) 

 A lógica de ensino com os adultos professores se diferencia de outras faixas etárias no 

que diz respeito ao processo de aprendizagem docente de um grupo como tal. A aprendizagem 

a partir do diagnóstico do nível inicial da atividade, procura revelar o tipo de ação que os 

docentes desenvolvem sozinhos e aquelas que apresentam dificuldades e precisam de apoio, 

ou seja, até que ponto eles conseguem realizar uma ação corretamente e em qual medida, 

precisam de ajuda. 

Nesse sentido, desenvolver um sistema didático pressupõe orientar o tipo adequado da 

ação e como orientá-la em função dos diferentes níveis dos professores; dos motivos e 

interesses que mobilizam a sua atividade de aprendizagem, com o objetivo de possibilitar a 

organização de estratégias para alcançar os objetivos do ensino.  

Com relação às formas de avaliação do trabalho didático, o processo de controle e 

auto-regulação pode ser uma das formas de valorizar coletivamente a atividade realizada. Se 

os professores tomam consciência do modo de realizar as ações, eles se apropriam de 

operações e sabem quando utilizá-las, mediante o conhecimento das características.  Assim, 
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regulam as suas ações para chegar ao essencial e poder aplicá-las em novas situações. Dessa 

forma, se impulsiona a atividade intelectual com caráter de desenvolvimento e de criatividade. 

O controle na perspectiva histórico-cultural é o acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem, tanto para saber o desenvolvimento individual, como coletivo, trazendo 

à tona as dificuldades e os fatores que facilitam o aprendizado, os que obstaculizam e assim, 

evidenciam-se os limites, as possibilidades e os reajustes. 

No planejamento das situações de ensino, destacam-se tarefas que expressam o nível 

do controle. Quando isso ocorre de forma assistemática, o controle é superficial, privilegia o 

resultado em detrimento do processo e, por sua vez, não possibilita os docentes refletirem 

sobre seus erros e seus acertos e nem os ensinam a fazer um autocontrole sobre suas ações, 

além de não serem utilizados com o propósito de contribuir com diferentes níveis de ajuda. 

No que se refere à organização do processo formativo e ao seu planejamento, para 

planejar situações de ensino é preciso levar em conta a apropriação de uma série de saberes 

relacionados, como: os saberes didático-pedagógicos para saber definir os objetivos; 

estruturação dos conteúdos; métodos de ação; os procedimentos didáticos; escolher os meios 

adequados (objetos-materiais ou materializados, instrumentos e informações); as formas de 

organização da atividade dos estudantes e avaliação. (TALÍZINA, 1987; NÚÑEZ, 1994; 

NÚÑEZ; PACHECO, 1987; ZILBERSTIEN,  2000) 

Para o controle da atividade de aprendizagem dos professores, os objetivos controlam 

os resultados, tendo em conta os indicadores de qualidade. As tarefas de controle são do tipo 

que exige a aplicação da atividade (grau de generalização); de solução sem apoio ou ajuda 

(grau de independência); e de argumentar e explicar como é feita a ação (consciência). 

 Para Talízina (1987), na atividade de controle, não se faz o acompanhamento do 

desenvolvimento cognitivo se se obtém as informações necessárias para a correção da 

atividade dos professores. Durante o processo, o controle pode contribuir com a correção da 

orientação e da execução da atividade. A seguir, são apresentadas com mais detalhes as 

características do sistema didático utilizado nesta pesquisa. 

A organização do sistema didático, nesta pesquisa, foi orientada pelos seguintes 

princípios didáticos: 

 - O dia-a-dia do professor nem sempre lhe traz situações conhecidas a fim de que 

possa posicionar-se diante delas. Muitas vezes, é necessário improvisar, tomar decisões 
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imediatas que sejam eficientes. A prática nunca é a “mera concretização de receitas, modelos 

didáticos e esquemas conscientes de ação” (PERRENOUD, 1993, p. 35); 

 - O cotidiano do professor é constituído de uma sucessão de microdecisões, as quais, 

muitas vezes, levam-no a deparar-se com situações a serem gerenciadas imediatamente, tendo 

pouco tempo para refletir simultaneamente à ação. Assim, a releitura da situação pode 

favorecer uma mudança de atitudes, de concepções, uma reorganização de procedimentos, a 

percepção de suas contradições e das existentes entre o que posteriormente pensa, o que 

deveria ter feito e o que efetivamente fez naquele momento preciso; 

 - Não basta, deste modo, atualizar os professores em cursos que objetivem mudar sua 

ação no processo ensino-aprendizagem. É fundamental que ele seja auxiliado a refletir sobre 

sua prática, a organizar suas próprias teorias, a compreender as bases de suas crenças sobre 

este processo, de modo que, tornando-se um pesquisador de sua ação, possa contribuir 

sobremaneira para a melhoria do ensino na sala de aula. O professor deve ser auxiliado a 

tornar-se um professor reflexivo crítico; 

- A partir do momento em que o professor entra em classe, as portas são fechadas, e 

ele fica sozinho com usas crenças, concepções e teorias a respeito dos alunos, das estratégias 

de ensino e de avaliação, das suas competências e dificuldades; 

 - Quando o professor toma decisões, ele faz mais do que escolher uma determinada 

ação ou um caminho a seguir. Ele está considerando e avaliando as alternativas, baseando-se 

em critérios para selecionar uma ou outra forma de agir. Por isso, é necessário estar o 

professor preparado para lidar com as situações antes de entrar em sala de aula, avaliando e 

conhecendo as suas concepções, crenças e teorias a respeito do processo ensino-

aprendizagem. Assim, poderá buscar transformar suas decisões a partir da reorganização de 

seu pensamento, que poderá estar fundamentado em um corpo sólido de conhecimentos; 

 - As concepções dos professores podem mudar sob a influência de um processo 

formativo, orientado por um sistema didático; 

- O ensino é uma atividade profissional de alto nível que se apóia num sólido 

repertório de conhecimentos, do mesmo modo que nas outras profissões; 

A organização do sistema didático teve o seguinte objetivo: 

- apoiar, orientar e fomentar o exercício da reflexão crítica, criando condições para 

ajudar as professoras nas mudanças das concepções sobre o ensino da matemática.   
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Os conteúdos que foram abordados durante o processo formativo foram selecionados 

de acordo com as dificuldades  que, em geral, os professores experimentam em sala de aula ao 

ensinar matemática. Os conteúdos escolhidos foram os seguintes: 

- Resolução de problemas, envolvendo as operações fundamentais; 

- Números naturais; as frações e os números decimais; 

- Sistema de Numeração Decimal; 

- Sistemas de Numeração e diferentes bases; 

- Área e perímetros de figuras planas; 

- Figuras geométricas planas e espaciais; 

- O conceito de “medir”, os instrumentos de medida e as unidades de medida; 

- Medidas de comprimento. 

Na estratégia metodológica da pesquisa foi utilizada a própria estrutura formativa do 

Curso Normal Superior do IFESP: o dispositivo de formação “mediação didática”. Enquanto 

estratégia formativa optou-se pela prática reflexiva crítica, que teve lugar nas atividades 

desenvolvidas na mediação didática, como elemento catalizador da evolução das concepções 

das professoras sobre o ensino da matemática. 

A seguir, apresentaremos as referências teóricas que fundamentam a estratégia 

formativa escolhida: a reflexão crítica.  

As discussões e as posições que adotaremos estão embasadas numa tentativa de 

atualização do paradigma do pensamento do professor, ao mesmo tempo em que focalizam a 

reflexão crítica como uma estratégia formativa docente. 

No início da década de 90, no Brasil, o pensamento de Donald Schön começa a ser 

discutido no meio acadêmico como mais uma contribuição para a formação de professores. 

Foi com base no livro coordenado por António Nóvoa (1992) que recebemos o artigo de 

Schön: “Formar professores como profissionais reflexivos”. Para Nóvoa, Schön é “um dos 

autores mais conhecidos internacionalmente e os seus trabalhos sobre a formação de 

profissionais (práticos) constituem uma referência obrigatória” (p.11). 

Nóvoa aponta que “neste texto, o autor produz uma síntese genérica, aplicando as suas 

teorias à formação de professores” (1992, p.11), que, em nosso entender, precisam ser revistas 

para melhor compreensão do processo de formação de professoras e professores. 

As contribuições de Schön são resgatadas em “meio de um dos processos cíclicos de 

reforma educativa”, no início da década de 90, nos Estados Unidos, que buscava uma 
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reorientação do modelo de formação de professoras e professores, considerado inadequado, 

uma vez que atribuía a causa da ineficiência às “escolas e aos professores, o que equivale a 

culpar as vítimas”(Schön, 1992, p.79). Em meio a estas reformas, a crítica formulada por 

Schön acerca da racionalidade técnica reflete-se na composição do pensamento de outros 

teóricos, dentre eles podemos citar K. Zeichener. 

Dessa forma, é importante enfatizar que a produção teórica do autor não se refere 

especificamente à formação de professoras e professores, mas à formação de profissionais de 

áreas com características diferentes das encontradas nos meios escolares. E que, além disso, 

suas contribuições são resgatadas para a docência escolar num momento histórico educacional 

peculiar, ou seja, no momento em que ocorre a reforma educacional americana, que vai 

possibilitar “a aplicação de suas teorias à formação de professores”, tal como nos afirma 

Nóvoa (1992, p.11). 

É relevante uma leitura criteriosa sobre sua teoria, a fim tomá-la como mais uma 

contribuição para a formação de professoras e professores como sujeitos pesquisadores para a 

realidade brasileira, mantendo-se sob a vigilância necessária para não cairmos em mais uma 

tentação dos modismos pedagógicos. Nosso desejo maior é o de levantar dúvidas no intuito de 

esclarecer as possibilidades de contribuições das proposições de Schön. Neste sentido, 

percebemos proximidades com a nossa disposição, na condição de educadoras e professoras 

que somos, de encontrar soluções, mesmo que provisórias, que contribuam na formação de 

professoras e professores, considerando a peculiaridade do trabalho docente da sociedade 

americana, de onde Schön propõe a formação do practicum reflexivo e os condicionantes do 

trabalho docente de nossa sociedade. Daí nossa preocupação e cautela. 

Schön centra sua concepção de desenvolvimento de uma prática reflexiva em três 

idéias centrais: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação. 

Para Schön, a reflexão na ação está em relação direta com a ação presente, ou seja, o 

conhecimento na ação. Significa produzir uma pausa – para refletir – em meio à ação 

presente, um momento em que paramos para pensar, para reorganizar o que estamos fazendo, 

refletindo sobre a ação presente. 

Esta reflexão na ação só se desencadeia porque não encontramos respostas às situações 

inesperadas. Ao não encontrar respostas às surpresas que emergem da ação presente, 

posicionamo-nos criticamente perante este problema e questionamos as estruturas de 
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suposição do conhecimento na ação. Pensamos de maneira crítica sobre o pensamento que nos 

levou a esta situação surpresa e, durante o processo, podemos reestruturar estratégias de ação: 

pela compreensão do fenômeno ou pela maneira de formular o problema. Segundo Schön, “é 

impossível aprender sem ficar confuso” (idem, 9.85). 

Este distanciamento da ação presente, para refletirmos, é um movimento que pode ser 

desencadeado sem gerar necessariamente uma explicação verbal, uma sistematização teórica. 

Todavia, ao produzirmos uma descrição verbal, isto é, uma reflexão sobre nossa reflexão da 

ação passada, podemos influir diretamente em ações futuras, colocando em prova uma nova 

compreensão do problema. Este momento é designado por Schön como o da reflexão sobre a 

reflexão na ação. 

Este momento de reflexão é marcado pela intenção de se refletir sobre a reflexão na 

ação, de maneira que se consiga produzir uma descrição verbal da reflexão na ação. É 

necessária, ainda, a capacidade de se refletir acerca da descrição resultante, podendo-se gerar 

modificações em ações futuras, ou seja: quando se reflete sobre a reflexão na ação, julgando e 

compreendendo o problema, podemos imaginar uma solução. 

É o próprio Zeichner que explica a origem do termo prática reflexiva em Dewey, 

procurando mostrar que grande parte de sua produção foi dirigida aos professores e 

professoras e continua relevante para os anos atuais. John Dewey, em seus trabalhos, elaborou 

uma importante distinção entre o ato humano que é reflexivo e aquele que é rotina. Este é 

guiado por impulso, tradição e autoridade. No mundo educacional, existem várias definições 

de realidade. O modo como o professor percebe a realidade serve de barreira, impedindo-o de 

experimentar pontos de vista alternativos. Os professores e as professoras, que não refletem 

sobre seu ensino, aceitam naturalmente a realidade cotidiana de suas escolas e concentram 

seus esforços na procura de meios mais eficientes para atingir os seus objetivos e para 

encontrar soluções para problemas que outras pessoas definiram no seu lugar. (ZEICHNER, 

1993, p.17 e ZEICHNER; LISTON, 1996a, p.9). 

Dewey definiu a ação reflexiva como uma ação que implica uma consideração ativa e 

cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, iluminada pelos motivos que a 

justificam e pelas conseqüências a que conduz. A ação reflexiva é um processo que implica 

mais do que a busca de soluções lógicas e racionais para os problemas; envolve intuição, 

emoção; não é um conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos professores. 
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A busca do professor reflexivo é a busca do equilíbrio entre a reflexão e a rotina, entre o ato e 

o pensamento. 

Além de Dewey, Zeichner considera relevante a produção de Schön, especialmente 

por propor a reflexão na ação de ensinar, produzindo uma espiral de apreciação de ensinar, 

iluminada pelos motivos que a justificam e pelas conseqüências, ação, reapreciação que 

adicionam textura e substância à compreensão de Dewey. (ZEICHNER; LISTON, 1996, p.22) 

Segundo Zeichener, para além do saber na ação que acumulamos ao longo do tempo, 

quando pensamos no nosso ensino cotidiano, também estamos a criar saber. As estratégias 

que usamos nas salas de aula encarnam teorias práticas sobre o modo de entender os valores 

educacionais. Professores e professoras estão sempre a teorizar, à medida que estão 

confrontando-se com os vários problemas pedagógicos, por exemplo, a diferença entre as suas 

expectativas e os resultados. Sobre as relações entre a teoria e a prática docente, Zeichener diz 

que: 

 

na minha opinião, a teoria pessoal de um professor sobre a razão por que 
uma lição de leitura correu pior ou melhor do que o esperado, é tanto teoria 
como as teorias geradas nas universidades sobre o ensino da leitura: ambas 
precisam ser avaliadas quanto à sua qualidade, mas ambas são teorias sobre a 
realização de objetivos educacionais. Na minha opinião, a diferença entre 
teoria e prática é, antes de mais nada, um desencontro entre a teoria do 
observador e a do professor, e não um fosso entre a teoria e a prática. 
(ZEICHNER, 1993a, p.21). 
 

 
Assumir uma proposta de formação de professores, tendo como eixo a reflexão sobre a 

prática, significa assumir alguns pressupostos ou implicações que derivam deste eixo: 

  

• A constituição de uma nova prática vai sempre exigir uma reflexão sobre a 

experiência de vida escolar do professor, sobre suas concepções, crenças, 

posições, valores, imagens e juízos pessoais; 

• A formação docente é um processo que se dá durante toda a carreira docente e 

se inicia muito antes da chamada formação inicial, através da experiência de 

vida; 

• cada professor é responsável pelo seu próprio desenvolvimento;  

• é importante que o processo de reflexão ocorra em grupo, para que se 

estabeleça a relação dialógica; 
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• a reflexão parte da e é alimentada pela contextualização sociopolítica e 

cultural. 

 

Nas últimas décadas, os termos prático reflexivo e ensino reflexivo tornaram-se 

slogans de reformas do ensino e da formação de professores e professoras em vários países. 

No entanto, propositadamente ou não, esta “incorporação” tem ocorrido de forma bastante ou 

oportunamente confusa na sua compreensão conceitual. Zeichner nos chama a atenção para a 

armadilha da ilusão do desenvolvimento docente através da reflexão e para a vagueza com 

que esse termo é usado (ZEICHNER; 1995c e ZEICHNER; LISTON, 1996, p.7).  

Tal como a maternidade, diz Zeichner, ensino reflexivo é um conceito ao qual 

ninguém se opõe. Mas o mundo real da sala de aula é feito de atividade e conflito e é neste 

contexto que tem sentido pensar em profissionais reflexivos no ensino (1993, p.19): 
 

 

[...] no discurso sobre a prática reflexiva estão presentes todas as crenças possíveis 
acerca do ensino, da aprendizagem, da escolarização e da ordem social. Todo 
mundo, independente de sua orientação ideológica, ‘tem subido nesse trem’, 
centrando suas energias em promover alguma versão da prática docente reflexiva. 
(ZEICHNER, 1995, p. 378). 
 
 
 

Sua análise está sintetizada em quatro críticas a falsos conceitos de professor reflexivo 

e de prática reflexiva que circulam nos Estados Unidos (ZEICHNER, 1995). O primeiro é que 

prática reflexiva ou professor reflexivo significa o professor universitário ajudar o professor e 

a professora que estão na escola, básica ou secundária, a refletir sobre o seu trabalho. O 

mérito da produção da reflexão fica com quem, supostamente, fez a reflexão, ou seja, o 

professor universitário. Conseqüentemente, tal “parceria” é uma parceria na qual quem detém 

o conhecimento é a academia. Tal tipo de parceria, de forma geral, é patrocinado pelas 

universidades e até tem sido muito freqüente. A universidade patrocina e detém o 

conhecimento. Isso não configura uma prática do professor reflexivo e nem se trata de 

pesquisa na perspectiva do profissional reflexivo. Essa prática, na verdade, não rompe com a 

racionalidade técnica. 

O segundo tipo de falso conceito de professor reflexivo, que também não rompe com a 

racionalidade técnica, é achar que a reflexão se dá sobre a questão técnica do ensino, a partir 

do que se desenvolve uma análise das destrezas e estratégias docentes, excluindo da 
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competência dos professores e das professoras os processos de definição dos fins da 

educação, significando, portanto, a exclusão do âmbito ético e moral do ensino. 

Conseqüentemente, trata-se novamente de uma análise tecnicista do processo pedagógico: 
 

 

Novamente lhes é negada a oportunidade de fazer algo que não seja o ajuste 
fino e a adequação dos meios para alcançar fins determinados por outros. O 
ensino se converte em uma mera atividade técnica. Existem questões 
importantes relativas a valores, tais como o que deve ensinar-se, a quem e 
por que, que são definidas de forma independente, por terceiros que não 
participam da vida nas aulas. (ZEICHNER, 1995, p.389) (Grifos nossos) 
 
 
 

O terceiro falso conceito de prática reflexiva, que por sinal tem sido grande 

divulgação na bibliografia recente a respeito de práticas pedagógicas, bem como em materiais 

curriculares oficiais no Brasil, diz respeito a uma perspectiva segundo a qual a reflexão ocorre 

individualmente. O professor e a professora ficam investigando sua prática como uma 

atividade individual e não determinada, ou seja: “... há um evidente interesse em centralizar as 

reflexões dos professores sobre seu próprio exercício docente, sobre seus alunos, ou ambos, 

deixando de lado todas as considerações a respeito das condições sociais da escolarização que 

influem no seu trabalho nas aulas”. (ZEICHNER, 1995, p.390) 

E finalmente, o último falso conceito, conseqüência dessa forma individual de 

compreensão do próprio trabalho, é considerar que os defeitos e os ganhos, os sucessos e os 

insucessos advindos do trabalho pedagógico na escola pertencem apenas ao professor e à 

professora, atribuindo-lhes uma carga muito pesada. A crítica que Zeichner faz a esse 

procedimento é que assumir uma prática reflexiva crítica não significa individualizar 

responsabilidades. Além disso, pode-se acrescentar que tais considerações são, no mínimo, 

enviesadas, uma vez que não cabe à escola (e muito menos a um professor ou professora) a 

capacidade de reverter questões sociais, econômicas e políticas profundas (SILVA, 1992 e 

PETITAT, 1994), como ingenuamente tais questões têm retornado ao discurso pedagógico.  

Zeichner alerta que tal individualização de responsabilidades gera um processo de 

stress docente, uma vez que os professores e as professoras acabam por ser responsabilizados 

pelos problemas na organização do trabalho pedagógico, sem relação alguma com os outros 

docentes, a estrutura das escolas, os sistemas educativos e o contexto sociopolítico e cultural. 

Tal processo compõe o que Esteve denomina de mal-estar docente.  
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Zeichner, referindo-se ao seu contexto específico, assim conclui essa discussão: 
 
 
em síntese, quando examinamos de que forma tem-se integrado 
recentemente o conceito de ensino reflexivo nos programas de formação 
inicial do professorado nos Estados Unidos, pelo menos (ainda que eu 
suspeite que também ocorra em outros países), encontramos quatro questões 
que constituem obstáculos para a expansão de um autêntico desenvolvimento 
profissional do professorado: (1) o interesse [da Universidade e dos 
Governos] por ajudar os professores para que reproduzam melhor as práticas 
indicadas pelos pesquisadores e que são produzidas fora do âmbito das 
práticas concretas e a omissão das teorias e da maestria incluídas nas práticas 
pelos próprios docentes; (2) um pensamento que se desenvolve dos meios 
aos fins e limita a substância das reflexões dos professores a questões 
relativas à técnicas de ensino e à organização interna da aula, deixando de 
lado as questões curriculares; (3) a promoção das reflexões dos professores 
sobre seu próprio exercício docente, passando por cima do contexto social e 
institucional em que tem lugar o ensino; e o interesse em ajudar os 
professores para que reflitam de forma individual. Todas essas práticas só 
contribuem para criar uma situação na qual só se produz uma ilusão de 
desenvolvimento do professor e de sua autonomia. (ZEICHNER, 1995, 
p.392) 
 
 

Para evitar esses equívocos, Zeichner e Liston (1996, p.6) propõem seis 

características-chave que “compõem” um professor reflexivo crítico: 

 

• Examinam, esboçam hipótese e tentam resolver os dilemas envolvidos em suas 

práticas de aula; 

• Estão alertas a respeito das questões e assumem os valores que levam/carregam 

para seu ensino; 

• Estão atentos para o contexto institucional e cultural no qual ensinam; 

• Tomam parte do desenvolvimento curricular e se envolvem efetivamente para 

a sua mudança; 

• Assumem a responsabilidade por seu desenvolvimento profissional; 

• Procuram trabalhar em grupo, pois é nesse espaço que vão se fortalecer para 

desenvolver seus trabalhos. 

 

Zeichner desenvolve seus estudos em cinco âmbitos. O primeiro se estabelece com 

estudantes em curso de formação de professores e professoras, durante o estágio 

(ZEICHENER, 1993a; 1994; 1995b). O segundo se realiza com os professores que estão 

trabalhando em diferentes escolas, nas quais são organizados grupos de trabalho, incentivando 
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e promovendo a pesquisa-ação entre os docentes (ZEICHNER, 1992; 1993a; 1993b; 1995c; 

1996a; 1997a e ZEICHNER, 1996). Sua terceira área de atuação é com docentes 

universitários que também fazem parte do seu grupo de pesquisa e fazem pesquisa-ação como 

parte do programa de pós-graduação (ZEICHNER; LISTON, 1996b). O quarto âmbito de sua 

pesquisa se desenvolve na África, mais especificamente na Namíbia, onde assessora um 

programa de formação de professores e professoras através da pesquisa-ação (ZEICHNER, 

1996). É o quinto âmbito que Zeichner reserva para fazer a reflexão sobre o seu próprio 

trabalho. Com isso, o seu ensino e a sua prática têm mudado com os resultados que tem 

observado sobre si mesmo (ZEICHNER, 1995). Isso é importante porque vai nos orientar para 

que não queiramos “que os professores façam coisas que nós mesmos não conseguimos 

fazer”(ZEICHNER, 1997, p.1). 

Seus estudos, no contexto da produção americana, distinguem-se dos de Schön, e 

mesmo de sua fonte inspiradora básica, Dewey, embora os considere, levando-o a fazer um 

caminho peculiar. Zeichner diz que Schön foi importante porque, além de fazer a crítica à 

racionalidade técnica, propôs a reflexão como parte de processo de trabalho profissional. Mas 

ela supera, do nosso ponto de vista, as proposições de Schön. Tais diferenças e suas 

superações são explicitadas na introdução do livro Reflective teaching (ver ZEICHNER e 

LISTON, 1996, p. 14-22), no qual se destacam, fundamentalmente, duas críticas ao trabalho 

de Schön. 

Primeiro, trata-se de suas considerações sobre a reflexão como um ato individual. 

Zeichner e Liston discordam e contrapõem que a reflexão é um ato dialógico. Para os autores, 

essa diferença resulta das próprias condições a partir das quais Schön produz sua pesquisa 

(não trabalha com formação de professores, nem conhece a escola pública). Segundo, porque 

Schön propõe a reflexão como parte de um trabalho, do ponto de vista interno, em que o 

professor e a professora analisam a posteriori a prática de sala de aula. Já Zeichner e Liston 

dizem que a reflexão é uma das dimensões do trabalho pedagógico, mas, para compreendê-lo, 

aqueles que refletem precisam considerar as condições de produção desse trabalho. 

Daí a necessidade de vinculação com as condições sociais, políticas e econômicas. 

Este momento de reflexão é marcado pela intenção de se refletir sobre a reflexão na ação, de 

maneira que se consiga produzir uma descrição verbal da reflexão na ação. É necessário ainda 

a capacidade de se refletir acerca da descrição resultante, podendo-se gerar modificações em 
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ações futuras, ou seja: quando se reflete sobre a reflexão na ação, julgando e compreendendo 

o problema, podemos imaginar uma solução. 

Segundo Zeichner (1995), o movimento da prática reflexiva, que é internacional e tem 

se desenvolvido no ensino e na formação de professores e professoras, propõe a reflexão 

como uma reação às intenções, cada vez mais freqüentes em muitos países ocidentais, dos 

governos centralizarem o controle das escolas e das agências formadoras. É impressionante 

como é fácil constatar a concretização de tal modelo na reforma educacional em curso em 

nosso país. São os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Institutos Superiores de Educação, a 

“formação” do professorado através da televisão e a avaliação nacional. Só que tal controle se 

forja de forma mais sofisticada do que escreve Zeichner e podemos compreendê-lo como um 

processo de regulação e controle que escapa à noção de territorialidade e centralização. 

 É nessa perspectiva que podemos compreender a política educacional que vem sendo 

implantada pelo governo brasileiro comprometida com o neoliberalismo, implantando aqui, 

na verdade, um modelo político de organização econômica, do Estado e da organização do 

trabalho que atende a interesses internacionais hegemônicos, neste momento em que vivemos 

a “idade da razão cínica”, tal como o denomina o educador americano Peter McLaren (1997). 

A escola, portanto, também faz parte desse jogo. (SILVA, 1996) 

O movimento da prática reflexiva se constitui a partir de duas motivações básicas. 

Num primeiro momento, podemos dizer que a reflexão emerge como uma reação a um 

tecnicismo já instalado, como uma crítica generalizada à racionalidade técnica, na qual o 

professor a professora são somente executores de ordens (ou regras preestabelecidas, que são 

definidas a priori, sem que ele/ela tenham qualquer interferência). O professor e a professora, 

querendo retomar o processo em suas mão, propõem o trabalho docente como um processo 

reflexivo, enfatizando a necessidade de um profissional que desempenha um papel ativo, tanto 

no planejamento como na execução de suas funções e, para isso, necessita de reconhecimento 

(ZEICHNER, 1995, p.385). 

Também a reflexão surge para romper com a tradição de que o conhecimento só é 

produzido na academia. Nessa proposta, o conhecimento não é considerado propriedade 

exclusiva de pesquisadores dos centros de pesquisas e universidades. Os professores e as 

professoras também têm teorias que embasam a sua prática e práticas que embasam suas 

teorias, e esse conhecimento pode ser sistematizado. Zeichner considera uma impropriedade, 

sobretudo quando se fala em formação de professores, a existência de uma falta generalizada 
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de respeito pelo saber dos professores e professoras por parte daqueles que se dedicam à 

pesquisa educacional. 

Além dessa invisibilidade do saber docente no âmbito da pesquisa sobre o ensino, 

Zeichner chama a atenção para o fato de que muitas das iniciativas de formação continuada e 

de melhoria das escolas também deixam de lado os conhecimentos docentes, baseando-se em 

modelos de reforma escolar de cima para baixo, pretendendo que professores e professoras 

acatem soluções para os problemas das pesquisas. Zeichner alerta que a venda de soluções 

prontas em muitas partes do mundo têm sido um grande negócio, “apesar de, nas últimas 

décadas, toda a bibliografia sobre a reforma nos advertir para a futilidade da pretensão de 

reformar as escolas quando se considera o professor e a professora como meros executores 

passivos de idéias concebidas em outra parte”. (ZEICHNER, 1995, p.386). 

O acento político no seu trabalho, que é muito forte e pouco comum entre os que 

trabalham neste campo nos Estados Unidos, já se manifestava em 1987 (VILLAR, 1988): “A 

probabilidade de que uma estratégia particular para a reforma da formação do professorado 

tenha êxito deve ser julgada em relação às condições sociais, econômicas, políticas e culturais 

do país em que se realiza” (ZEICHNER, 1988, p.111). 

Desde seus primeiros trabalhos, Zeichner levava em consideração os contextos 

sociopolítico, econômico e cultural na formação de professores. Já em 1974, segundo artigo 

mais recente (ZEICHNER, 1994), afirmava que, evidentemente, na formação de professores, 

existem questões técnicas, porém propunha que fossem consideradas paralelamente as 

questões morais, sem detrimento de uma ou de outra. A dissociação entre elas poderia levar a 

pensar que as habilidades técnicas são desenvolvidas para conseguir objetivos particulares. 

Para isso, bastaria um treino para adquirir habilidades técnicas que levariam o  

professor a “transmitir” um conhecimento. Esta não era sua posição, pois acreditava que é 

necessário que o professor e a professora tenham, como proposta a ser atingida, objetivos 

educacional e moralmente justificáveis numa sociedade democrática: saber por que ensina, 

para que ensina, para quem e como ensina, ou seja, os professores e as professoras precisam 

refletir criticamente sobre os objetivos e as conseqüências do seu ensino desde a formação. 

Segundo Zeichner (1994), vivendo numa sociedade na qual as discriminações ocorrem 

em função de gênero, cor, raça, classe social, entre outras, é obrigação do formador e da 

formadora de professores colocar como preocupação central de seu programa as questões 

políticas e sociais, procurando levar os professores e professoras a pensarem sobre essas 
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dimensões que afetam o seu cotidiano, a sua prática de ensino, e mostrar quem pode tomar 

decisões que estarão servindo para deixar as coisas como estão ou mudá-las. Trata-se de ter 

consciência de que decisões aparentemente corriqueiras fazem parte da rede de sustentação da 

permanência das desigualdades e injustiças sociais ou situam-se em outra rede, aquela da luta 

pela mudança. 

Existe hoje uma tendência na formação de professores e professoras, especialmente 

nos países de Primeiro Mundo (mas a moda já se faz presente em nosso contexto), segundo a 

qual as professoras e os professores não estão “interessados” em refletir sobre as dimensões 

sociais e políticas do ensino e que tal “desinteresse” tem uma certa ressonância nas 

instituições escolares e universitárias. Assim, propõem, segundo Zeichner (1995, p.395), 

“...uma espécie de formação do professorado despolitizada em  que não cabem certos 

delineamentos sérios sobre questões de eqüidade e justiça social”.  

 Discordando, o autor manifesta sua preocupação com formadores de professores que 

assumem uma suposta neutralidade política e prestam pouca atenção em seu trabalho, às 

questões de continuidade e mudança social. Continua afirmando que... “contra a perspectiva 

popular de que os formadores de professores podem manter algum tipo de neutralidade 

política, sustento que todo o plano de formação adota, necessariamente, uma postura, ao 

menos de maneira implícita, sobre a forma institucional e o contexto social atual da 

escolarização. “(idem, ibidem). 

Zeichner mostra ainda o quanto, em muitos países (caso também aqui no Brasil), tem 

aumentado a distância entre ricos e pobres, apesar da crescente democratização do processo 

de reforma educativa e da “... explosão retórica em torno de uma maior profissionalização da 

docência e da prática reflexiva...”(idem, ibidem). Tal afirmação vai ao encontro das análises 

realizadas por Marisa Vorraber Costa em sua pesquisa a respeito do trabalho docente e 

profissionalização no Brasil, como parte do modelo neoliberal: 

 

parece que a contribuição que essa discussão pode trazer à problemática do 
trabalho docente não é a de definir o status ocupacional de professores e 
professoras, mas sim, a de apontar para as conseqüências adversas que o 
profissionalismo poderia desencadear em relação a práticas que vêm se 
construindo crescentemente identificadas com objetivos sociais e 
democráticos.  Mais importante do que arquitetar estratégias que permitam 
aos/`as docentes lograr o status profissional (de qualquer tipo) é desencadear 
entre o professorado a reflexão sobre as tramas de poder que garantem aos 
profissionais fortalecer suas agendas políticas e mecanismos de legitimação, 
concentrando a atribuição de definir o certo e o errado, reafirmando 
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privilégios e distinguindo-se de outros grupos em uma sociedade tão carente 
de justiça social e de igualdade. (COSTA, 1995, p.264) 
 
 

Se analisarmos o que dizem professores-pesquisadores, tal como a autora citada, 

poderemos, talvez, compreender melhor por que consideramos que Zeichner pode representar 

uma peculiar referência na nossa produção coletiva por uma escola de qualidade para todos, 

produzida no bojo de luta por uma democratização social, política, econômica e cultural. 

A contextualização sociopolítica, tal como a compreende Zeichner, manisfeta-se nas 

relações entre as práticas pedagógicas com o seu contexto, nas condições sociais e políticas 

das relações de poder presentes nas definições curriculares, e nas “condições sociais de 

trabalho dos professores”, que envolvem desde a falta de habilidades, a má remuneração, a 

jornada dupla de trabalho, a falta de horário para preparo das aulas ou de estudos, a classe 

superlotada, a falta de controle sobre as decisões na escola, a burocratização do ensino, até as 

pressões que ameaçam converter o seu trabalho em mera corrente de transmissão de 

conhecimentos e valores dominantes. Essas condições têm que ser levadas em consideração. 

Mais do que isso, elas precisam ser objeto de reflexão docente para que possam ser 

transformadas a fim de se construir uma nova prática (ZEICHNER; LISTON, 1993). 

Os conceitos de profissionalização dos professores e uma sociedade mais justa não 

estão necessariamente ligados. Contudo, um dos grandes temas do trabalho de Zeichner tem 

sido a tentativa de relacionar o desenvolvimento profissional do professor e da professora com 

a luta pela justiça social para todas as crianças (ZEICHNER, 1988).  

Na visão de Zeichner, os programas de formação de professores, baseados no 

reconstrucionismo social, procuram preparar os alunos e as alunas para assumir de forma 

crítica, consciente e inteligente, a gestão da situação que vivem, e instrumentalizá-los para 

perceber e participar das forças que movem o processo educativo. No trabalho recente a que 

tem se dedicado a assessoria à Reforma Educacional da Namídia, já referida anteriormente, 

salienta a importância da inserção cultural, social e política como componente fundamental 

para a inclusão de todos nas escolas, com a participação produtiva e crítica dos professores 

como pesquisadores. 

Os professores e as professoras entram em sala de aula com uma bagagem de 

suposições, crenças e valores implícitos e não articulados sobre o contexto social da 

escolarização. Este conhecimento social nem sempre tem sido levado em consideração na 

formação de professores e professoras. Geralmente, não se fala sobre as crenças e suposições 
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básicas do professor, implícitas ou explicativas, sobre o seu trabalho em instituições 

burocráticas, de como esse contexto institucional influi em seu ensino e nem de como as 

origens de classe e raça de seus alunos influem na maneira como ele ensina. 

Passa-se a impressão de que os professores não têm crenças, nem princípios sociais, 

culturais ou políticos significativas. Michael Apple, ao escrever a introdução do livro de 

Liston e Zeichner, em 1993, concorda com suas posições sobre as condições sociais e analisa 

a importância de seus trabalhos por envolverem, no processo de formação, as conseqüências 

dos problemas sociais na vida cotidiana dos trabalhos dos professores, especialmente nas 

regiões mais pobres: 
 

a perspectiva que subjaz ao livro é evidente. Precisamos de um tipo de 
realismo que capacite os professores atuais e futuros para adotar um ponto 
de vista crítico a respeito de suas condições, sem cair no cinismo, que não se 
limite a seguir as diretrizes e entrar no jogo da restauração conservadora, que 
tanta força apresenta hoje em dia. (APPLE, 1993. Introdução, in: 
ZEICHNER; LISTON, 1993, p. 16). 
 
 

Em Angulo (1999, p. 296), encontramos uma atualização do conceito da reflexão na 

ação, de forma que “a essência de tal processo é uma reestruturação que implica ver e ouvir 

de modo diferente. O processo de percepção é um processo único no qual a observação é 

interpretativa, refletindo-se – na linguagem – em mudanças particulares das metáforas”. 

Ainda sobre esta questão, De Vicente (1995) afirma que seriam três as tradições e focos da 

reflexão: tradições acadêmicas, de eficiência social, de desenvolvimento e de reconstrução 

social. 

Por outro lado, Elliot (1999) estabelece dois tipos de interesse ou dimensões na 

reflexão docente: o prático que se propõe atuar de forma consistente com os valores humanos, 

utilizando a autoreflexão e a crítica e estabelecendo situações problemáticas nas quais a 

própria pessoa é a fonte desta problemática; o técnico que pretende controlar e predizer o 

material e o entorno social, mediante o pensamento instrumental, estabelecendo situações 

claras e inequívocas, impessoais, provenientes de normas, de meios e fins que se constituem 

em suas fontes. 

Alerta-se, ainda, que a racionalidade prática brota em contrapartida da racionalidade 

técnica e pode chegar a centrar sua atenção, mais uma vez, em objetivos instrumentais e 

normativos. Nos resta entender como se pode pretender manter o caráter social da educação a 

partir de um evidente interesse técnico. Em todo caso, nos alinhamos com a idéia de que “a 
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ação do profissional transcorre no ciclo de relações recíprocas que se estabelecem entre a ação 

(componente prático), a consciência da ação (componente cognitivo) e a intenção da ação 

(componente dinâmico)”. (FERNÁNDEZ CRUZ, 1999, p. 150) O mesmo autor entende que a 

ação reflexiva é um processo interno sobre e na ação, de forma que ocorre um processo que 

transita de forma não multidirecional entre a ação individual, a ação coletiva e a ação 

contextual. 

Kemmis (1999) parte de um problema essencial para nossa compreensão e atuação na 

sociedade de hoje: se a melhoria social está relacionada, entre outras coisas, com as 

capacidades de comunicação e reflexão, o que chamamos de cultura de massa, deve ser 

analisada em relação à possibilidade de desenvolvimento e capacidade social para um 

desenvolvimento crítico. Estamos de acordo com esta posição posto que, ao nos movermos 

em terrenos sociais e culturais, nos abriga a pretender filosófica e praticamente que a melhoria 

e a comunicação devem ser ao máximo coletiva. O autor estuda a natureza da reflexão e em 

muitas situações reafirma aspectos que, na atualidade, caracterizam o trabalho docente e a 

agência de formação permanente no âmbito da educação. A reflexão é para Kemmis, uma 

clara orientação à ação, é social e política. Seu produto é a praxis, isto é, a ação informada e 

comprometida, a forma de ação humana mais eloqüente e com mais importância social. Sua 

natureza, segundo o autor, pode ser resumida da seguinte forma: 

 

1. A reflexão não é um processo psicológico puramente interior ou um mecanismo 

especulativo. Está orientado à ação, toma parte da história supõe e pré-configura as relações 

sociais; 

2. Não é processo puramente individual porque como a linguagem, é um processo social e, 

portanto, não está determinado nem biológica nem psicologicamente: se constrói e pode ser 

ensinado; 

3. Não carece de valores nem pode ser neutra com relação aos valores; expressa-se em função 

dos interesses humanos, sociais, culturais, estéticos e políticos concretos; 

4. A ideologia dá forma à reflexão e vice e versa. Como prática, a reflexão se constitui em 

nosso poder para reconstruir a vida social pela forma que participamos na comunicação, na 

tomada de decisões e na ação social. O processo não é nem mecânico e nem puramente 

criativo; 
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5. Os métodos de reflexão não levam em conta que estes aspectos são, na melhor das 

hipóteses, limitados e, na pior das hipóteses, errôneos; para melhorar a reflexão, o estudo 

sobre a mesma deve explorar a dupla dialética do pensamento e da ação, do indivíduo e da a 

sociedade; 

6. Em síntese, um programa de investigação para a melhoria da reflexão teria que sustentar-se 

através da autoreflexão: fazer com que os indivíduos concretos e os grupos se impliquem em 

uma crítica ideológica e na investigação-ação participativa, em colaboração de forma 

emancipatória. A idéia do compromisso individual e coletivo é inerente e condição sine quan 

non à idéia política da reflexão. 

Neste contexto, parece claro que qualquer intenção de reconstrução do currículo deve 

partir da representação ou compreensão acerca da prática que se está levando a cabo para 

poder verbalizá-la, comunicá-la, valorá-la e utilizá-la como ponto de partida para uma prática 

posterior. 

Vejamos agora, a partir de um ponto de vista epistemológico, até que ponto esta idéia 

não encerra pouca complexidade quando o objeto da prática é a educação e quando o que se 

analisa é a própria atuação como mediação educativa. Assim, a prática que é, em parte, nossa 

referência aparece como indeterminada. Os modos de compreendê-la e de reconstruí-la não 

são univocamente determinados nem existe uma relação direta ou instrumental entre 

conhecimento e ação. Esse fato nem sempre tem sido considerado  na valoração sobre o 

trabalho dos docentes, assumindo-se uma posição simplista que agora não se considera 

aceitável. 

A racionalidade técnica que defende a idéia de que os profissionais da prática 

solucionam problemas instrumentais mediante a seleção de meios técnicos mais idôneos para 

determinados propósitos, situa-se frente à racionalidade prática ou nova epistemologia da 

prática que põe em revelo a existência de um conhecimento profissional que se sustenta na 

competência que já toma parte da prática efetiva: a reflexão na ação como o pensar no que faz 

enquanto se está fazendo, que inclui situações de incerteza, singularidade e conflito nas quais 

os profissionais devem utilizá-la.  

Temos que assumir que, diante de uma inovação curricular, os professores devem 

conformar uma nova compreensão deles mesmos, das situações de ensino e aprendizagem e 

de todas as implicações geradas e que se concretizam em novos contextos e modos de fazer.  
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Esta tem que ser a função do pensamento reflexivo e do conhecimento que gera a 

transformação da prática: longe de uma reprodução instrumental ou mecânica do currículo, 

para modificar substancialmente a prática deve haver transformação na estrutura perceptiva 

do professor (percepções, representações, concepções, atitudes, expectativas) para que se 

modifiquem as crenças, atitudes e o conhecimento prático com os quais se reconstroem a 

inovação proposta ou prescrita. É na área de confluência entre o currículo proposto e a 

situação concreta de ensino onde se situa o pensamento do professor que há, em potencial, a 

capacidade de transformação. 

Assim, a reflexão e a idéia do professor reflexivo crítico têm passado a orientar os 

discursos sobre a formação docente no Brasil, como em outros países. Há um certo risco de 

tornar-se um modismo, e , como toda moda tomada de forma acrítica para os nossos 

contextos, pode-se cair na simplificação e idealismo de uma referência para a formação. As 

idéias de Schön, por vezes, são interpretadas na direção de uma perda do sentido original 

atribuído pelo autor a essa característica do profissional.  

A reflexão crítica do professor deve ser um processo que contribua com seu 

desenvolvimento profissional (IBERNON, 2000), a uma maior capacidade de decisão e 

interpretação, e não um simples olhar de suas ações com limitadas possibilidades teóricas. A 

prática reflexiva crítica não deve ser solitária do professor, essa prática deve estar inserida nas 

relações institucionais e sociais, sob pressupostos explícitos dos Projetos Educativos nos quais 

se expressam interesses e contradições diversas.  

Zeichner (1993) atribui à reflexão do professor sobre sua prática um potencial 

transformador das condições da atividade profissional dos professores sob projetos de 

mudança institucional e social nos quais as preocupações sociais e políticas são explicitadas, 

como critérios de orientação da prática reflexiva. 

Apesar da relevância dos estudos sobre a prática reflexiva, em especial, no contexto da 

educação e da formação do professor, esta prática é insuficiente quando não se dispõe de 

recursos metodológicos e teóricos que permitam uma nova práxis profissional. Nesse sentido, 

a teoria desempenha um papel essencial em sua relação dialética com a prática, sendo mais 

produtiva na medida em que se orienta em novas referências teóricas do saber científico (e 

outras formas de saberes), na medida em que se realiza com métodos sistematizados (atitude 

de pesquisa) que levam a uma posição crítica da prática em questão. 
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 Na nossa pesquisa, a prática reflexiva crítica foi utilizada como estratégia formativa 

para mudanças nas concepções dos professores sobre o ensino da matemática e para 

superação de modelos didáticos, a partir de uma perspectiva evolutiva e construtiva do 

conhecimento e crítica dos fins formativos. Assim, o processo formativo escolhido neste 

estudo é intencional e orientado. Nele a construção de estratégias para superação dos 

problemas da prática cotidiana e das concepções iniciais dos professores é encaminhada 

dentro de um contexto de reflexão crítica. 

Entendemos que a necessidade concernente ao desenvolvimento profissional do 

professor refere-se ao processo de reflexão crítica sobre sua prática, como um elemento 

essencial de sua ação e da aquisição de conhecimento profissional. O docente deve envolver-

se, ativamente, em um processo de reflexão crítica acerca do ensino e da aprendizagem, 

analisando o significado de sua ação, ação esta de claro caráter social e político. 

O profissional precisará passar da intuição a uma prática teórico-crítica, participando 

da criação do conhecimento pedagógico, da elaboração de programas e currículos e das 

tomadas de decisões relativas ao processo educativo. Isso nos conduz a uma nova 

perspectiva/abordagem do desenvolvimento profissional do professor e a uma forma diferente 

de entender/relacionar teoria e prática. Na formação de professores, consideramos que a 

reflexão começa quando o sujeito surpreende-se por algo, ao ter incerteza pela ocorrência de 

fenômenos e, posteriormente, ao orientar as concepções particulares na consecução de uma 

meta. 

Em uma concepção psicológica, podemos compreendê-la como componente dos 

processos cognitivos que levam à tomada de consciência do conhecimento e, com ela, a 

reelaboração deste. A construção resultante da reflexão e da tomada de consciência sobre os 

próprios conhecimentos e aprendizagem é, aqui, considerada um conhecimento profissional e 

pessoal do professor. Talvez precisemos, então, analisar as razões que fazem do ensino de 

Matemática e da prática profissional do professor que a ensina uma atividade especialmente 

complexa.  

Portanto, a reflexão crítica que o docente desenvolve em torno de sua atividade 

profissional (antes, durante e depois da ação) permite-lhe identificar as teorias que utiliza e as 

que está constantemente a elaborar, bem como tomar maior consciência de si próprio como 

professor e como pessoa, nomeadamente em relação a suas capacidades, ao saber-fazer, aos 

valores e conhecimentos.  
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O desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo permite que façamos conexões 

entre conhecimento e prática em um movimento dialético, o que exige uma organização em 

grupos com nossos pares, tendo como objetivo comum a investigação reflexiva. 

Os professores precisam envolver-se em reflexão crítica sobre seu próprio 

pensamento, valores, práticas e contextos em que trabalham, como forma de assumirem por 

completo seu desenvolvimento profissional. Dessa forma, neste estudo, consideramos que o 

processo reflexivo crítico das professoras está contido em nossa questão central no que se 

refere ao processo de ensino e aprendizagem da matemática e às concepções dessas 

professoras. 

 Passaremos, a seguir, a tecer considerações sobre a mediação didática - MD, enquanto 

estratégia metodológica deste estudo. 

Uma das características básicas da MD é que ela se realiza em pequenos grupos, 

constituídas por um professor/tutor e em média cinco (5) tutelandos, denominados grupos de 

base (GB). Essa particularidade tornou-se um elemento de grande importância para a 

pesquisa, uma vez que permitia focalizar de modo mais preciso as interações entre tutelandos 

e tutor. 

A escolha dos GB é feita mediante critérios que facilitam as visitas às escolas 

laboratório. Como alguns alunos são professores de escolas de cidades do interior do Estado 

(Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo, Ceará-Mirim, São José de Mipibu, ou de bairros 

periféricos de Natal), os GB são organizados geralmente em função dos tutores que preferem 

que seu grupo de base seja, todo ele, de uma única cidade. Mas há daqueles que preferem que 

seja diversificado. Estas situações são analisadas pelos cinco tutores da sala, indicados pela 

coordenação, e estes fazem a distribuição dos vinte e cinco alunos da forma que consideram 

mais adequada ao grupo.  

Em relação à distribuição dos tutores para as salas, a coordenação pedagógica e 

administrativa da instituição faz pautada em alguns critérios, tais como: não devem ficar 

numa mesma sala dois tutores que lecionam a mesma disciplina, nem dois ou mais tutores que 

pretendem gozar licença, dois ou mais que estejam freqüentando curso, ou ainda, mais de um 

tutor novato na função numa mesma sala. Esse cuidado visa não deixar nenhum tutelando, 

mesmo que temporariamente, sem tutor e, também preservar os aspectos quantitativos e 

qualitativos da MD. Se acontece de um tutor afastar-se inesperadamente, nesse caso, os seus 

tutelandos são redistribuídos na própria sala com os outros tutores ou são "adotados" 
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espontaneamente por um único tutor. São situações bastante específicas e recebem uma 

solução mediante acordo entre os professores/ tutores.  

A MD realiza-se uma vez por semana e tem a duração de quatro horas, contabilizando 

uma carga horária média de 100 horas/aula anuais. Para atingir o objetivo de discutir 

criticamente a prática pedagógica, o tutor deve detectar, nas visitas à escola laboratório, as 

dificuldades dos seus tutelandos na sua sala de aula e em seguida trabalhar com situações que 

facilitem a superação dos problemas encontrados.  

. 

A MD realiza-se dentro de três modalidades: 

• Mediação no grupo de base: ocasião em que um tutor realiza seu trabalho de 

mediação com seus cinco tutelandos. É a mais comumente usada. 

• Mediação coletiva: encontro realizado no grande grupo, reunindo os cinco 

tutores e os vinte e cinco tutelandos de uma mesma sala, para discutir um 

assunto ou problema do interesse de todos. Elas são, geralmente, esporádicas. 

• Mediação individual: quando o tutor ou o tutelando sente necessidade de 

conversar separadamente. Esta situação acontece, principalmente, com 

tutelandos do 2º ano do curso na orientação do memorial. 

 

A MD, no grupo de base, segue um planejamento flexível que busca adaptar-se às 

necessidades do grupo. As atividades são bastante variadas: leituras, discussões, seminários, 

atividades práticas orais e escritas, filmes, palestras em outras instituições, eventos, oficinas, 

debates que favoreçam o crescimento intelectual do tutelando. 

A realização da MD implica um trabalho árduo, dada às condições, às vezes 

deficientes, dos tutelandos para desenvolver um trabalho que exige a reflexão da sua prática 

pedagógica e a produção de um texto acadêmico. Habilidades para as quais eles não se sentem 

muito preparados.  

Com base nessas referências, encaminhamos as atividades durante o processo 

formativo, criando condições e ajudando as professoras a emitir opiniões, apresentar 

argumentos, analisar e refletir sobre suas próprias concepções e sua prática docente. Durante o 

referido processo, foram utilizadas várias atividades que ensejaram muitas discussões, 

debates, troca de experiências e de saberes e o desenvolvimento do pensamento reflexivo 

crítico. Dentre as atividades (ver anexo E) podemos relacionar: leitura e discussão de textos 
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sobre o ensino da matemática, análise de episódios e discussão de aulas planejadas e 

aplicadas, realização de oficinas pedagógicas, análise de projetos de trabalho desenvolvidos 

numa perspectiva interdisciplinar.  

O quadro 8(oito), a seguir, traz as principais atividades desenvolvidas no decorrer do 

processo formativo, bem como seus objetivos. Os textos, as oficinas e as atividades práticas 

são apresentadas com mais detalhes na parte dos anexos deste trabalho. 

 

Atividades Finalidades 
1ª Leitura de Texto: os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e o ensino de 
matemática através da resolução de 
problemas 

-Proporcionar uma discussão sobre as 
diferentes abordagens da estratégia de 
resolução de problemas no ensino da 
matemática 

2ª Leitura de Texto: Compreensão numérica 
– dos números naturais às frações e números 
decimais 

-Discutir aspectos históricos ligados aos  
números naturais, frações e números 
decimais 
-Estabelecer relações entre o sistema de 
numeração decimal e as frações decimais 

3ª Leitura de Texto: Fatos e situações 
cotidianas que podem propiciar explorações 
matemáticas 

-Analisar atividades alternativas para o 
ensino da matemática, envolvendo diferentes 
conteúdos de matemática 

Oficina pedagógica 1: agrupamentos e trocas -Desenvolver atividades envolvendo 
agrupamentos e trocas, para melhor 
compreensão dos princípios que regem um 
sistema de numeração. 
-Representa quantidades em diversas bases 
(sistema de numeração) 

Oficina pedagógica 2: noções de área e 
perímetro 

Proporcionar às professoras condições para 
uso de material concreto (palitos de fósforo) 
como recurso lúdico no ensino da geometria 
e das medidas 

Oficina pedagógica 3: tem geometria nas 
embalagens? 

-Refletir sobre a presença da geometria na 
natureza e nas atividades do cotidiano 
-Estabelecer relações (semelhanças e 
diferenças) entre figura geométrica plana e 
espacial, utilizando embalagens diversas. 

Oficina pedagógica 4: matematizando a seca: 
quanto cabe de água? 

-Discutir conceito de medir 
-Diferenciar os conceitos unidade de medida 
e instrumento de medida 
-Refletir criticamente sobre atividades que 
envolvem medidas de comprimentos e de 
capacidades 

Oficina pedagógica 5: Explorando o material 
dourado 

-Compreender as características do sistema 
de numeração decimal 
-Refletir criticamente sobre os algoritmos 
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convencionais das operações básicas e 
relacioná-los com os princípios do sistema de 
numeração decimal 

Atividade prática 1: descrevendo a 
matemática através de bula 

-Discutir a natureza do conhecimento 
-Identificar concepções sobre a matemática e 
suas relações com o ensino desta  

Atividade prática 2: idéias e algoritmos das 
operações fundamentais 

Refletir sobre as idéias presentes no conceito 
das operações fundamentais e relacioná-las 
com seus respectivos algoritmos 

QUADRO 8: Atividades desenvolvidas no processo formativo (mediação didática). 

 

 As atividades, os procedimentos metodológicos, os materiais didáticos e os conteúdos 

de ensino foram escolhidos tendo como critério as dificuldades com as quais, em geral, os 

professores que ensinam matemática se defrontam. Colocar os professores diante de situações 

desafiadoras ajuda-os a revelar suas representações e concepções. 

Tendo em vista os objetivos do sistema didático, norteado pela prática reflexiva e 

crítica, alguns recursos e instrumentos de mediação foram sendo concebidos e utilizados. 

Esses instrumentos, portanto, visavam o estabelecimento de uma mediação entre a teoria e a 

prática, esperando, assim, superar a dicotomia entre o que diz e o que faz a  professora em 

diferentes situações, ajudando-a a compreender suas próprias concepções, na perspectiva de 

modificá-las.  

Parece-nos que essa contribuição acontece porque, em primeiro lugar, esses 

instrumentos tornam possível que a professora reflita, de forma mais acurada sobre o 

cotidiano escolar e sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática, isto é, esses instrumentos 

aproximam a professora da complexidade que a prática pedagógica envolve. Em segundo 

lugar, e decorrente do anterior, porque esses instrumentos e recursos possibilitam que a 

professora confronte a prática docente que sonha com a que, talvez, deve realizar – face aos 

diferentes fatores que condicionam essa prática. Em terceiro lugar, esses instrumentos 

possibilitam à professora não somente explicitar para si próprio e para outros seu ideário 

pedagógico – que vem sendo construído ao longo de sua vida –, mas, sobretudo, 

problematizá-lo e (re) constituí-lo. Conseqüentemente, a professora, permeada por esses 

instrumentos, começa a refletir e a se questionar sobre sua própria identidade profissional e 

sobre o processo de formação que vem vivenciando para se desenvolver como professora de 

Matemática.  
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Os instrumentos de mediação que foram utilizados são: leitura e discussão de textos; 

análise de episódios e discussão de aulas planejadas e aplicadas; oficinas pedagógicas; análise 

de projetos de trabalho.  

A seguir, explicaremos sucintamente cada um desses instrumentos. 

 

Leitura, análise e discussão de textos  
 

Trata-se de textos que discutem de forma teórico-prática alguns assuntos matemáticos, 

do ensino e aprendizagem da Matemática. Outros discutem alguns conceitos teóricos da 

Educação Matemática – como área específica de conhecimento. Também lêem-se textos que 

tratam da prática pedagógica na sala de aula e de questões de ordem sociopolíticas 

relacionadas com ela.  

Essa leitura, análise e discussão de textos foram desenvolvidos durante todo o ano, no 

período de realização da intervenção didática. Alguns dos textos foram lidos por todas as 

professoras e discutidos coletivamente; outros, no entanto, foram lidos e analisados 

individualmente ou em duplas, atendendo às necessidades e aos interesses das professoras.  

Essas leituras e análises de textos proporcionaram às professoras, algumas vezes, 

esclarecimentos teóricos e conceituais sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática; outras 

vezes, no entanto, deixaram-lhes hesitações a respeito. Essas leituras e análises também 

possibilitaram a reflexão e a produção de outros múltiplos sentidos sobre e para a prática 

pedagógica e os contextos escolares. Parafraseio aqui Larrosa (1998): esses textos ameaçam 

com sua irreverência a segurança do mundo da prática pedagógica e a estabilidade de cada 

uma das professoras. 

 

Análise de episódios e de aulas planejadas   
 
 

Durante o ano todo, são trazidos ao grupo reflexivo crítico episódios ou casos para 

serem analisados coletivamente. Os episódios foram trazidos pelas próprias professoras, 

baseados em suas observações na escola e na sua própria sala de aula, pois refletem a prática 

pedagógica real em nosso contexto.  

Esses episódios ou casos constituem-se em exemplos reais e práticos da sala de aula e 

do contexto educativo em sua complexidade, em que os pensamentos, crenças, concepções,    

sentimentos e ações concretas das professoras [também dos alunos] são trazidos à tona. Os 
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casos são importantes não somente porque comunicam a complexidade da vida da sala de 

aula, mas também porque são, provavelmente, a forma em que os significados dos professores 

são acumulados e comunicados, diz Arnaus (1999,  p. 620).  

Nesses episódios, tornam-se visíveis, entre outros, os dilemas dos professores, as 

estratégias usadas para superar parcialmente esses dilemas, as frustrações que experimentam, 

as decisões – assertivas ou não – que tomam num determinando momento e as pressões 

institucionais às quais estão submetidos (ARNAUS, 1999).  

Como esses episódios, às vezes, oriundos de aulas planejadas, apresentam esse aspecto 

humano da realidade educativa, sua análise tornou-se significativa para as professoras, pois 

elas começaram a explorar seu próprio ideário e a problematizá-lo. Isso porque, quando as 

professoras começam a refletir e a produzir sentidos sobre a prática pedagógica de outros ou 

sobre casos especiais ocorridos em sala de aula, elas se posicionam no lugar do professor e 

pensam como agiriam como docentes nessa determinada situação.  

Durante esse processo de reflexão crítica e análise das diferentes situações educativas 

– representadas nos episódios –, as professoras podem fazer emergir seu ideário que, por sua 

vez, instiga-as a atribuir valorizações sobre a prática pedagógica e, sobretudo, a assumir 

determinada atitude ou ponto de vista diante do caso em análise.  

As professoras, nesse processo reflexivo, puderam, além de refletir e da possibilidade 

de (re)constituir seu ideário, desenvolver também a capacidade de argumentar e de tomar 

decisões. Isso aconteceu à medida que elas – ao tentar interpretarem o episódio – 

estabeleceram e exprimiram juízos, fizeram questionamentos, buscaram respostas, 

formularam outras perguntas, toleraram as ambigüidades apresentadas e enfrentaram 

situações em constante mudança, tentando manter uma postura atenta e aberta à compreensão 

de tais situações. 

 

Análise de Projetos de Trabalho 

 

A importância das investigações matemáticas no currículo tem sido justificada com 

diversos argumentos. Na perspectiva de Ponte, Oliveira, Segurado e Cunha (1998), estas 

atividades: (a) estimulam o tipo de envolvimento dos alunos, aquele que é necessário para 

uma aprendizagem significativa; (b) fornecem vários pontos de partida para alunos com 

diferentes níveis de capacidade; (c) estimulam um modo de pensar holístico, relacionando 
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vários tópicos, o que é uma condição fundamental para um raciocínio matemático 

significativo; (d) são indispensáveis para fornecer uma visão completa da Matemática, já que 

elas são uma parte essencial da atividade matemática. 

Para Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), as investigações matemáticas fornecem um 

bom contexto para que os alunos compreendam a necessidade de justificar as suas afirmações, 

ao expressarem o seu raciocínio junto do professor e dos colegas. No confronto entre as 

diferentes conjecturas e justificações propostas por diversos alunos, a turma estabelece-se 

como uma pequena comunidade matemática, interagindo constantemente, e o conhecimento 

matemático desenvolve-se naturalmente como um empreendimento comum. 

Ainda para estes autores, as investigações matemáticas estão fortemente relacionadas 

com outros tipos de tarefas usadas no ensino desta disciplina, tais como problemas, tarefas de 

modelação e projetos de trabalho. Todas elas possuem muito em comum, referindo-se a 

processos matemáticos complexos e requerendo alguma criatividade do aluno. Assim, a 

resolução de problemas, que emerge do desenvolvimento de projetos de rabalho, é usualmente 

uma questão matemática proposta pelo professor. As tarefas de modelação referem-se 

geralmente a situações da vida real que requerem a construção, o refinamento e a validação de 

um modelo matemático. Os projetos envolvem, com muita frequência, um trabalho 

prolongado, originado por algum problema geral e terminam com a produção de um relatório, 

produto ou protótipo. As investigações matemáticas aproximam o aluno da atividade do 

investigador matemático, levando-o a desempenhar um papel preponderante na definição das 

questões a investigar, assim como na concepção de estratégias e sua respectiva execução e na 

validação dos resultados. 

A realização de atividades de investigação na aula de Matemática é, assim, uma 

perspectiva curricular inovadora que coloca sérios desafios ao professor. Como mostra a 

investigação educacional, os professores não têm todos os mesmos tipos de relação com a 

Matemática (PONTE, ABRANTES, 1998). Alguns gostam de conhecer novos 

desenvolvimentos desta ciência, de resolver problemas e de explorar situações que podem ser 

matematicamente interessantes, envolvem-se com freqüência em experiências matemáticas 

ricas. Outros não mostram muito interesse por estas atividades, ou sentem mesmo 

dificuldades ao desenvolvê-las, estão longe de viver habitualmente situações investigativas. A 

integração bem sucedida de tarefas investigativas na prática de ensino pressupõe, no entanto, 

da parte do professor, uma boa relação com este tipo de trabalho matemático – o que significa 
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compreender o que é uma atividade de investigação, apreciar o seu valor enquanto 

experiência matemática, e ter gosto pessoal em as realizar. 

 

As oficinas pedagógicas 

 

 O professor, em geral, consciente de que não consegue alcançar resultados 

satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, repensar satisfatoriamente 

seu fazer pedagógico, procura novos elementos. Muitas vezes, meras receitas de como ensinar 

determinados conteúdos que, acredita, possam melhorar esse quadro. Daí, seu interesse pelos 

materiais didáticos, jogos e atividades lúdicas que, geralmente, estão presentes nas oficinas 

pedagógicas.    

Entretanto, o professor nem sempre tem clareza das razões fundamentais pelas quais 

os materiais ou jogos são importantes para o ensino-aprendizagem da matemática, porque 

normalmente são necessários, e em que momento devem ser usados. 

Geralmente, costuma-se justificar a importância desses elementos apenas pelo caráter 

“motivador” ou pelo fato de se ter “ouvido falar” que o ensino da matemática tem de partir do 

concreto ou, ainda, porque através deles as aulas ficam mais alegres e os alunos passam a 

gostar da matemática. 

Entretanto, será que podemos afirmar que o material concreto ou jogos pedagógicos 

são realmente indispensáveis para que ocorra uma efetiva aprendizagem da matemática? 

Pode parecer, à primeira vista, que todos concordem e respondam sim à pergunta. Mas 

isto não é verdade. Um exemplo de uma posição divergente é colocada por Carraher & 

Schilemann (1988), ao afirmarem, com base em suas pesquisas, que “não precisamos de 

objetos na sala de aula, mas de objetivos na sala de aula, de situações em que a resolução de 

um problema implique a utilização do princípios lógico-matemáticos a serem ensinados”(p. 

179). Isto porque o material, “apesar de ser formado por objetivos, pode ser considerado como 

um conjunto de objetos ‘abstratos’, porque esses objetos existem apenas na escola, para a 

finalidade de ensino, e não tem qualquer conexão com o mundo da criança” (p. 180). Ou seja, 

para estes pesquisadores, o concreto para a criança não significa necessariamente os materiais 

manipulativos, mas as situações que a criança tem que enfrentar socialmente. 

Essa diversidade de concepções acerca dos materiais e jogos aponta para a necessidade 

de ampliar nossa reflexão. Foi com esta intenção que incluímos, no nosso sistema didático, 
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atividades voltadas para o ensino da matemática, utilizando a oficina pedagógica como 

metodologia. 

Queremos dizer que, antes de optar por um material ou um jogo, devemos refletir 

sobre a nossa proposta político-pedagógica, sobre o papel histórico da escola, sobre o tipo de 

aluno que queremos formar, sobre qual matemática acreditamos ser importante para esse 

aluno. 

O professor não pode subjugar sua metodologia de ensino a algum tipo de material 

porque ele é atraente ou lúdico. Nenhum material é válido por si só. Os materiais e seu 

emprego sempre devem estar em segundo plano. A simples introdução de jogos ou atividades 

práticas no ensino da matemática não garante uma melhor aprendizagem desta disciplina. 

Ora, que outra função tem o ensino da matemática senão o ensino da matemática? É 

para cumprir esta tarefa fundamental que lançamos mão de todos os recursos que dispomos. A 

oficina pedagógica é, portanto, um desses recursos, no conjunto de estratégias didáticas que o 

professor dispõe.  

No que se refere aos instrumentos de controle e avaliação do sistema didático utilizado 

nesta pesquisa, privilegiamos as formas de auto-regulação das professoras, bem como as 

implicações do processo de metacognição. Assim, os argumentos, as falas, as atitudes das 

professoras no processo de discussão e reflexão das atividades voltadas para o ensino da 

matemática foram elementos importantes para a tarefa de controle e acompanhamento. Os 

argumentos e as salas das professoras foram registrados em um “ diário de campo”.  

As formas de controle na perspectiva histórico-cultural são o acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem, tanto para saber o desenvolvimento individual, como 

coletivo, trazendo à tona os problemas e os fatores que favorecem o aprendizado, os que os 

dificultam. Desse modo, evidenciam-se os limites, e as possibilidades que implicam em novas 

orientações para o processo de aprendizagem.  

No planejamento das situações didáticas, destacam-se tarefas que expressam o nível 

do controle. Quando isso acontece de forma assistemática, o controle é superficial, privilegia 

o resultado em detrimento do processo e, por sua vez, não ajuda os docentes a refletir sobre 

seus erros, seus acertos e suas concepções iniciais, tampouco os ensinam a fazer um 

autocontrole sobre suas ações, além de não serem utilizados com o objetivo de contribuir com 

diferentes níveis de ajuda. Durante o processo didático, o controle pode contribuir com a 

correção da orientação e da execução da atividade. 
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PARTE III - CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Princípios Metodológicos 

 

 Uma questão relevante que orienta o nosso proceder metodológico é a de construir o 

percurso de modo a analisar a evolução das concepções dos professores sobre o ensino da 

matemática face à situação formativa, a partir do quadro teórico que definimos relativo ao 

nosso entendimento sobre o significado da “concepção”, diante dos termos, das idéias, das 

representações, etc. 

Essa posição teórica se constitui no marco que delimita nossas análises como posição 

epistemológica, a partir da qual consideramos a validade dos instrumentos utilizados e de 

nossas conclusões. Embora conclusivas, as análises não têm caráter fechado e absoluto, 

sendo, portanto, susceptíveis de críticas, de diálogo a partir de outros olhares próprios da 

natureza complexa de nosso objeto de estudo. 

Para a confiabilidade dos dados obtidos e por permitir maior grau de contrastação, 

confirmação e correção metodológica, utilizamos a técnica da triangulação dos dados, ou seja, 

a contraposição e superposição de dados relativos à questão em estudo, provenientes de 

diversas fontes.  

Para Elliot, Barret, Hull, Sanger e Haynes, citados no relatório de pesquisa: “A 

didática na formação continuada – uma perspectiva a partir da reflexão da prática”. Para 

Nuñez, et al. (1999), a triangulação não é só uma técnica de controle, mas sobretudo um 

método mais geral para relacionar diferentes tipos de evidências entre si, com o objetivo de 

comparar e contrastar. O princípio básico é a procura de informações e apreciações numa 

variedade de ângulos ou perspectivas para compará-los e contrastá-los, procurando as 

diferenças, os acordos e desacordos. 

Vários autores Vicnnot, Clemont, citados por Tonucci e Caravitas, (1988, p. 127) têm 

observado que, no contexto situacional, a percepção que temos de determinado contexto leva 

à comunicação de umas concepções mais do que outras, ou seja, essas concepções variam de 
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acordo com a situação ou o momento. No nosso caso, elas emergiram das situações num 

contexto de uma agência formadora e da prática na sala de aula.   

A utilização de um só instrumento didático pareceu-nos que seria insuficiente para o 

diagnóstico das concepções. As concepções são sistemas explicativos subjacentes e não 

simples respostas emergenciais. É preciso inferi-las a partir de situações concretas. Com o uso 

de mais de um instrumento, poderemos ter um número significativo de informações 

(GIORDAN; VECCHI, 1996). 

Na pesquisa, alguns princípios metodológicos foram orientadores do trabalho. Para 

uma compreensão do processo, faremos remissão às suas particularidades:  

- O valor dos procedimentos (confiabilidade, validez) se estabelece por referência ao 

estudo e a sua compreensão. Os critérios utilizados na organização dos dados dependem do 

interesse do pesquisador, o que pressupõe a validade das explicações e não pelos próprios 

dados em si, em outras palavras, a interpretação é uma condição integral e necessária das 

pesquisas. Os diferentes instrumentos (questionário, plano de aula e entrevista) utilizados na 

pesquisa que realizamos anteriormente, por ocasião do mestrado e o uso da técnica de 

triangulação dos dados, contribuem para uma maior confiabilidade e validade científica; 

- Inferimos sobre os sentidos que os docentes dão às questões de estudo; entretanto, 

nesta pesquisa, tais sentidos são denominados configurações do pensamento do professor. No 

processamento desta investigação, realizou-se uma análise metodológica em relação à 

organização das respostas dos questionários, possibilitando ao pesquisador construir 

preliminarmente as categorias, para depois discutir os resultados com os professores nas 

entrevistas. Assim, quando necessário, a atitude de voltar a discutir com os docentes os 

resultados dos questionários muito nos ajudou a esclarecer e reconstruir os sentidos que eles 

atribuem às questões de estudo. Essas questões não são apreendidas por meio de perguntas 

diretas; são construções do pesquisador na interação com os professores; 

- Na relação do pesquisador com os professores sujeitos da pesquisa, muitos fatores 

devem ser levados em consideração. Entre outros, destacamos a atividade de preparação e 

manutenção de um clima ou ambiente promotor da troca ativa, por meio do envolvimento na 

atividade da pesquisa; e a assunção de um compromisso ético por parte do pesquisador, no 

sentido de retornar com os resultados para os professores integrantes no processo 

investigativo; 
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- Não devemos esquecer que os sentidos das respostas dos professores pesquisados 

não podem ser compreendidos de forma linear. Os modos de compreender, e as formas de 

expressão divergem de um sujeito para outro. Cada resposta é única e está atrelada a muitos 

fatores: ao contexto de cada professor, a sua condição social e econômica, política, religiosa e 

ambiental. Daí a necessidade de uma detalhada descrição do contexto da pesquisa. 

3.2 Descrição do Contexto e dos Participantes da Pesquisa 

 

3.2.1 O Instituto de Educação: Ensaios, anseios e realizações  

 

 O modelo de estabelecimento de ensino denominado Instituto de Educação, já vinha 

sendo instituído em vários locais do país e era considerado o que se tinha de mais moderno 

em termos de formação docente; foi regulamentado através da Lei Orgânica do Ensino 

Normal, decreto nº 8.530 de janeiro de 1946. Esta centralizou as normas e diretrizes do 

ensino normal em nível nacional (ROMANELLI, 1998, p.163). 

 Uma vez fixadas as diretrizes e finalidades para o ensino normal, caberia aos Estados 

concentrar esforços e fomentar recursos para aplicação destas normas. Com este intuito, o 

interventor Federal do Rio Grande do Norte, Orestes da Rocha Lima, criou o Decreto–Lei nº 

684 de 11 de fevereiro de 1947, que adaptou à Legislação Federal o sistema de Ensino 

Normal do Estado, o qual determinou como finalidades do ensino normal, enquanto ramo de 

ensino de segundo grau: 

1- Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; 

2- Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; 

3-  Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 

infância (RIO GRANDO NORTE, 1947, p.13-14). 

Para atingir a tais finalidades, determinou três tipos de estabelecimentos diferentes 

para ministrar o ensino normal: o Curso Normal Regional, a Escola Normal e o Instituto de 

Educação. 

O ensino normal ficou dividido em dois níveis. O curso de 1º Ciclo, que funcionaria 

como curso de regentes de ensino primário com duração de quatro anos (após o ensino 

primário), o qual seria ministrado nas denominadas Escolas Normais Regionais. Já os Cursos 

de 2º ciclo (após o curso ginasial), constituíam-se nos cursos de formação de professor 
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primário, com duração de três anos, ministrados nos estabelecimentos denominados Escolas 

Normais. 

O Instituto de Educação seria aquela instituição em que eram ministrados o curso 

ginasial e os cursos próprios das Escolas Normais (Cursos Normais de 2º ciclo, o Jardim de 

Infância e a Escola Primária anexos), mais os cursos de especialização de professor primário e 

habilitação de administradores escolares e demais cursos. 

A adaptação do Ensino Normal Norte-Riograndense à Lei Orgânica Federal, permitiu 

a equiparação da Escola Normal de Natal às suas congêneres do país, possibilitando, assim, a 

validade do diploma das professoras do Estado em todo território nacional (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1951, p.99).  

A instituição de Lei Orgânica, em 1946, ocorreu no contexto das mudanças advindas 

da transição de um projeto político centralizador e uniformizador da cultura e da educação 

que predominou na chamada “Era Vargas” (1930-1945), entretanto foi aplicada num contexto 

político e educacional caracterizado pelo debate, pela busca de autonomia de ação para 

Estados e Municípios, de crescimento econômico e urbanístico, no qual tomaram maior 

impulso às exigências por educação, tanto com relação ao acesso quanto à melhoria da 

qualidade. 

No Estado Potiguar, mostrava-se evidente a urgente necessidade por melhorias na 

educação pública em todos os aspectos possíveis de serem elencados: ampliar o número de 

matrículas do ensino primário, melhorar as condições materiais e pedagógicas dos prédios 

escolares, melhorar e expandir a formação de professores no Estado. E como, medida urgente, 

a edificação dos prédios do Ateneu Norte-Riograndense e a organização do Instituto de 

Educação, incluindo nesse a Escola Normal de Natal (RIO GRANDE DO NORTE, 1951). 

Em outubro de1946, deu-se inicio à construção do prédio que desde logo passaram a 

chamar de Instituto de Educação. Tal construção se conduziu por pequenas etapas intercaladas 

por períodos de paralisações, passando pelos governos de José Augusto Varela (1947 - 1951); 

Jerônimo Dix-Sept Rosado (1951); sendo concluído e inaugurado em 1954, no Governo de 

Sílvio Piza Pedroza (1951 – 1955).  

Imaginara-se naquela época que o prédio recém-construído em forma de X seria o 

Instituto de Educação conforme propugnava a Lei Orgânica, mas foi destinado ao Ateneu 

Norte Riograndense e, segundo Francisca Nolasco Fernandes (1973, p.130), diretora da 

Escola normal naquela época, “o Ateneu absorveu tudo. A escola Normal ocupou uma 
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perninha do X, exatamente uma onde nem sequer havia sanitários, (...) era uma hóspede 

indesejável no Ateneu”.  

Para os que aspiravam pela consolidação da formação de professor primário no nosso 

Estado, a luta estava por começar, buscavam agora não somente um prédio para a Escola 

Normal, mas a organização do Instituto de Educação. À frente dessa luta, estava Francisca 

Nolasco, primeira Diretora mulher da Escola, a qual solicitou mais uma vez ao Governador 

Sílvio Pedroza que assumiu o compromisso de providenciar um novo edifício para o Instituto. 

E assim o fez, no final de seu mandato. 

Seguindo a trajetória que Francisca Nolasco (1973) chamou de “migrações”, a Escola 

Normal de Natal iniciara o ano letivo de 1956, em um novo prédio em frente à Praça Pedro 

Velho1 que se passou a denominar Instituto de Educação, embora não contemplasse todos os 

requisitos de um Instituto de Educação. Conforme Francisca Nolasco (1973, p.131), “instalou 

o que se destinava à Escola Normal, ao Grupo Modelo, agora com o nome de Escola de 

Aplicação e com o Jardim Modelo, anexo, reorganizando, o que se chamava uma Escola 

Normal, não um Instituto de Educação”. 

O que antes se chamava Grupo Escolar Modelo, agora passava a denominar-se Escola 

de Aplicação, que foi regulamentada pela lei 2.171 de 06 de dezembro de 1957 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1957, [s.p.]), a qual organizou e fixou as bases da Educação 

elementar e da Formação do Magistério Primário do Estado. Ainda por meio dessa lei, foi 

determinada a criação do Instituto de Educação de Natal, com caráter experimental em seus 

cursos de pesquisas, destinados à melhoria do ensino normal do Estado, criando também o 

Centro de Pesquisa Educacional (CEPE).  

Tal reforma buscava a sintonia do discurso de renovação educacional advindo dos 

grandes centros, em específico, o INEP (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS), que desde 1952 vinha sendo dirigido pelo professor Anísio Teixeira, o 

qual prestava orientação teórica e pretendia lançar as bases de nossa ciência da educação 

moderna e democrática” (DISCURSO de posse, 1952, p. 79). 

Entretanto, somente através da Lei 2.639 de 28 de janeiro de 1960, a Escola Normal de 

Natal torna-se legalmente INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, que continuou a funcionar no 

prédio em frente a Praça Velho, mesmo sendo insuficiente para comportar as exigências de tal 

instituição. 

                                                            
1 Prédio em que funciona hoje a Escola Estadual Anísio Teixeira 
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No Governo de Aluísio Alves, em decorrência do convênio firmado com a SUDENE, 

MEC e USAID, obtendo financiamento da ALIANÇA PARA O PROGRESSO, foi 

construído o prédio onde hoje funciona, cuja inauguração ocorreu em 22 de novembro de 

1965, por ocasião da visita do Senador Robert Kennedy, com a denominação de INSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO PRESIDENTE KENNEDY, em homenagem ao Presidente dos Estados 

Unidos da América. País com o qual foram firmados os convênios de financiamentos.  

Associado a tais acordos adentrava-se, também, as teorias educacionais, que já 

anunciavam o exagero do tecnicismo educacional, bem a como a invasão, ou melhor, a 

imposição cultural personificada no imperialismo americano que passou a exercer fortes 

influências sobre o Brasil, em específico, o Estado Potiguar, ficando cravado na denominação 

de uma instituição de representatividade imensurável para a história cultural e educacional do 

Rio Grande do Norte. O ideário pedagógico do Movimento da Escola Nova, na versão 

americana defendida pelos educadores Dewey e Kilpatrick, ganhou adeptos nas gerações 

como de intelectuais jovens, conhecidos nos anos 30 como os profissionais da educação. 

Com o ciclo de reformas da educação brasileira, cujo marco principal é a Lei 5692/71 

(BRASIL, 1971), que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, o Instituto de 

Educação Presidente Kennedy passou a ser denominado Escola Estadual Presidente Kennedy 

– 1º e 2º graus, sob a autorização nº 394/76, transformando o curso normal em uma das 

habilidades profissionais de 2º grau, ou seja, Curso de Magistério.  

 

3.2.2 Do magistério de 2º Grau à formação superior 

 

Dando continuidade ao processo de transformação, no ano de 1994, através da Lei nº 

6573 de 03 de fevereiro, a Escola Estadual Presidente Kennedy passa a denominar-se 

Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy (IFP), ministrando em nível 

superior, o curso de formação para professores de 1ª a 4ª séries, reconhecido pela Portaria nº 

69/96 do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

A experiência piloto estava voltada para a formação docente, desenvolvida segundo 

acordo de cooperação educativa Brasil – França, conforme as diretrizes educacionais 

presentes no Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), integrando-se no âmbito 

nacional aos projetos dos CEFAMs (Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério). 
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Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –9394/96 

(BRASIL, 1996), o IFP se redefine como instituição de formação de professores, pois a nova 

LDB aponta para uma imediata necessidade de resposta à formação de professores que atuam 

de 1a a 4a séries em nível superior, demarcando prazo para que todos possam concluir sua 

formação nesse nível.  

Com essa abertura e a homologação da resolução CP/CNE 1/99 que dispõe sobre os 

Institutos Superiores de Educação, o IFP transforma-se em Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy (IFESP), através do Decreto nº 7909 de 04 de janeiro de 2001, 

formalizando o Curso Normal Superior. Desse modo, o IFESP continua pautado na política de 

qualificação docente do Ministério da Educação da Secretaria Estadual de Educação visando à 

concretização das determinações da LDB de 9394/96, concernentes à formação de 

professores. 

Todavia, a criação dos Institutos Superiores de Educação foi alvo de severas críticas 

por parte das organizações e entidades ligadas à educação, contrárias a essa proposta, 

justificando que não houve uma discussão mais ampla do modelo de formação a ser 

desenvolvido nessas instituições.  

As críticas e protestos feitos aos Institutos Superiores de Educação, como instituições 

responsáveis pela formação de professores, não podem negar a sua importância no atual 

contexto. Se para alguns se caracteriza como “formação aligeirada e de baixo custo, a 

concentrar formação específica e formação pedagógica em espaço não universitário” 

(KUENZER, 2001), para outros, é um espaço em que se possibilita o atendimento a diversas 

demandas dos sistemas de ensino que não tiveram oportunidade de se formar em instituições 

universitárias que tem tradição nesse processo. 

Os desafios da sociedade atual e o conjunto das demandas educacionais apontam para 

a necessidade de desenvolver projetos alternativos de formação de professores, superando 

assim, os moldes tradicionais. O Curso Normal Superior, ministrado no IFESP, apresenta 

estas especificidades.  

Ao longo do tempo, essa instituição que iniciou como Escola Normal de Natal, vem 

sofrendo transformações de cunho político-pedagógico, conforme as demandas sociais. Entre 

estas, a criação do Curso Normal Superior, culminando com o estabelecimento de novos 

Cursos de Licenciaturas em Letras e Matemática, destinados à formação do professor do 

Ensino Fundamental e Médio da Rede pública do Ensino.  
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O curso de formação de professores tem desenvolvido uma proposta de trabalho de 

modo singular. O currículo ali trabalhado, por ser diferenciado, possibilita o envolvimento 

entre as disciplinas, com a principal finalidade de permitir “a valorização da ação docente, 

tendo como objeto de constante discussão e análise” o cotidiano da sala de aula (DANTAS, 

1998b, p. 6), definindo-se, dessa forma, a proposta dos cursos já referidos.  

Em relação às bases metodológicas, o curso vê a teoria e a prática como constituintes 

de uma unidade. Segundo o Projeto do IFESP: 

 

além dos fundamentos da educação que deverão ser trabalhados no Curso, os 
conteúdos e a metodologia das disciplinas polivalentes serão tratadas de 
forma indissociáveis, a fim de que teoria/prática se complementem, (...) 
(PROJETO DO IFESP, 1993, p. 11). 

 

De acordo com Brault (1994), a questão clássica da articulação teoria-prática requer a 

superação do teoricismo e do empirismo, dando lugar a um espaço onde possam ser efetivadas 

novas propostas de formação de professores. Ainda segundo o autor, essas propostas 

alternativas já se desenvolvem em outros estados brasileiros, além do Rio Grande do Norte. O 

que há de comum nessas propostas é a preocupação central com o desenvolvimento dinâmico 

de parcerias e a consideração das identidades profissionais dos atores. 

Dentro delas, a questão dos currículos exige reformulação nos planos de formação 

para acompanhar as modificações estruturais que supõem a presença dos vários saberes para 

sustentar a construção de uma competência pedagógica. Então, entre esses saberes não 

podemos esquecer os que advêm das experiências dos professores, suscitando motivação e 

interesse, já que são as bases da sua formação. 

É importante evidenciar que o atual Projeto Pedagógico do Curso Normal Superior, 

que se diz comprometido com a qualidade do ensino, possui algumas características e entre 

elas destacamos quatro principais: 

a) Agrupamento das disciplinas em áreas de formação – Formação Básica, Formação 

Polivalente, Interação profissional Docente e Formação Complementar. 

b) O Estágio Acadêmico Profissional desenvolvido ao longo do curso acompanhado 

pelo professor / tutor. 
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c) A Mediação Didática, espaço coletivo de diálogo-ação, que propicia a 

problematização das situações práticas, trocas de experiências e elaboração do 

memorial de formação. 

A “mediação didática”, enquanto dispositivo de formação, é um importante espaço 

para discussão, reflexão e produção de conhecimentos, saberes, bem como construção e 

reconstrução de concepções. Para nossa pesquisa, a mediação didática consistiu num 

importante dispositivo de interação para as atividades formativas do IFESP. Por esta razão, foi 

utilizada neste estudo como um dispositivo de apoio que permite aos professores 

(participantes) e ao tutor (pesquisador) troca de experiências, interação e a realização de uma 

prática reflexiva crítica sobre as atividades de ensino e aprendizagens desenvolvidas na 

agência formadora e na sala de aula desses professores (escola-laboratório), na perspectiva de 

mudanças das concepções sobre o ensino da matemática. 

O projeto inicial do Curso de Formação de Professores para o Ensino Fundamental, 

previa um percurso de formação constituído de diferentes elementos: a formação profissional, 

a formação polivalente, e a prática profissional. Para “assegurar uma articulação sólida entre 

aspectos da formação e de colocar a prática profissional no centro do dispositivo”, foi 

proposto por Brault (1993) uma nova forma de trabalho - espaço de mediação. Esse 

dispositivo objetivava principalmente “garantir uma seqüência efetiva do desenrolar da 

formação” (BRAULT, 1994, p.11). Essa nomenclatura se mantém até 1996. Mas, a partir do 

ano seguinte, esse dispositivo passa a chamar-se mediação didática (MD), e a integrar, na 

grade curricular, a formação profissional. Michel Brault (1994) foi consultor do projeto no 

acordo e cooperação técnica Brasil-França. 

Gatti (1997), analisando os movimentos de renovação na formação de professores, 

aborda o IFP como uma iniciativa inovadora, e destaca a Mediação como o “momento de 

integração da prática com a teoria [...]”. Ainda segunda a autora, a Mediação desempenha um 

papel fundamental na formação do professor-aluno. (GATTI, 1997, p.69) A MD continua 

sendo uma situação especial dentro do processo formativo no IFESP - eixo central da 

formação. Nela, o professor formador, investido da função de tutor, discute com seus 

tutelandos questões relativas à prática pedagógica baseando-se num referencial teórico.  

d) Memorial de Formação – trabalho final escrito sob a orientação do tutor que 

permite o resgate e a reflexão das experiências pedagógicas.   
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O quadro abaixo mostra a forma como a disciplina Matemática é organizada e 

distribuída ao longo dos três anos do curso. 

 

Nível Componente 

1º Ano Matemática – 50 horas 

2º Ano Matemática – 50 horas 

3º Ano - 

QUADRO 9. Componente Matemática na formação inicial de nível superior de professores no IFESP – Natal 

 

A experiência de formação do IFESP expressa a realidade das políticas educacionais 

ocorridas no Brasil e mais especificamente no Rio Grande Norte, desde a origem da Escola 

Normal de Natal até a transformação em Instituto de Educação Superior, destinado à 

formação do professor. Portanto, essa experiência se refaz constantemente para garantir um 

melhor nível do trabalho profissional docente.  

Enfim o IFESP, desde sua criação (1908), vem buscando situar-se num patamar 

teórico-metodológico, acompanhando as mudanças paradigmáticas de renovação didático-

pedagógicas predominantes em diferentes épocas, confirmando assim o sua caráter inovador 

no que concerne à formação docente no Estado Potiguar. 

No intento de descrever o campo empírico desta investigação, adentramos na pesquisa 

de fontes documentais como: decretos, leis, mensagens governamentais, jornais, os relatórios 

da Escola Normal de Natal, as Atas da Congregação dos Lentes2 da Escola Normal e o 

Arquivo do professor Nestor Lima.  

Fazendo o cruzamento entre as fontes documentais, construímos a trajetória da Escola 

Normal de Natal e de sua transformação no Instituto de Educação, demonstrando seus 

avanços e retrocessos, bem como as várias nuanças que esta gerou, decorrentes das mudanças 

ocorridas no contexto social e político em que foi produzida. 

 

 

 

 
                                                            
2 A Congregação dos Lentes eram as reuniões dos professores da Escola Normal, o que hoje poderíamos enterder 
como um Conselho, em que eram tomadas decisões acerca do cotidiano da Escola (AQUINO,2002).  
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3.2.3 Os professores-alunos do IFESP  

 

Os professores-alunos(as) da referida instituição são profissionais que estão em 

exercício na Educação Infantil e no ensino fundamental  (1ª à 4ª série) em escolas públicas 

municipais e estaduais. A maior parte delas e deles exerce a docência, em média, há mais de 

dez anos e convive com frustrações e decepções por não ter conseguido obter sucesso em 

outros vestibulares para ingressar em cursos de nível superior. Trata-se, portanto, de uma 

parcela de profissionais que sente a necessidade de continuar seus estudos, ampliar suas 

competências, e, sobretudo, perceber-se mais valorizada pela obtenção de um diploma de 

nível superior. 

É interessante observar que dos 140 professores-alunos, aproximadamente, que entram 

anualmente, 3% a 4% deles são do sexo masculino. Isto significa que o contingente de 

mulheres fica entre 96% a 97% dos professores-alunos da instituição. As implicações são 

muitas. Na prática, representa, para a maioria dos professores-alunos, a responsabilidade de 

toda a carga de trabalho doméstico, pois suas condições financeiras não permitem pensar em 

nenhuma ajuda que acarrete despesas a mais, já que o orçamento familiar conta, na maioria 

das vezes, com esta única renda concreta. Os companheiros (quando os têm) cobram delas a 

assistência ao lar e, às vezes, exigem ajuda nas tarefas profissionais deles. Estes, por sua vez, 

não possuem um curso superior e, quase sempre, não valorizam os esforços delas, na 

conquista desse título.  

No memorial de formação aflora um pouco dessas histórias de vida, narradas nem 

sempre de forma explícita, mas que permitem detectar algumas das condições inferiorizadas 

às quais as mulheres ainda se submetem, por diversas razões. 

De um modo geral, os alunos que iniciam o curso no IFESP possuem, em sua maioria, 

conhecimentos rudimentares e fragmentados de matemática. Raramente aparecem alunos 

habituados a raciocinar matematicamente, a perceber relações, a delinear estratégias 

adequadas diante de situações-problema. Outra lacuna que apresentam, de certa forma grave, 

é que não sabem estudar matemática. Ler um texto de matemática, interpretá-lo e discuti-lo é 

uma tarefa complicada tal qual pedir-lhes para escreverem ou para explicarem oralmente 

como resolveram um certo problema. 
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3.2.4 Os professores participantes da pesquisa 

 

 As primeiras aproximações às professoras participantes da pesquisa ocorreram através 

das atividades de ensino na disciplina matemática e nos momentos do desenvolvimento da 

tutoria, oportunidades nas quais o pesquisador apresentou e discutiu o projeto da pesquisa.  

 Dentre os diversos dispositivos de formação da prática formativa que ora se 

desenvolve no Curso Normal Superior do IFESP, a tutoria é uma atividade desenvolvida por 

um professor formador que consiste no acompanhamento e orientação de um grupo de 

professores durante seu percurso formativo, inclusive nas atividades de sala de aula desses 

professores e na elaboração do Memorial de Formação.  

 Parte das atividades da tutoria é desenvolvida na “mediação didática”, que se 

caracteriza como uma estratégia formativa na qual um grupo de aproximadamente cinco 

professores se reúne semanalmente, sob a coordenação de um professor-formador (tutor). Em 

2004, os professores do Curso Normal Superior – IFESP que ficaram sob a nossa orientação 

(tutoria) constituíram-se em sujeitos da nossa pesquisa. A eles denominamos de S1, S2, S3, 

S4 e S5.  

Embora para seleção dos participantes deste estudo tenhamos considerado a estrutura 

formativa e organizacional do curso, levamos em conta algumas condições: interesse pela 

pesquisa, compromisso com seu desenvolvimento profissional, assiduidade no curso e na 

escola onde trabalha, utilização de procedimentos de rotina do trabalho docente (planejamento 

de unidades didáticas, planos de aula, elaboração de projetos). As intenções, o desenho, o 

projeto de pesquisa e as condições para participar da pesquisa foram apresentados, discutidos 

e aceitos pelos participantes. 

Assim, cinco professoras foram sujeitos da pesquisa. O quadro abaixo apresenta 

características principais do grupo pesquisado.  
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Características das professoras participantes 

 

Professor 

Sexo Idade Estado 

civil 

 

Nº de escolas 

onde trabalha 

 

Anos de 

experiência 

no 

magistério 

Formação 

S1 F 32 solteira 2 12 Magistério 

S2 F 29 Casada 1 11 Magistério 

S3 F 36 Casada 2 13 Magistério 

S4 F 34 solteira 2 14 Magistério 

S5 F 30 Casada 1 4  Magistério 

QUADRO 10 Características das professoras  participantes. 
Fonte: Questionário 

 

Os dados apresentados acima, envolvendo as variáveis: sexo, idade, estado civil, 

número de escolas onde trabalha, anos de experiência no magistério e formação são 

importantes por serem aspectos que influenciam nas concepções dos professores, uma vez 

que, na perspectiva teórica que assumimos, essas concepções são formadas individual e 

socialmente e durante um longo período. Desta forma, os anos de experiência de um 

professor, por exemplo, podem influenciar no processo de construção e mudanças de suas 

concepções. 

Como vimos, as cinco professoras participantes de nossa pesquisa têm idade entre 29 e 

36 anos e já acumulam de 4 a 14 anos de experiência em sala de aula. Todas elas gozam de 

uma certa estabilidade funcional, no sentido de contar com o emprego garantido, já que 

ingressaram no serviço público por concurso.  

Contribuem com seus salários ou mantém com eles as despesas da casa, enfrentando 

dificuldades para se deslocarem até a instituição (IFESP), pois quatro delas residem em 

bairros periféricos de Natal. Duas dessas professoras moram próximo ao local de trabalho e 

três delas afirmam que a escola-laboratório onde lecionam, municipal e/ou estadual, tem boa 

estrutura física com sete salas de aula em média. 

Sobre a razão principal que as levaram a cursar o IFESP todas admitem que desejavam 

adquirir mais conhecimentos, o que para elas é sinônimo de um curso superior. Com isso, elas 
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adquirem um novo status conferido pelo diploma que as diferencia no meio familiar e na 

escola, aumentando a sua auto-estima.  

 

3.3 Percurso Metodológico 

 

3.3.1 Estratégias e instrumentos de coleta de dados 

 

Para caracterização das concepções das professoras e para o estudo de suas mudanças 

de concepções, decidimos utilizar diferentes instrumentos para recolher informações e 

estratégias que contribuíssem no alcance dos objetivos da pesquisa. Esta decisão tem como 

fundamento a natureza do objeto de estudo, pois assumimos que as concepções não são 

reveladas tão facilmente pelos sujeitos, bem como seus processos de mudanças são 

complexos. O procedimento utilizado para inferir as concepções precisa ser bem organizado, 

planejado para que possamos dar mais confiabilidade e validade científica à pesquisa.  

Por outro lado, vale ressaltar que, ainda que os instrumentos de coleta de dados para o 

estudo das concepções sejam cuidadosamente desenhados (CARRILLO e CONTRERAS, 

1994), com a intenção de recolher dados significativos, somos conscientes de que o caráter 

implícito destas concepções faz com que suas inferências sejam complexas. Assim, qualquer 

sistema que pretenda explicar tais concepções está condicionado por determinados fatores 

intrínsecos ou extrínsecos. 

 Estas inferências podem aproximar-se em maior ou menor medida às concepções dos 

professores.  Daí a importância de se cruzar os dados obtidos por diferentes instrumentos 

utilizados para apreender estas concepções.  

A mediação didática, enquanto dispositivo de formação que compõe o modelo 

formativo do Curso Normal Superior do IFESP, foi utilizada nesta pesquisa como estratégia 

metodológica. A dinâmica do trabalho (processo formativo orientado à reflexão crítica), 

desenvolvido na mediação didática foi analisada basicamente em quatro dimensões que 

contemplaram: 

- Os conceitos disciplinares; 

- Os Procedimentos de ensino; 

- O Sujeito e o contexto; 

- A aprendizagem e o ensino da matemática. 
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          Para a coleta das informações, utilizamos um modelo de registro que organizamos (ver 

anexo D). O referido modelo teve a mesma função de um diário de campo, o qual o 

orientador/tutor recorreu para interpretar a dinâmica do processo formativo, identificando os 

níveis de mudança das concepções dos professores sobre o ensino da matemática. Além disso, 

as sessões formativas foram audiogravadas e as informações obtidas analisadas. 

O processo formativo utilizado (mediação didática) serviu também para contrastar as 

informações oriundas dos diversos instrumentos de coleta de dados, e ajudar nas inferências 

feitas sobre as relações entre pensamento e ação, entre o que diz e o que faz o professor em 

diferentes momentos.  

 Durante o ano letivo de 2004, tivemos 24 sessões de mediação didática. As sessões 

ocorreram num clima de muita tranqüilidade e confiança, pois as relações estabelecidas entre 

as professoras e o pesquisador/tutor permitiram a construção de um ambiente natural. 

Foi este dispositivo formativo do Curso Normal Superior que elegemos para organizar 

e acompanhar o desenvolvimento de um grupo reflexivo crítico de professores sobre o ensino 

da matemática.      

A pesquisa foi desenvolvida em três momentos.  O primeiro e terceiro momentos 

foram reservados para aplicação de instrumentos de coleta de dados, para realização das 

análises e inferências das concepções das professoras sobre o ensino da matemática. No 

primeiro momento, foram caracterizadas as concepções iniciais das professoras e no terceiro 

as concepções adotadas pelas professoras após a intervenção formativa desenvolvida. O  

segundo momento da pesquisa correspondeu ao processo formativo utilizado (mediação 

didática, orientada a uma prática reflexiva crítica). 

 Aproximadamente 12 (doze) meses após a aplicação inicial, os instrumentos foram 

novamente aplicados (terceiro momento da pesquisa) e os resultados obtidos analisados.  

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, traçamos o seguinte percurso metodológico: 

 

Momento 1: Diagnóstico inicial, orientado a caracterizar as concepções iniciais das                   

professoras sobre o ensino da matemática:                                                                                     

o aplicação do questionário escrito; 

o elaboração de um plano de aula pelas professoras; 

o entrevista individual; 
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o análises de dados, fazendo-se as inferências das concepções das  

professoras  sobre o ensino da matemática. 

    Momento 2: Processo  formativo (intervenção na mediação didática), orientado 

 a mobilizar, construir / desconstruir as concepções das professoras sobre o 

ensino da matemática: 

o Nesta etapa da pesquisa, foram desenvolvidas atividades, tais                   

como: leitura e discussão de textos e atividades voltadas para o 

ensino da matemática (conteúdos e metodologias de ensino); 

análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais relativos ao 

ensino da matemática; análise e discussão de aulas planejadas e 

aplicadas; realização de oficinas pedagógicas; análise de 

projetos de trabalho desenvolvidos numa perspectiva 

interdisciplinar; e estudo de problemas práticos das professoras. 

 

                      Momento 3: Caracterização das concepções das professoras sobre o ensino da 

matemática ao final do processo formativo: 

o aplicação do questionário escrito; 

o elaboração de um plano de aula pelas professoras; 

o entrevista individual; 

o       análises de dados fazendo-se as inferências das concepções das 

professoras sobre o ensino da matemática.
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3.3.1.1 Os instrumentos de coleta de dados 

 

As técnicas de investigação utilizadas na presente pesquisa foram adotadas tendo em 

vista o enfoque interpretativo na abordagem do tema e a natureza do objeto de estudo, as 

concepções. Foram utilizados um questionário semi-estruturado, com questões abertas, 

entrevistas abertas e planos de aula. Assim, neste trabalho, os dados são todos os tipos de 

informação que se pôde obter, através das respostas aos questionários, dos depoimentos das 

professoras e da organização do plano de aula. 

A escolha e elaboração dos instrumentos, adotados na pesquisa, foram baseadas nas 

idéias apresentadas no referencial teórico e nas implicações que tais idéias têm, em termos de 

práticas docentes. Assim sendo, tendo em vista as questões de pesquisa que nortearam a 

investigação, consideramos necessário aplicar um questionário (ver anexo A), que daria uma 

visão geral sobre todos os aspectos já teorizados, a saber: concepções sobre ensino da 

matemática, suas relações com a sala de aula e posturas pedagógicas do professor. 

No estudo, o questionário serve de orientação para a elaboração das entrevistas com 

base nos argumentos apresentados pelos professores referentes às suas idéias sobre o ensino 

da matemática. 

A abordagem dos aspectos da pesquisa, por meio dos questionários não é suficiente 

para fazer uma análise e as inferências das concepções. Nosso objetivo, ao realizar entrevista 

com alguns indivíduos, foi o de aprofundar os aspectos mais relacionados às questões de 

pesquisa. É necessário um diálogo entre entrevistador e entrevistado, de forma que se possa 

partir das respostas escritas e esmiuçar todos os aspectos, todas as idéias a eles associadas, 

todas as possíveis ligações dessas respostas com outras que tenham sido, também, 

apresentadas. 

Cardoso também se refere à entrevista, salientando os aspectos da interação entre 

entrevistador e entrevistado: "Uma entrevista, enquanto está sendo realizada, é uma forma de 

comunicação entre duas pessoas que estão procurando entendimento. Ambas aprendem, se 

aborrecem, se divertem e o discurso é modulado por tudo isto" Cardoso (1988, p.102). 

Desse modo, entendemos que no nosso estudo os diversos instrumentos se articulam, 

são interdependentes e tem cada um a sua importância. No caso, a entrevista teve por função 

ajudar ao pesquisador a construir melhor os sentidos das informações obtidas no questionário 

e no plano de aula. 
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A entrevista apresenta vantagens e desvantagens. Taylor e Bogdan (1986), bem como 

Haguette (1990) citam vieses que podem ter origem no entrevistador, no entrevistado ou na 

interação entre eles. A entrevista pode produzir as mesmas distorções que caracterizam a 

conversação normal, tais como exageros e omissões. Os entrevistados podem estar receosos 

de se verem expostos, se não perante a sua comunidade3, pelo menos perante o próprio 

entrevistador que, no caso do presente trabalho, é um colega de profissão. 

Além disso, as pessoas falam e agem de maneira diferente, em situações diferentes. 

Não se pode garantir que as mesmas perguntas, feitas pelo mesmo entrevistador ao mesmo 

entrevistado, não teriam respostas diferentes em outro momento, quando outros fatores, das 

mais diversas origens, pudessem tê-los influenciado. 

Apesar dessas desvantagens, acreditamos, como Patton (1986, p.196), que 

"entrevistamos pessoas para extrair delas aquelas coisas que não podemos observar 

diretamente".  As vantagens, portanto, superam os possíveis problemas. 

Para se entender as concepções dos professores, uma estratégia que tem sido utilizada 

consiste em perguntar, direta ou indiretamente. Como parte da estratégica metodológica, foi 

utilizado outro instrumento: os professores elaboraram um plano de aula, a partir de 

orientações dadas por nós, com liberdade para escolha do conteúdo a ser desenvolvido (ver 

anexo C). O objetivo da utilização desse instrumento foi procurar informações sobre como os 

professores organizam e concebem as atividades de ensino e aprendizagem dos conteúdos, 

para procurar os modelos didáticos ligados às suas concepções. 

Desta forma, na nossa pesquisa, estamos utilizando uma combinação de instrumentos 

e procedimentos que poderão fornecer um número suficiente de informações, uma vez que o 

uso de uma única ferramenta de pesquisa é por demais pobre para dar conta de uma 

concepção. 

 Assim, a partir desses pressupostos e tendo em tela nossas questões de estudo, 

decidimos optar por uma combinação dos desenhos de pesquisa desenvolvidos por Giordan e 

Vecchi (1996); Carrillo e Contreras (1994). 

Na primeira e terceira etapas da pesquisa, os dados foram triangulados, para inferir as 

concepções, a partir dos seguintes instrumentos: Questionário, plano de aula e entrevistas. 

Depois desse procedimento, as concepções de ensino de matemática foram comparadas para 

se identificar seu grau de alteração. 

                                                            
3 No trabalho, foi assegurada a não-identificação dos sujeitos. 
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No nosso estudo, por meio do questionário, procuramos levantar as idéias 

significativas sobre o ensino da matemática dos cinco participantes da pesquisa, sendo 

composto de quatro questões (ver anexo A).  

Thiollent (1987) entende que as perguntas do questionário devem considerar as 

questões de estudo da pesquisa e observa, também, que os questionários e as entrevistas são 

técnicas que se complementam. 

 Para desenvolver as entrevistas, há um roteiro de perguntas que não é rígido. As 

questões foram colocadas, apenas, para guiar o entrevistador através dos tópicos principais, e 

novas perguntas eram feitas à medida que as respostas direcionavam o tema da conversação. 

Como salientam Ludke e André, não havendo: 

 

...uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema 
proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são a 
verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houver um clima de 
estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira notável e 
autêntica (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.33-34). 

 

O roteiro (ver anexo B) proporcionou uma estrutura básica para desenvolver questões 

específicas para cada item e para variar a seqüência das questões, de acordo com o desenrolar 

das entrevistas, tomando por base as respostas anteriores para inserir novas questões e, 

também, aprofundando aqueles aspectos que, pelas respostas do entrevistado, mereceram uma 

investigação mais detalhada.  

Assim, acreditamos que o questionário aplicado na presente pesquisa forneceu uma 

visão geral que permitiu destacar algumas questões para serem aprofundadas. As entrevistas, 

por sua vez, foram extremamente ricas, por todos os conceitos emitidos, bem como pelas 

idéias que pudemos inferir das justificativas dadas pelo entrevistado, ao afirmar suas opiniões. 

Para elaboração dos planos de aula, foi estabelecido o período de uma hora dentro dos 

horários de suas atividades de formação, onde o professor deveria elaborar um plano de aula 

para 45 minutos. Para análise das respostas aos questionários e das entrevistas, foram 

seguidos, em linhas gerais, os procedimentos para análise de conteúdo indicados por Bardin 

(1979). Esta técnica de análise é definida, segundo Bardin como: 
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um conjunto de técnicas de análises das comunicações, visando obter, por 
meio de 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. (BARDIN, 1979, p. 42). 
 

 
 No trabalho de análise de conteúdo, procurou-se atender ao que foi proposto por 

Bardin no que se refere à organização e exploração do material empírico e ao tratamento dos 

resultados. Em princípio, foi feita uma leitura geral das respostas abertas e das entrevistas 

transcritas. Em seguida, uma nova leitura foi feita, dessa vez, de forma mais minuciosa, 

buscando elementos relevantes no que se refere ao objetivo da pesquisa. 

A existência de uma diversidade de respostas, tanto nas questões abertas do 

questionário quanto nas entrevistas, implicou na utilização de técnicas de análise categorial: 

as respostas foram agrupadas em categorias, de acordo com as semelhanças e proximidades 

apresentadas. Segundo Bardin (1977), as categorias são classes que, sob um título genérico e 

em face de características comuns, reúnem um grupo de elementos. Vale ressaltar que a 

elaboração das categorias foi ocorrendo à medida que a análise dos discursos dos sujeitos era 

realizada, tendo como critério a semelhança dos temas surgidos. Após esta categorização, suas 

freqüências foram computadas e apresentadas em tabelas. 

Na análise dos dados, buscou-se, ainda, os significados daquilo que estava explícito e 

implícito nos discursos dos professores, tendo em vista que o implícito, o “não dito” 

constituem, também, um conteúdo importante da representação. 

Neste processo, pôde-se chegar às inferências e possíveis explicações do problema 

pesquisado, a partir de análise e interpretação das manifestações discursivas do sujeito e sob a 

luz do referencial teórico utilizado como fundamento necessário para a compreensão destas 

manifestações.  

Os trechos dos discursos dos sujeitos, tanto das questões abertas quanto das 

entrevistas, foram utilizados não só para ilustrar as respostas das professoras, como também 

para corroborar com as inferências e explicações formuladas a partir desse estudo. 

Ao optar por este tipo de análise, é necessário levar em consideração o fato de que 

esses discursos são produzidos por pessoas que estão inseridas num contexto sócio-histórico, 

ou seja, a cada dia, as influências que recebemos, professores e alunos, do ambiente que nos 

cerca - em termos psicológicos, sociais, culturais, institucionais, políticos e econômicos- 

fazem com que mudem as condições de ensino-aprendizagem.  
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Assim, ao tentar interpretar as relações complexas que se estabelecem nessa interação, 

analisando o conteúdo das respostas dos professores, vamos considerar que "o discurso reflete 

a experiência humana e, ao mesmo tempo, constitui parte importante dessa experiência". Gee 

et al. (1992, p.228). 

Além disso, é necessário lembrar que o discurso é oral, transcrito por uma pessoa que 

também está exposta às influências do meio e que pode, por vezes, introduzir, no texto escrito, 

alguma característica que não seja do entrevistador. Por esse motivo, houve o cuidado de 

transcrever todas as palavras e expressões, mesmo aquelas que não colaboram para a leitura 

do texto produzido, pois são ruídos emitidos, enquanto o entrevistado pensa em uma resposta. 

Se a entrevista é um encontro entre duas pessoas, cada uma delas com suas 

expectativas e bagagem de experiências, a análise da entrevista é, no entanto, uma tarefa que 

será realizada apenas por uma delas: o entrevistador-pesquisador. É ele quem vai debruçar-se 

sobre o discurso, procurando, ao mesmo tempo, afastar-se da cena e aceitar a opinião do outro 

com isenção, lembrando que os resultados da pesquisa são definidos pelas idéias do outro e, 

não, pelas suas. 

Tanto os questionários como as entrevistas foram objeto de sucessivas leituras 

interpretativas, para avançar na busca das respostas às questões de pesquisa. Foi seguida, 

então, a indicação de Ludke e André: 

 
é preciso que a análise não se restrinja ao que está explícito no material, mas 
procure ir mais a fundo, desvelando mensagens implícitas, dimensões 
contraditórias e temas sistematicamente 'silenciados’. (LUDKE e ANDRÉ, 
1986, p.48). 

 

O esquema abaixo mostra a triangulação dos dados feita no momento inicial e final do 

processo formativo. 
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Triangulação dos instrumentos da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Esquema. Triangulação dos instrumentos da pesquisa. 

 

3.3.2 Processo de organização e análise de dados 

 

Na organização dos dados, tomamos como pressuposto o fato de ter-se assumido um 

dado tipo de organização, dependente dos interesses da pesquisa, dos objetivos e das 

considerações epistemológicas que a sustentam, como interpretação construída. 

Para organização dos dados, estamos adotando, no primeiro e terceiro momentos da 

pesquisa, a estratégia de triangulação de fontes, utilizada por Porlán e Martín (1996). Nesta 

técnica, diferentes conteúdos e informações sobre as concepções dos professores são cruzadas 

e/ou combinadas, relacionando diferentes tipos de evidências entre si com o objetivo de obter 

uma visão mais caleidoscópica destas concepções. 

 As informações coletadas através do questionário, do plano de aula e da entrevista 

foram categorizadas e posteriormente analisadas. Esse procedimento permitiu inferir as 

concepções de cada professor sobre o ensino da matemática, a partir da técnica da 

triangulação. Estas categorias foram definidas segundo as questões de estudo e as perguntas 

apresentadas, sendo organizadas em três blocos. 

No primeiro bloco, foram colocadas as perguntas e respostas referentes às concepções 

sobre o ensino da matemática, bem como as informações referentes aos modelos didáticos das 

professoras, coletadas no primeiro momento da pesquisa. No segundo bloco, foram 

 

Plano de aulas Questionários 

Entrevistas 

Informações 

Inferência das concepções 
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apresentadas as perguntas e respostas relacionadas às concepções sobre o ensino da 

matemática, além das informações ligadas aos modelos didáticos das professoras pesquisadas, 

recolhidas no terceiro momento da pesquisa. 

 No terceiro bloco, foram apresentados os resultados e as informações que emanaram 

do trabalho do grupo reflexivo (mediação didática). Entendemos que esta organização facilita 

a interpretação dos dados, sua comparação e contrastes, bem como o processo de elaboração 

de inferências feitas pelo pesquisador, na tentativa de responder as questões de estudo. 

Os resultados dos questionários foram relacionados a partir da transcrição das 

respostas.  Em seguida, as respostas dos questionários foram categorizadas, explicitando-se, 

de forma resumida, os indicadores das idéias dos professores sobre o ensino da matemática. 

Outra organização resume as categorias que aparecem com mais freqüência relativas ao 

significado que atribuem ao ensino da matemática e foram respondidas nas entrevistas. 

O outro registro apresenta as idéias relativas à organização das atividades de ensino 

nos planos de aula.  Para nos aproximarmos do perfil das concepções dos professores, 

utilizamos a técnica da triangulação, com as inferências sobre as concepções realizadas a 

partir das informações obtidas nos instrumentos de coleta de dados.  

Para análise dos dados foram considerados modelos teóricos já apresentados. Para 

análise das concepções sobre o ensino da matemática foi utilizado o modelo teórico de Porlán 

(1992), como um referencial, organizado em quatro tendências didáticas: tradicional, 

espontaneísta, tecnológica e investigativa. Para analisar os planos de aula dos professores 

recorremos, como referência, ao modelo apresentado por Zabala (1999). A seguir, 

apresentamos indicadores característicos das diferentes categorias didáticas de um plano de 

aula: 
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Modelo adaptado, utilizado para análise dos planos de aula 

 

CATEGORIAS 

DIDÁTICAS 
INDICADORES 

 

Objetivos 

Define objetivos como atividades a serem desenvolvidas 
pelos alunos. 

Define objetivos como atividades a serem desenvolvidas 
pelo professor. 

Define objetivos como atividades a serem desenvolvidas 
pelos alunos e pelo professor. 

 

Conteúdos 

Declara o conteúdo sem fazer nem um tipo de organização. 

Reproduz uma hierarquia dos conteúdos seguindo o livro-
texto. 

Declara o conteúdo de forma organizada. 

Declara o conteúdo com base nos objetivos. 

Os conteúdos se confundem com as atividades. 

 

Metodologia 

Declara a metodologia caracterizada por um pluralismo de 
atividades (ativismo). 

Não declara a metodologia de uma forma objetiva. 

Declara a metodologia na perspectiva da construção do 
conhecimento. 

Recursos Didáticos Declara os recursos sem explicar suas funções. 

Não apresenta recursos didáticos. 

 

 

 

Avaliação da aprendizagem 

Declara técnica de avaliação como um processo fechado. 

Declara procedimentos avaliativos considerando 
conhecimento prévio dos alunos e os novos 
conhecimentos. 

Não declara a forma de avaliação. 

A avaliação tem como base os objetivos. 

Declara a avaliação considerando apenas conteúdos 
atitudinais. 

Declara a avaliação considerando conteúdos conceituais, 
atitudinais e procedimentais. 

Quadro 11. Modelo adaptado, utilizado para análise dos planos de aula (ZABALA, 1999). 

 
É importante lembrar que o modelo teórico de Zabala (1999) foi utilizado no nosso 

estudo como um indicador. Os planos de aula dos professores não foram necessariamente 
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encaixados neste modelo, uma vez que características e elementos novos surgiram das 

informações dos professores. 

 
 
PARTE IV - O PROCESSO DE MUDANÇA DAS CONCEPÇÕES DAS 
PROFESSORAS SOBRE O ENSINO DA MATEMÁTICA 
 
 

 Nesta parte, são apresentados os resultados obtidos durante os 03 (três) momentos da 

pesquisa. Estes resultados estão organizados em 03 (três) blocos. No primeiro bloco, 

revelamos as concepções iniciais das professoras sobre o ensino da matemática e a respectiva 

análise. No segundo, são evidenciados os resultados encontrados durante o processo 

formativo e a análise desses resultados. No terceiro bloco, apresentamos as concepções das 

professoras reveladas após o processo formativo e a análise correspondente.  Por fim, fazemos 

uma análise da evolução dessas concepções, revelando os fatores que favorecem e os que 

dificultam as mudanças das concepções das professoras.  

 

4.1 BLOCO 1 : As concepções iniciais das professoras 

 

    Nesta seção, apresentamos as concepções das professoras sobre o ensino da 

matemática, reveladas no primeiro momento da pesquisa. No processo de aproximação às 

concepções, analisamos os resultados encontrados no questionário, no plano de aula e na 

entrevista para a realização das inferências sobre as concepções.  
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4.1.1 Aproximação às concepções através dos questionários  

 

Perguntas:  

 
Pergunta 1: Para você, o que significa um bom livro de Matemática para o   1º e o 2º ciclos do 
Ensino Fundamental ? 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

S1 Leva o aluno a raciocinar de forma precisa 
e organizada. Exercícios organizados de 
forma linear com graduação e seqüência 
lógica. 

 
S2 

Ajuda a abstrair com perfeição; traz muitas 
definições e exercícios e problemas com 
aplicação de fórmulas. 

S3 Traz muitas atividades e exercícios-
modelo. 

S4 Tem uma explicação abrangente sobre 
todos os conteúdos oficiais. 

S5 
Facilita a compreensão de conceitos 
Matemáticos, regras, fórmulas, teoremas. 

 

A questão proposta no questionário teve o objetivo de obter informações, de forma 

indireta sobre a metodologia de ensino utilizada pelo professor. O livro didático, ainda é um 

recurso pedagógico muito utilizado e as opiniões dos professores sobre esse recurso revelam 

uma ação didático-pedagógica desses profissionais e são indicadores sobre seu uso na sala de 

aula. Estimular os professores a falar sobre o livro didático de matemática e o lugar que ocupa 

no contexto de ensino e da aprendizagem é uma estratégia que permite uma aproximação de 

suas concepções sobre o ensino da matemática.  

Acerca disso, revisando as pesquisas sobre as crenças e concepções dos professores de 

Matemática, nota-se, em alguns casos, que o investigador evita solicitar diretamente ao 

professor a sua definição de Matemática, a sua filosofia da Matemática. Carvalho (1989), que 

pesquisou as concepções de professores de séries iniciais, relatou algumas dificuldades no 

encaminhamento das perguntas e a forma como as superou. Questões que remetiam 

diretamente a um determinado autor ou teoria eram problemáticas, pois o professor, não 

querendo mostrar o seu desconhecimento, ficava inibido ao responder. 
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Medeiros (1985), para obter respostas a várias preocupações quanto ao ensino de 

Matemática, às razões de seu estudo e às posturas de professores e alunos, investigou o 

discurso ideológico que sustenta a Educação Matemática. Ao contrário de outros 

pesquisadores, ela partiu da indagação direta: "O que é Educação Matemática?". Pelos 

depoimentos anexados ao trabalho, nota-se que os respondentes não dão uma resposta direta, 

mas fazem uma série de considerações, a partir das quais a pesquisadora inferiu a 

conceituação.  

Nem sempre os respondentes se ativeram à pergunta feita. Muitos consideraram a 

importância da Matemática de uma forma geral, sem analisá-la como uma das disciplinas de 

um currículo escolar. No caso de nossa pesquisa, criar situações para análise de livros 

didáticos foi considerado como um momento revelador de concepções sobre o ensino da 

matemática. 

Analisando-se as respostas apresentadas a partir da visão dos professoas sobre um bom 

livro de Matemática, podemos inferir que há uma preocupação entre os respondentes com 

relação aos conteúdos de ensino (sua graduação, sua relevância e sua ordenação e 

seqüenciação lógica e rigorosa), bem como com relação aos alunos em termos de motivação, 

interesse e participação nas atividades o que pode ser interpretado como, ora uma tendência 

didática tradicional (no caso de S1e S3), ora como uma tendência tecnológica (para as 

professoras S2, S4 e S5), uma vez que o livro texto parece se constituir um material curricular 

de grande peso para o professor seguindo uma programação cerrada de conteúdos. 

 
Pergunta 2: No ensino da Matemática, no 1º e 2º ciclos, que tipo de atividades você acredita 
que podem facilitar a aprendizagem? Argumente com exemplos. 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
S1 Resolução de exercícios; com objetivos 

bem definidos e o uso adequado    de 
material didático e material 
audiovisual,com seqüência bem planejada. 

S2 Muitos exercícios e treinamento de 
habilidades, aulas expositivas para uso de 
fórmulas 

S3 Utilizando atividades que interessam aos 
alunos; que eles utilizem no dia-a-dia; 
ensinar ouvindo os alunos 

S4 Utilizando-se diferentes projetos de 
trabalho; recursos audiovisuais variados; 
ensinar sempre a partir das necessidades 
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práticas dos alunos de acordo com os seus 
interesses 

S5 Através de  atividades retiradas de livros 
didáticos e resolvidas pelo professor 

 

Observando-se as respostas dos professores S3 e S4, evidenciamos que há uma 

preocupação, segundo a qual o interesse dos alunos e suas necessidades de ordem prática 

sejam consideradas durante o ensino. Isto pode ser associado a uma visão instrumentalista dos 

professores. Por outro lado, emerge daí um modelo didático fundamentado na visão 

espontaneísta. Estas preocupações podem ser identificadas nas respostas dos professores “S3” 

e “S4”, ao afirmarem respectivamente “os alunos devem escolher as atividades de ensino que 

interessam a eles”, “durante as atividades de ensino devemos partir da Matemática do dia-a-

dia dos alunos e deixar que eles nos ajudem a ensinar”. 

Podemos interpretar esta situação de acordo com o que aponta Orlandi (2002, p.57): 

 
Assim, intencionamos apontar com a denominação aplicações da Matemática ao 
nível da atividade ordinária para um tipo de atividade de Matemática cujo interesse 
básico assenta-se no âmbito de problemas de contagens, medidas e transações 
comerciais. Podemos dizer que as aplicações da Matemática, observadas sob a ótica 
da atividade matemática, atendem a uma abordagem prática associada à Matemática, 
mas, filia-se a uma matemática informal. 
 
 

Nas respostas das professoras S2 e S5, aparecem alguns indicadores que caracterizam 

um modelo didático tradicional ao evidenciarem uma preocupação com as aulas expositivas, 

centradas na figura do professor e no ensino de base condutista, pondo em evidência os 

processos de memorização através de exercícios repetitivos e mecânicos.  

Podemos apreender, ainda, das informações dos respondentes, a tendência didática -

tecnológica, manifestada quando  a professora S1   se apóia em recursos didáticos, estratégias 

e procedimentos técnicos para conduzir suas aulas, preocupando-se com uma seqüência lógica 

baseada nos aspectos estruturais da disciplina e em processos tecnológicos. 

 

 

 

 

 



 

 

170
Pergunta 3: Que tipo de situações você considera adequadas para resolver problemas ao 
ensinar Matemática no 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental. Justifique seu exemplo 
 

 

 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
S1 Exercícios envolvendo algoritmos das 

operações e cálculo mental e abstração 
S2 Exercícios envolvendo cálculos e 

operações; uso de problemas-modelos 
S3 Exercícios envolvendo a geometria do dia-

a-dia, uso de problemas reais para aplicar 
fórmulas 

S4 Listas de exercícios para fixação das 
operações 

S5 Exercícios envolvendo transformações de 
unidades de medidas (m, dm, cm) para 
aplicação das operações e treino de 
habilidades e algoritmos 

 

 

As idéias das professoras “S1” e “S5” ao afirmarem respectivamente: “é preciso levar 

os alunos a treinar, exercitar os algoritmos para que eles possam raciocinar melhor”; “quando 

colocamos o aluno para calcular e medir (área, perímetro) estamos ajudando no 

desenvolvimento de um raciocínio mais adequado”, fortalecem a idéia de um ensino voltado 

para uso de algoritmos e técnicas, com ênfase na abstração. 

Isso mostra que, para essas professoras (S1 e S5), existem alguns procedimentos gerais 

de raciocínio e de soluções de problemas que podem ser ensinados de maneira mais ou menos 

abstrata e que podem ser aplicados em qualquer campo de conhecimento. 

Temos observado que os professores, tais como S1 e S5, que têm defendido que o 

objetivo da Matemática é fundamentalmente o ensino de estratégias de pensamento e que, por 

isso, deixam de lado outros objetivos possíveis, reduziram o termo “problema matemático” a 

tarefas/exercícios para os quais não existem um procedimento pré-estabelecido que possa 

trazer uma solução. Ou seja, aquelas tarefas que envolvem a utilização de algoritmos 

conhecidos, ou para as quais, existem fórmulas, não representarão verdadeiros problemas.   

Uma conseqüência óbvia desta posição, levada ao extremo, seria que praticamente não 

podem ser usados verdadeiros problemas até que o aluno possua um conhecimento profundo 
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de certos conceitos matemáticos. Assim, a aprendizagem e o ensino da matemática deveria 

basear-se mais em exercícios do que em verdadeiros problemas. 

As respostas das professoras parecem demonstrar que a solução de problemas 

matemáticos envolvem determinadas capacidades intelectuais. Em geral, equiparam-se “as 

regras do bom pensar” com os procedimentos algorítmicos e heurísticos, usados na solução de 

exercícios escolares. Esta visão das professoras tem como conseqüência o fato de que uma 

pessoa que tem sucesso no campo da Matemática é uma pessoa que sabe raciocinar e pensar 

de maneira adequada. Assim, ensinar os procedimentos matemáticos, utilizando a estratégia 

de resolução de problemas (em geral confundidos como meros exercícios), pode contribuir 

para desenvolver e exercitar a capacidade geral de raciocínio dos alunos. 

Este modo de pensar a natureza do conhecimento matemático tem origem na visão 

platônica. Para Dossey (1992), esta idéia da Matemática como um instrumento abstrato que 

reflete a capacidade de raciocínio está presente, atualmente, na mente de muitos professores e 

determina, em parte, a forma como essa matéria é ensinada. 

Os dados da tabela nos mostram que as professoras S1, S2, S4 e S5 apresentam 

indicadores de um modelo didático do tipo tradicional, dando ênfase aos exercícios repetitivos 

e o uso mecânico de algoritmos.    

 

Pergunta 4: Que tipos de atividades a serem realizadas pelos alunos no 1º ou 2º Ciclos 
caracterizam um bom livro de Matemática? 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
S1 Atividades que proporcionem aos alunos o 

desenvolvimento do raciocínio de forma 
sistemática, ensinando a pensar de maneira 
organizada 

S2 Atividades e muitos exercícios para 
desenvolver atividades de cálculo  

S3 Atividades de revisão, de fixação da 
aprendizagem, através de exercícios com o 
uso de diferentes técnicas de ensino 
planejadas com base nos objetivos e nas 
características da Matemática 

S4 Atividades que levem os alunos a pesquisar 
e a fazer descobertas, considerando o que 
eles já sabem 

S5 Atividades com vários exercícios para que 
os alunos possam utilizar as regras e as 
fórmulas 
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Notamos, através dos argumentos das professoras S2, S3 e S5, que há uma 

predominância, entre os indicadores do quadro acima, de características ligadas a um modelo 

didático tradicional, uma vez que se evidenciam atividades relacionadas ao desenvolvimento 

de conteúdos e procedimentos de fixação destes. O fato das professoras confundirem 

conceitualmente problemas e exercícios os conduzem, em sua maioria, a considerarem como 

positivo o grande número de exercícios repetitivos presentes nos livros didáticos em suas 

práticas, pois, assim, estariam “treinando” seus alunos com atividades de fixação da 

aprendizagem, típico do “ensino condutista”. 

É importante ressaltar que, dentre os elementos caracterizadores das tendências 

didáticas, não aparece nenhuma indicação explícita do modelo didático investigativo, 

tecnológico e espontaneísta. Consideramos que um fato que pode justificar os argumentos dos 

professores está relacionado com a visão absolutista da matemática (ERNEST, 1991), 

caracterizada por um pensamento fechado e absoluto da matemática, enquanto ciência formal. 

Os alunos, então, precisam aprender esta “forma” e os exercícios repetitivos é um caminho 

para isto.  

A seguir, resumimos no quadro abaixo, as visões de cada professor sobre o ensino da 

Matemática, a partir das respostas às perguntas do questionário. 

Visões de cada professor sobre o ensino da Matemática 

PROFESSORA VISÕES SOBRE O ENSINO DA MATEMÁTICA 

S1 O ensino deve ser conduzido a partir de treino de algoritmos; as atividades de 
calcular e medir deve ter prioridade no ensino; as atividades devem envolver 
o uso variado de materiais de ensino e recursos audiovisuais. Visão 
tradicional-tecnológica 

S2 O ensino deve envolver muitos exercícios e treino de habilidades. Visão 
tradicional 

S3 Ensino com uso de diferentes recursos didáticos; atividades seqüenciadas 
atendendo a pré-requisito. Visão tecnológica 

S4 O ensino deve acontecer com uso de diferentes estratégias e técnicas 
obedecendo à organização lógica da Matemática: do simples para o 
complexo. Visão tecnológica 

S5 As atividades devem se apoiar em teoremas, regras e definições e no uso de 
livros didáticos. Visão tradicional  

Quadro 12 – Visões de cada professora sobre o ensino da Matemática 
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Analisando os resultados do quadro acima, percebemos que, com relação ao ensino da 

Matemática e entre os modelos revelados, não há uma predominância de um modelo didático 

em relação aos outros. Nas respostas das professoras e nos seus argumentos, as tendências 

didáticas tradicional e tecnológica se apresentam com a mesma freqüência.  

Um fato que chama atenção é que, pelos argumentos apresentados pelas professoras, 

não há presença de características que revelem, explicitamente, um modelo didático 

espontaneísta ou investigativo. 

Podemos dizer que as professoras S1, S2 e S5 priorizam o uso de algoritmos e 

procedimentos de cálculo e concebem o ensino centrado em muitos exercícios. Outras (S3 e 

S4) preocupam-se com aspectos estruturais da matemática ligando-os a objetivos operacionais 

e diferentes recursos de ensino, o que denota uma preocupação tecnológica. 

Ao ensinar esses conteúdos, procuram aplicações em outras áreas do conhecimento; no 

entanto, essas aplicações são utilizadas para motivar os alunos e exemplificar os conceitos.  

Pelo menos, a partir dos questionários, não se explicita preocupação em partir dos 

problemas reais para desenvolver os conteúdos. As professoras seguem o caminho tradicional, 

ou seja, apresentam a teoria e depois a aplicam, ao invés de partir da prática e chegar aos 

conceitos teóricos quando isso for importante. 

De acordo com os argumentos das professoras S1, S2 e S5 apresentados nos 

questionários, e segundo nossas inferências, há uma tendência, uma indicação de que a 

metodologia utilizada em sala de aula é a tradicional: a aula, em geral, é expositiva e o 

professor já traz o conteúdo pronto para ser apresentado aos alunos. 

Observa-se uma preocupação com uma retomada dos conteúdos considerados pré-

requisitos e a matéria nova é apresentada, por definições e teoremas, conceitos logicamente 

encadeados. Em seguida, os alunos, individualmente ou em grupo, resolvem exercícios sobre 

os conteúdos apresentados e, no final, o professor corrige-os no quadro-verde. 

Segundo as análises, quanto à aprendizagem, as professoras acreditam que ela se dê de 

fora para dentro, ou seja, que o aluno aprende passivamente, pela acumulação das 

informações. Enquanto as professoras S1 e S5 enfatizam a "aquisição" dos conhecimentos, 

outra (S2)  refere-se à sua "aplicação", mas, em ambos os tipos de respostas, o aluno age 

sobre algo que lhe foi trazido  já pronto. 

Dentre os argumentos apresentados pelas professoras S3 e S4 são evidenciados, ainda, 

indicadores característicos de um modelo didático tecnológico, uma vez que, nota-se um 
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cuidado com uma seqüência rigorosa dos conteúdos, com uma preocupação com pré-

requisitos e o uso variado de recursos didáticos voltados para o alcance de objetivos terminais. 

 

4.1.2 Aproximação às concepções através dos planos de aula 

 

 A partir do quadro 13, abaixo, discutimos os resultados obtidos com base nos planos 

de aula das professoras. São evidenciados os modelos didáticos de cada professor, segundo a 

categorização das idéias e argumentos apresentados. Lembramos que, nesta categorização, 

utilizamos como uma referência as categorias didáticas propostas por Zabala (1999). 

 

Resultados obtidos com base nos planos de aula das professoras 

 

PROFESSORAS CATEGORIAS TENDÊNCIAS 
DIDÁTICAS 

 

S1 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas pelo 
professor; os conteúdos são declarados, mas não são 
organizados; a metodologia expressa em atividades com 
uso de diferentes procedimentos (ativismo); apresenta 
recursos didáticos, mas não os explica 

 

Tradicional 

 

S2 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas pelos 
alunos; os conteúdos são declarados e organizados; a 
exposição oral é o principal método de ensino; explicita 
procedimentos de avaliação baseado em testes para 
observar se os alunos reproduzem o que foi ensinado 

 

Tradicional 

 

S3 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas pelo 
aluno; declara os conteúdos de acordo com os objetivos; a 
metodologia expressa em atividades que caracterizam uma 
variação de procedimentos (ativismo); apresenta recursos 
didáticos e suas finalidades 

 

Espontaneísta-
tecnológica 

S4 Definem os objetivos como atividades a serem feitas pelos 
alunos; declara os conteúdos de acordo com os objetivos; 
apresenta recursos didáticos e suas finalidades; explicita 
procedimentos de avaliação com argumentos 

 

Tecnológica-
espontaneísta 

 

S5 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas pelo 
professor; declara os conteúdos de acordo com os 
objetivos; a exposição oral é o principal método de 
ensino; não explica as atividades; faz um esboço geral; 
apresenta recursos didáticos e suas finalidades 

 

Tradicional 

Quadro 13 - Resultados obtidos com base nos planos de aula das professoras 
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Como podemos observar nos dados da tabela acima, há uma certa predominância de 

indicadores (professoras S1, S2 e S5) que caracterizam uma tendência didática tradicional, 

dada a existência de manifestações metodológicas que priorizam a transmissão verbal de 

conhecimentos acadêmicos centrada no professor. Em geral, seu protagonismo torna 

desnecessário considerar as idéias prévias dos alunos nas atividades em classe. A participação 

do aluno ocorre apenas no momento da realização de exercício de fixação e de atividades de 

comprovação da aprendizagem. 

Neste percurso, o professor escolhe o conteúdo a ser apresentado, motiva os alunos, 

faz a apresentação teórica, relaciona os conteúdos com outros, dá exemplos e faz exercícios. 

Quanto às formas de avaliar a aprendizagem, as professoras pesquisadas S2 e S4 utilizam 

testes e verificações escritas, esperando que o aluno reproduza o que lhe foi ensinado para 

medir a retenção do conhecimento. 

As respostas das professoras S1 e S3 demonstram que, parte das professoras estudadas  

lança mão de um certo ativismo pedagógico ao contemplarem nos seus planos de aula 

atividades onde o grande protagonista é o aluno. Neste sentido, as atividades levam em conta 

apenas o interesse dos alunos e estas são flexíveis e não ordenadas, o que caracteriza um 

modelo didático espontaneísta. 

Vale salientar que, nas respostas das professoras, não ficam evidenciados indicadores 

explícitos do modelo didático investigativo. O que se pode observar é que algumas 

informações dão conta de características concernentes à tendência didática tecnológica, posto 

que, há uma preocupação nos planos de aula com a organização rigorosa e ordenada de 

conteúdos, atividades e objetivos terminais. 

 

4.1.3  Aproximação às concepções através das entrevistas 

 

Os argumentos das professoras e a discussão dos resultados obtidos a partir das 

entrevistas são indicados a seguir. Para isso, utilizamos um quadro com a transcrição de 

respostas relacionadas à visão das professoras sobre o ensino da matemática. Inicialmente, são 

evidenciados os resultados categorizados obtidos por professora e segundo as questões de 

estudo e em seguida apresenta-se um quadro síntese, mostrando as idéias de cada professora 

sobre o ensino da matemática. 

 



R
es

ul
ta

do
s e

nc
on

tr
ad

os
 n

as
 e

nt
re

vi
st

as
 so

br
e 

o 
en

si
no

 d
a 

m
at

em
át

ic
a 

  

PR
O

FE
SS

O
R

A
S 

PE
R

G
U

N
TA

S 
A

 
ES

C
LA

R
EC

ER
 

C
A

TE
G

O
R

IA
S 

D
E 

R
ES

PO
ST

A
S 

S1
 

C
om

o 
vo

cê
 

se
le

ci
on

a 
os

 
co

nt
eú

do
s 

de
 

en
si

no
 

em
 

M
at

em
át

ic
a?

 

“F
aç

o 
um

a 
so

nd
ag

em
 e

 d
ep

oi
s 

se
le

ci
on

o 
os

 c
on

te
úd

os
 t

ra
di

ci
on

ai
s 

us
an

do
 a

 
pr

og
ra

m
aç

ão
 o

fic
ia

l d
a 

es
co

la
” 

 
“À

s v
ez

es
 já

 te
nh

o 
em

 m
en

te
 o

s c
on

te
úd

os
 o

fic
ia

is
” 

 
“U

til
iz

o 
os

 li
vr

os
 d

id
át

ic
os

 e
 v

ej
o 

a 
se

qü
ên

ci
a 

ló
gi

ca
 e

 a
 o

rg
an

iz
aç

ão
 fo

rm
al

 d
os

 
co

nt
eú

do
s. 

D
ep

oi
s, 

é 
só

 tr
an

sm
iti

r a
os

 a
lu

no
s”

 

S2
 

Po
r 

qu
e 

vo
cê

 
m

os
tro

u-
se

 
pr

eo
cu

pa
do

 c
om

 a
 re

so
lu

çã
o 

de
 

pr
ob

le
m

as
 

em
 

M
at

em
át

ic
a?

 

“A
 f

in
al

id
ad

e 
da

 M
at

em
át

ic
a 

é 
re

so
lv

er
 p

ro
bl

em
a 

pr
át

ic
o 

at
ra

vé
s 

de
 c

ál
cu

lo
, 

fó
rm

ul
as

 e
 e

qu
aç

õe
s. 

Te
m

os
 q

ue
 e

ns
in

ar
 d

e 
ac

or
do

 c
om

 a
s 

ne
ce

ss
id

ad
es

 d
os

 
al

un
os

, v
en

do
 o

 q
ue

 e
le

s q
ue

re
m

, e
m

 te
rm

os
 d

e 
pr

ob
le

m
as

.”
 

“A
 M

at
em

át
ic

a 
te

m
 m

ui
ta

s a
pl

ic
aç

õe
s n

o 
di

a-
a-

di
a,

 e
m

 p
ro

bl
em

as
 im

po
rta

nt
es

” 

 S3
 

Po
r 

qu
e 

vo
cê

 
m

os
tro

u-
se

 
pr

eo
cu

pa
do

 c
om

 a
 re

so
lu

çã
o 

de
 

pr
ob

le
m

as
 

em
 

M
at

em
át

ic
a?

 

“A
 M

at
em

át
ic

a 
é 

pr
in

ci
pa

lm
en

te
 fe

ita
 p

ar
a 

re
so

lv
er

 p
ro

bl
em

a 
do

 d
ia

-a
-d

ia
 e

 p
ar

a 
is

to
 é

 p
re

ci
so

 a
bs

tr
ai

r, 
ge

ne
ra

liz
ar

” 
“A

o 
re

so
lv

er
 p

ro
bl

em
as

 o
 a

lu
no

 d
es

en
vo

lv
e 

m
el

ho
r 

o 
pe

ns
am

en
to

, 
fic

a 
m

ai
s 

or
ga

ni
za

do
, m

ai
s c

or
re

to
, m

ai
s l

óg
ic

o,
 p

or
 is

so
 é

 im
po

rta
nt

e 
fa

ze
r m

ui
to

s e
xe

rc
íc

io
s 

pa
ra

 fi
xa

çã
o”

 

Q
ue

 
at

iv
id

ad
es

 
de

 
en

si
no

 
vo

cê
 

co
ns

id
er

a 
ad

eq
ua

da
s 

na
s a

ul
as

 d
e 

M
at

em
át

ic
a?

 

“R
es

ol
uç

ão
 d

e 
ex

er
cí

ci
os

, a
ul

as
 e

xp
os

iti
va

s, 
at

iv
id

ad
es

 n
o 

liv
ro

-te
xt

o”
 

“N
o 

liv
ro

, o
s 

ex
er

cí
ci

os
 e

stã
o 

or
ga

ni
za

do
s 

co
m

o 
de

ve
 s

er
, n

um
a 

se
qü

ên
ci

a 
ló

gi
ca

, 
de

 a
co

rd
o 

co
m

 o
s o

bj
et

iv
os

, j
á 

pr
on

to
s p

ar
a 

en
si

na
r”

 

S4
 

Q
ue

 
at

iv
id

ad
es

 
de

 
en

si
no

 
vo

cê
 

co
ns

id
er

a 
ad

eq
ua

da
s 

na
s a

ul
as

 d
e 

M
at

em
át

ic
a?

 

“A
ul

as
 e

xp
os

iti
va

s c
om

 re
so

lu
çã

o 
de

 p
ro

bl
em

as
 p

el
o 

pr
of

es
so

r e
 p

el
os

 a
lu

no
s”

 
“A

tiv
id

ad
es

 e
m

 q
ue

 o
 c

ot
id

ia
no

 é
 s

im
ul

ad
o 

na
 s

al
a 

de
 a

ul
a 

e 
da

í 
se

 e
ns

in
a 

os
 

co
nt

eú
do

s”
 



  

17
7

“A
tiv

id
ad

es
 p

rá
tic

as
, c

om
 a

 p
ar

tic
ip

aç
ão

 d
os

 a
lu

no
s, 

tr
ab

al
ha

nd
o 

os
 c

on
te

úd
os

 q
ue

 
el

es
 d

es
ej

am
 a

pr
en

de
r”

 

 S5
 

N
a 

su
a 

vi
sã

o,
 a

o 
re

so
lv

er
 

pr
ob

le
m

as
 o

 p
ro

fe
ss

or
 d

ev
e 

da
r 

ap
en

as
 

os
 

da
do

s, 
po

r 
qu

e?
  

“O
s 

pr
ob

le
m

as
 d

e 
M

at
em

át
ic

a 
re

qu
er

 p
en

sa
m

en
to

 o
rg

an
iz

ad
o,

 i
nt

er
pr

et
aç

ão
 e

 
co

nh
ec

im
en

to
s a

nt
er

io
re

s”
 

“N
o 

en
si

no
 d

a 
M

at
em

át
ic

a 
de

ve
m

os
 d

á 
lib

er
da

de
 a

os
 a

lu
no

s 
a 

cr
ia

re
m

 p
or

 s
i s

ó 
se

m
 m

ui
ta

 a
ju

da
 d

o 
pr

of
es

so
r”

 
Q

U
A

D
R

O
 1

4 
– 

A
rg

um
en

to
s d

as
 p

ro
fe

ss
or

as
 a

pr
es

en
ta

do
s n

a 
en

tre
vi

st
a 

so
br

e 
o 

en
si

no
 d

a 
m

at
em

át
ic

a 

 



PROFESSORAS IDÉIAS SOBRE O ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

S1 Tradicional 

S2 Tradicional 

S3 Tradicional 

S4 Espontaneísta 

S5 Tradicional-espontaneísta 
QUADRO 15 – Idéias de cada professora sobre o ensino da 

matemática. Fonte: entrevistas. 
 

As respostas apresentadas pelas professoras podem nos ajudar a discutir as 

semelhanças e diferenças entre seus discursos e melhor definir o sentido que atribuíram as 

suas idéias quando responderam o questionário e elaboraram o plano de aula. 

Quanto às idéias das professoras sobre o ensino da Matemática, podemos inferir que 

suas práticas docentes são tradicionais (S1, S2, S3 e S5): as aulas são expositivas, com uma 

certa participação dos alunos; motivação inicial ou revisão da aula anterior, seguida da 

exposição do conteúdo; apresentação de exemplos e exercícios e correção pela professora.  

Identificamos que existem professoras (como o caso de S4 e S5) que procuram adaptar 

a sua aula às necessidades dos alunos, ensinando o que eles apontam como conteúdos de 

ensino. 

Pelas informações das professoras, há uma presença de indicadores e um modelo 

didático espontaneísta, quando levam em conta a participação dos alunos, mesmo controlada, 

quando escolhem aquilo que querem aprender.  Estas interfaces entre uma tendência e outra é 

perfeitamente natural, visto que, em geral, elas não se apresentam de forma pura.  

 

4.1.4 As concepções iniciais das professoras sobre o ensino da matemática 

 

Até aqui, as informações e os argumentos das professoras foram categorizados, a partir 

dos quais inferimos suas idéias sobre o ensino da matemática. O quadro indicado a seguir 

apresenta a triangulação das respostas de cada professora obtidas através do questionário, 

plano de aula e da entrevista, com as inferências do pesquisador sobre as concepções das 

professoras acerca do ensino da matemática, durante o diagnóstico inicial da pesquisa. 
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As concepções das professoras sobre o ensino da matemática 

 

PROFESSORA ARGUMENTOS 
DO 

QUESTIONÁRIO 

ARGUMENTOS 
DA 

ENTREVISTA 

PLANO DE 
AULA 

-Tendências 
didáticas- 

CONCEPÇÕES 
SOBRE O 

ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

 

 

S1 

Atividades para 
treinar o uso dos 
algoritmos; 

Prioridade para 
habilidade de 
calcular e medir; 

Uso de material 
didáticos 
diversificados e 
recursos 
audiovisuais 

 
“Utilizo os livros 
didáticos e vejo a 
seqüência lógica 
e a organização 
formal dos 
conteúdos” 

 

 

Tradicional 

 

 

Tradicional 

 

S2 

 

Ensino com 
exercício e treino 
com habilidades 

“A finalidade da 
Matemática é 
resolver 
problema através 
de cálculo, 
fórmulas e 
equações” 

 

Tradicional 

 

Tradicional 

 

S3 

O uso de 
diferentes recursos 
didáticos; 

Seqüência de 
atividades 
atendendo pré-
requisitos 

“Resolução de 
exercícios, aulas 
expositivas, 
atividades no 
livro-texto” 

Espontaneísta-
tecnológica 

Tecnológica 

 

S4 

Preocupação com 
a organização 
lógica, com a 
matemática 
através do uso de 
diferentes 
estratégias e 
técnicas de ensino 

 
“Atividades 
práticas, com a 
participação dos 
alunos” 

 

Tecnológica-
espontaneísta 

 

Tecnológica-
espontaneísta 

 

 

 

 

 

 

“Os problemas 
da Matemática 
requerem 
pensamento 
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S5 Atividades 
priorizam 
teoremas, regras e 
definições 

organizado, 
interpretação e 
conhecimentos 
anteriores” 
“No ensino da 
Matemática 
devemos dar 
prioridade à 
resolução de 
muitos 
exercícios. É 
preciso treinar 
essa habilidade” 

Tradicional Tradicional 

QUADRO 16 – Triangulação das respostas das professoras com as inferências das concepções sobre o ensino da 
Matemática, durante diagnóstico inicial. 

 

Analisando os resultados indicados nos quadros anteriores, vimos que as professoras 

têm, em sua maioria, uma visão absolutista da Matemática, considerando-a como o domínio 

das verdades absolutas, que se dispõem em uma estrutura complexa, onde imperam a ordem e 

o rigor. 

 Todas as professoras parecem concordar com a afirmativa de que a Matemática 

desenvolve certas habilidades, como o raciocínio lógico, a capacidade de abstração, a 

facilidade em relacionar conhecimentos e transferi-los para novas situações. Essas 

características da Matemática, como disciplinadora do pensamento, que vêm sendo 

apresentadas ao longo dos séculos, - desde a afirmativa platônica de que os "bons 

calculadores" têm facilidade para todas as ciências, até as regras cartesianas para direcionar a 

mente - são afirmativas aceitas aparentemente sem discussão. Parece-nos que esta visão 

filosófica tem influenciado as práticas de ensino das professoras pesquisadas. 

Quanto ao ensino da Matemática, o modelo que prevalece está ligado à tendência 

didática tradicional, baseada no acúmulo de informações apresentadas de forma rígida e 

compartimentada, como é o caso das professoras S3 e S5. Há uma ênfase nos exercícios, na 

exposição da professora, sem considerar de forma efetiva os interesses e as necessidades dos 

alunos e suas idéias prévias, pois os conceitos, as definições, os algoritmos, as regras 

assimiladas, muitas vezes sem compreensão, têm prioridade nesse processo e são 

memorizados e reproduzidos. 
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A forma como as professoras elaboraram e organizaram o plano de aula demonstra 

uma certa predominância de indicadores de uma tendência didática tradicional, observando 

como foi utilizado e o sentido atribuído a cada categoria didática dos planos de aula. 

Em geral, as professoras definem os objetivos de ensino como atividades a serem 

realizadas por elas, com predomínio de aulas expositivas, sendo o livro didático uma 

ferramenta de certo peso nesse processo. A relação professora-aluno é marcada pelo poder 

que a  professora tem com relação ao domínio do saber, entendido como o saber correto, 

verdadeiro e absoluto. Os conteúdos são sempre declarados no plano, mas não trazem 

explicitamente uma organização ou uma seqüenciação, provavelmente, porque esta é uma 

tarefa da professora durante a aula. 

Com relação aos procedimentos de avaliação, estes nem sempre são declarados e 

quando isso acontece não se deixam nítidas as diversas dimensões de avaliação. Ora, se avalia 

de acordo com os objetivos , ora de acordo com os conteúdos, sendo a participação dos alunos 

uma referência muito mencionada para avaliar. É importante ressaltar que, analisando as 

respostas das professoras, percebemos a presença de outros modelos didáticos, quais sejam, o 

modelo espontaneísta e o modelo tecnológico, porém os indicadores desses modelos se 

apresentam de forma minoritária. 

 Parece-nos, assim, que a prática tradicional é a que mais se evidencia entre as 

professoras pesquisadas, mas ela não aparece de forma pura, pois percebemos a existência de 

elementos característicos de outros modelos didáticos que são influenciados por cada contexto 

onde se insere cada professor. Assim, percebemos a presença das tendências didáticas 

espontaneísta e tecnológica. 
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4.2 Bloco 2: O processo formativo e as mudanças de concepção 

 

  Nesta seção, são apresentadas e analisadas as informações obtidas das professoras, 

durante o processo formativo (mediação didática), bem como o processo de evolução de suas 

concepções sobre o ensino da matemática. É importante registrar que, abaixo, foram 

apresentadas 12 (doze) atividades e várias delas ocuparam mais de um encontro. As análises 

ocorreram de acordo com cada atividade e permitiram estabelecer comparações entre as 

concepções das professoras, considerando o diagnóstico inicial e os resultados encontrados 

durante o processo formativo, sendo revelados os fatores que favorecem ou obstaculizam as 

mudanças de concepções das professoras. Entendemos que, neste momento, respondemos as 

03 (três) questões de estudo da pesquisa. 

 

4.2.1 Resultados revelados no processo formativo 

 

Atividade 1: Leitura de Texto: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de 

matemática, através da resolução de problemas. 

 

 Esta atividade teve como objetivo proporcionar uma discussão sobre as diferentes 

abordagens da estratégia de resolução de problemas no ensino da matemática. A partir das 

informações obtidas, observamos que as professoras acharam muito importante esse tipo de 

leitura e de discussão, alegando que este é um tema importante no ensino e na aprendizagem 

da matemática e que os Parâmetros Curriculares Nacionais chamam a atenção para sua 

importância. As professoras S1, S2 e S5 fizeram referências importantes sobre o lugar da 

Resolução de Problemas no currículo de matemática. Para S1, “A finalidade principal da 

matemática é resolver problemas. E deve estar presente na sala de aula”. Já S2, afirma que “É 

preciso que o professor ao ensinar resolva muitos exercícios para os alunos. Aliás, foi assim 

que os professores fizeram comigo”. A professora S5, ao se referir ao uso de problemas diz 

que “O professor tem que deixar um momento na aula para que os alunos possam utilizar 

fórmulas, definições para resolver problemas”. Na oportunidade, encaminhamos as seguintes 

questões: Vocês não acham que a metodologia de resolução de problemas ajuda os alunos a 

buscarem o próprio conhecimento matemático? Como isso pode ser feito? Vocês vêem 

alguma diferença entre problemas e exercícios? Quais? 
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Atividade 2: Leitura de Texto: Compreensão numérica – dos números naturais às frações e 

números decimais. 

 

 A atividade teve como finalidades discutir aspectos históricos ligados aos números 

naturais, frações e números decimais; bem como estabelecer relações entre o sistema de 

numeração decimal e as frações decimais. Nesta atividade as professoras disseram que têm 

muita dificuldade de lidar com o tema frações e tem problemas de relacioná-las com os 

números decimais. Ao discutirmos sobre as idéias presentes no conceito de fração, as 

professoras mostraram que as desconheciam. A professora S2 disse: “o que eu sabia é que 

fração é uma parte do todo e só ”. “ não tinha pensado ainda  nesta forma de trabalha frações 

com as crianças”. A professora S3 fez o seguinte comentário: “Eu já tinha feito algo parecido, 

usando o quadro, mas sem muita segurança. Acho essas atividades muito interessantes, é 

diferente e ajuda o aluno a entender melhor.” Já para professora S4, “ É importante saber o 

que os alunos querem aprender sobre frações. Isso é do dia - dia deles. Para ensinar, muitas 

vezes utilizei tampinhas de garrafa.” Com relação às primeiras trocas de experiências, 

realizadas durante o processo formativo, S2 afirmou: “ Esse nosso debate em grupo está sendo 

importante para a gente aprender mais coisas. O professor e nós mesmos ajudamos uns aos 

outros.”   

 

Atividade 3: Leitura de Texto: Fatos e situações cotidianas que podem propiciar explorações 

matemáticas.  

 

Para essa sessão, definimos como objetivo analisar atividades alternativas para o 

ensino da matemática, envolvendo diferentes conteúdos de matemática. De um modo geral, as 

professoras gostaram da leitura do texto, pois, segundo elas, trouxeram idéias interessantes 

para ensinar matemática. Duas delas chamaram a atenção para as atividades de compra e 

venda, envolvendo a cesta básica. A professora S3 comentou: “Trabalhando assim a gente 

deixa a matemática mais significativa.” Já a professora S5 disse : “Esta é uma maneira 

interessante e diferente de trabalhar o cálculo em matemática.”    
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Atividade 4: Oficina pedagógica 1: Agrupamentos e trocas. 

 

 Os objetivos dessa atividade foram os seguintes:  

 

� Desenvolver atividades, envolvendo agrupamentos e trocas entre os agrupamentos, 

visando uma melhor compreensão dos princípios que regem um sistema de 

numeração; 

� Representar quantidades em diversas bases (sistema de numeração). 

 

Todas as professoras afirmaram com convicção que nunca tinham realizado esse tipo 

de trabalho. A professora S2 assim se referiu à atividade: “Não sabia que era importante esse 

trabalho de agrupamentos e trocas. Eu pensava que era o bastante trabalhar as idéias de 

unidade, dezena, centena e milhar e depois fazer as contas.” “Foi bom parar para refletir sobre 

isso.” A professora S5, durante a oficina, disse: “Acho que vou fazer essa atividade com meus 

alunos e depois a gente ver o que aconteceu.” Após discutirmos este assunto e a abordagem 

dada ao tema, S4 comentou: “Me parece que é importante fazer uma relação entre sistema de 

numeração e as operações fundamentais. Na minha época de aluna não tive essa oportunidade, 

acho que a gente está avançando.” 

 

Atividade 5: Oficina pedagógica 2: Noções de área e perímetro. 

 

 Nesta atividade, trabalhamos com o seguinte objetivo: Proporcionar às professoras 

condições para uso de material concreto manipulativo (palitos de fósforos) como recurso 

lúdico para o ensino da geometria e das medidas. 

 Como a maioria dos professores, as professoras pesquisadas disseram que sempre 

tiveram muita dificuldade com o conhecimento da geometria e das medidas. A professora S1 

e S5 ficaram maravilhadas com a atividade e ressaltaram a importância desta, argumentando 

que esta é uma forma de aprender brincando. S3 e S4 disseram que ainda não tinham pensado 

nesse tipo de atividade para trabalhar o conceito de área e perímetro. A professora S2 

comentou: “Pensando bem, usar material concreto desse jeito, realmente ajuda a aprender  

certas definições da matemática.”  
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Atividade 6: Oficina pedagógica 3: Tem geometria nas embalagens? 

 

 Desenvolvemos essa atividade, orientados pelos seguintes objetivos:  

� Refletir sobre a presença da geometria na natureza e nas atividades do cotidiano; 

� Estabelecer relações (semelhanças e diferenças) entre as figuras geométricas planas e 

as espaciais, utilizando embalagens de formas diferentes. 

 

Neste encontro, as professoras manifestaram a importância de trabalhar a geometria a 

partir de sua história e de sua presença no cotidiano. Sobre a atividade, S2 e S3 afirmaram: 

“Para ensinar geometria não achava tão importante fazer a diferença entre figuras planas e não 

planas.” (Professora S2). “As embalagens é um material concreto muito bom, porque ajuda as 

crianças a comparar as figuras.” (Professora S3). A professora S5 disse que: “Na minha visão 

eu pensava que ensinar geometria era só reconhecer as figuras geométricas. O que é triângulo, 

o que é quadrado, por aí.” 

 

Atividade 7: Oficina pedagógica 4: Matematizando a seca: quanto cabe de água? 

 

 Para esta atividade definimos os seguintes objetivos: 

� Discutir conceito de medir; 

� Diferenciar os conceitos unidade de medida e instrumento de medida; 

� Refletir criticamente sobre atividades que envolvem medidas de comprimento e de 

capacidade. 

 

Nesta atividade, as professoras apresentaram dificuldades para diferenciar unidade de 

medida de instrumento de medida, bem como conceituar de forma adequada o que significa 

“medir”. As professoras S2 e S5 acharam importante a reflexão feita sobre as medidas não 

convencionais e comentaram: “Estou vendo que para ensinar medidas na escola hoje, é 

importante ver como as pessoas faziam medidas antes.” (Professora S2). “Esta oficina me deu 

uma boa idéia para trabalhar medidas antigas com minhas crianças.” (Professora S5). “Estou 

gostando desse nosso estudo de matemática na mediação didática, a gente vai aprendendo 
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mais coisas e ensinando melhor.” Esta foi a maneira que a professora S4 se referiu ao 

processo formativo.   

 

Atividade 8: Oficina pedagógica 5: Explorando o material dourado. 

 

 Para desenvolver esta atividade, formulamos os seguintes objetivos: 

� Compreender as características fundamentais do sistema de numeração decimal; 

� Refletir criticamente sobre os algoritmos convencionais das operações básicas e 

relacioná-los com os princípios do sistema de numeração decimal. 

 

Percebemos nesta atividade, que o material dourado era conhecido só por algumas 

professoras (S3, S4 e S5). Nesta sessão na mediação didática, as professoras apontaram dois 

tópicos que consideram essenciais na aprendizagem da matemática, e que iriam utilizar em 

suas aulas: o uso de material concreto (manipulável) no ensino e a aprendizagem por 

compreensão, que segundo elas, é a aprendizagem em que o aluno compreende o porquê de 

cada conteúdo e não apenas memoriza regras e fórmulas a serem seguidas. As professoras S4 

e S5 disseram: “É importante que os alunos possam confeccionar o próprio material concreto, 

assim eles se motivam mais e a gente acaba ensinando coisas que interessam a eles” 

(Professora S4). “Estou compreendendo agora que o uso do material concreto é importante, 

mas a gente tem que ver como utilizar, depende da situação.” (Professora S5). As professoras 

S1 e S5, durante a atividade, fizeram os seguintes comentários: “Estou vendo agora que na 

minha escola esse tipo de discussão e estudo não acontece. Os materiais didáticos até existem, 

mas, a gente não pára para refletir sobre como utilizar”. (Professora S1). “Na minha escola é 

difícil a gente conversar com os colegas sobre o ensino da matemática; o nosso corre-corre 

não permite  que a gente pare para pensar ” (Professora S5). 

 

Atividade 9: Atividade prática 1: Descrevendo a matemática através de bula. 

  

 Foram formulados, para esta atividade, os seguintes objetivos:  

� Promover a reflexão crítica, entre as professoras, sobre as concepções sobre a 

matemática; 
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� Estimular a auto-reflexão, entre as professoras, sobre as suas concepções sobre o 

ensino da matemática; 

� Discutir a natureza do conhecimento matemático. 
 

Algumas professoras ainda defendem um ensino de matemática voltado para o uso de 

cálculo e algoritmos: “Ensinar a utilizar o procedimento de cálculo é fundamental no ensino 

da matemática.” (Professora S1). “É importante não esquecer que os alunos têm que fazer 

muitos exercícios.” (Professora S2). Apesar disso, a professora S1 defende o ensino de 

matemática voltado para atender às necessidades das crianças, considerando o que elas 

querem aprender. Já a professora S2 valoriza os recursos técnicos para ensinar. A professora 

S3 valoriza muito o ativismo do aluno para aprender e diz: “Devemos ensinar os conceitos 

matemáticos a partir dos interesses dos alunos, eles é quem dizem o que querem aprender.” 

Por outro lado, as professoras S4 e S5, nesta sessão, apresentaram concepções alternativas 

sobre o ensino da matemática, ao comentarem: “Acho que é importante colocar os alunos 

para pensar em problemas e tentar por eles  mesmos resolvê-los. A gente vai ajudando nas 

aulas, dando pistas, mas eles vão buscando, investigando, para ver se da certo.” (Professora 

S5). A professora S4 permanece preocupada em atender às necessidades dos alunos e isso 

orienta o seu planejamento e sua prática. Ela diz: “O aluno tem que ser o centro das 

preocupações do professor; devemos nas nossas aulas criar atividades do seu interesse.” Ela 

diz ainda: “É muito bom colocar as crianças para descobrir coisas, pesquisar problemas que 

envolvam matemática e discutir com a gente na sala de aula. Eles vão ficando 

independentes.”  Durante as atividades , a professora S4 afirmou : “na escola a gente bem que 

poderia conversar mais sobre o ensino e aprendizagem da matemática. O problema é que os 

professores quase não se encontram porque as condições de trabalho na escola não 

permitem”. 

 

Atividade 10: Atividade prática 2: idéias e algoritmos das operações fundamentais. 

 

 Esta atividade teve como objetivo refletir sobre as idéias presentes no conceito das 

operações fundamentais e relacioná-las com seus respectivos algoritmos. 

 Esta atividade permitir trabalhar novamente aspectos ligados às operações 

fundamentais, ao sistema de numeração decimal e seus princípios. Todas as professoras 

continuaram valorizando as atividades de ensino envolvendo as operações. “É importante 
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pensar na relação entre as idéias das operações e os procedimentos de cálculo”( Professora 

S2).  A professora S5 disse: “Não sabia que era tão importante trabalhar procedimentos de 

cálculo diferentes, que são poucos utilizados”.  A professora S4 comentou: “Esta forma de 

discutir e estudar matemática ajuda a gente a pensar melhor sobre o que faz, assim a gente 

cresce e vai ficando mais seguro”.       

 

4.3 BLOCO 3 : As concepções das professoras após o processo formativo 

 

    Nesta seção, são apresentadas as concepções das professoras sobre o ensino da 

matemática, reveladas no terceiro momento da pesquisa. No processo de aproximação às 

concepções, são analisados os resultados encontrados no questionário, no plano de aula e na 

entrevista para a realização das inferências sobre as concepções. A análise dos resultados, 

nessa fase da pesquisa, ajuda a estabelecer comparações, semelhanças e diferenças com 

relação aos resultados apresentados na fase inicial do estudo. Neste terceiro momento da 

pesquisa, observa-se a evolução das concepções das professoras sobre o ensino da 

matemática. 

 

4.3.1 Aproximação às concepções através dos questionários 

        

Perguntas:  

Pergunta 1: Para você, o que significa um bom livro de Matemática para o   1º e o 2º ciclos do 
Ensino Fundamental ? 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
 

  S1 
Apresenta o conteúdo de forma seqüencial 
e adequada partindo do simples para o 
complexo. Apresenta muitos exercícios de 
fixação de aprendizagem  

  S2 Desenvolve habilidades matemáticas como 
comparar, relacionar, calcular através de  
muitos exercícios 

  S3 Apresenta conteúdos e atividades 
relevantes e motivadoras para os alunos; 
que atendem aos seus interesses 

 
  S4 

Traz atividades significativas e 
motivadoras para os alunos; que atendem 
aos seus interesses 
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  S5 Utiliza problemas ligados às vivências dos 
alunos; ao seu contexto social 

 

 Analisando as respostas apresentadas pelas professoras sobre um bom livro de 

matemática, encontramos características ligadas a uma tendência didática tecnológica, quando 

a professora S1 revela a preocupação com a organização seqüencial e rígida dos conteúdos. Já 

as professoras S3, S4 e S5 revelam características e uma visão espontaneísta do ensino da 

matemática. Suas preocupações se voltam para as necessidades dos alunos, para aquilo que 

gostaríamos de aprender, ressaltando a liberdade desses alunos ao propor conteúdos de 

interesse destes. 

 

Pergunta 2: No ensino da Matemática, no 1º e 2º ciclos, que tipo de atividades você acredita 
que podem facilitar a aprendizagem? Argumente com exemplos. 
 
 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
 S1 Atividades que interessam aos alunos 
 S2 Uso de vários recursos técnicos; material 

audio-visual, material concreto 
 S3 Jogos e atividades lúdicas em geral que 

agradam os alunos 

 S4 Através de trabalho em grupo e pesquisas, 
ajudando o aluno a identificar problemas e 
resolve-los 

 S5 Através das atividades com a participação e 
liberdade dos alunos 

 

As informações apresentadas pelas professoras S1, S3 e S5 apontam para uma 

tendência didática fundamentada na liberdade para aprender e no ativismo do aluno no 

processo de aprendizagem. Isto caracteriza um modelo didático espontaneísta que prevalece 

entre os professores de acordo com as respostas ao questionário. 

Podemos interpretar esta situação de acordo com o que aponta Orlandi (2002, p.57): 

 
Assim, intencionamos apontar com a denominação aplicações da Matemática ao 
nível da atividade ordinária para um tipo de atividade de Matemática cujo interesse 
básico assenta-se no âmbito de problemas de contagens, medidas e transações 
comerciais. Podemos dizer que as aplicações da Matemática, observadas sob a ótica 
da atividade matemática, atendem a uma abordagem prática associada à Matemática, 
mas, filia-se a uma matemática informal. 
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Para essas professoras, o protagonismo do aluno nas atividades de ensino e 

aprendizagem é um critério muito importante para ser levado em conta. É importante registrar 

a preocupação da professora S4, quando se refere a atividades que envolvem resolução de 

problemas e a prática da pesquisa. A atividade de investigação e de resolução dos problemas 

são características da tendência didática investigativa. Além disso, fica também evidenciada a 

presença de características do modelo didático tecnológico, como mostra os argumentos da 

professora S2, ao se referir ao uso de diferentes recursos técnicos de ensino. 

 

Pergunta 3: Que tipo de situações você considera adequadas para resolver problemas ao 
ensinar matemática no 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental? 
 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
 S1 Exercícios com a moeda (o dinheiro), 

utilizando livremente as experiências dos 
alunos 

 S2 Exercícios envolvendo cálculo e uso de 
algoritmos 

 S3 Exercícios envolvendo situações simuladas 
de compra e venda, dando liberdade para 
que os alunos identifiquem e resolvam 
problemas 

S4 Situações-didáticas com uso de tabelas e 
gráficos usando problemas propostos pelos 
alunos  

 S5 Problema envolvendo o índice de 
mortalidade infantil, utilizando-se de 
tabelas e gráficos para leitura e reflexão 

 

 A análise dos resultados mostra que há uma preocupação importante com a estratégia 

de resolução de problemas. É revelada uma preocupação com resolução de problemas em 

situações simuladas, como argumenta a professora S3, assim como aparecem respostas que 

evidenciam resolução de problemas contextualizados em situações reais, como salienta as 

professoras S4 e S5. Apesar destes resultados, que consideramos positivos e um avanço, 

identificamos, ainda, argumentos (professora S2) que caracterizam uma tendência didática 

tradicional.  
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Pergunta 4: Que tipos de atividades a serem realizadas pelos alunos no 1º ou 2º Ciclos 
caracterizam um bom livro de Matemática? 
 

PROFESSORAS CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
S1 Atividades que utilizam fórmulas e 

procedimentos de cálculos, e muitos 
exercícios 

S2 Atividades bem programadas e planejadas  
numa seqüência lógica para que se possa 
atingir os objetivos definidos 

S3 Atividades bem elaboradas; com uma boa 
seqüência; com objetivos bem claros  

S4 Atividades que apresentem problemas 
contextualizados do cotidiano dos alunos 

S5 Problemas que interessam aos alunos, e que 
sirvam de motivação, trazidos por eles 

 

Notamos, através dos argumentos da professora S1, que ainda permanecem entre os 

indicadores do quadro acima, características ligadas a um modelo didático tradicional, uma 

vez que se evidenciam atividades relacionadas ao desenvolvimento de conteúdos e 

procedimentos de cálculo. O fato de as professoras confundirem, conceitualmente, problemas 

e exercícios os conduzem, em sua maioria, a considerarem como positivo o grande número de 

exercícios repetitivos presentes nos livros didáticos em suas práticas, pois, assim, estariam 

“treinando” seus alunos com atividades de fixação da aprendizagem, típico do “ensino 

condutista”. 

Consideramos que um fato que pode justificar os argumentos da professora S1 está 

relacionado com a visão absolutista da matemática (ERNEST, 1991), caracterizada por um 

pensamento fechado e absoluto da matemática, enquanto ciência formal. Os alunos, então, 

precisam aprender esta “forma” e os exercícios repetitivos é um caminho para isto. 

É importante ressaltar que, dentre os elementos caracterizadores das tendências 

didáticas, aparecem indicação (professoras S2, S3, S4 e S5) explícita do modelo didático 

investigativo, tecnológico e espontaneísta. Os argumentos destas professoras parecem indicar 

que há uma compreensão sobre o que é de fato um problema e um exercício e a função que 

ocupam no ensino e aprendizagem da matemática.  

 A seguir, resumimos no quadro 17 abaixo as visões de cada professor sobre o ensino 

da Matemática, a partir das respostas às perguntas do questionário. 
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Visões de cada professor sobre o ensino da Matemática 

PROFESSORA VISÕES SOBRE O ENSINO DA MATEMÁTICA 

S1 Exercícios na lousa utilizando o dinheiro e atividades ligadas ao interesse dos 
alunos, promovendo uma maior participação através de atividades propostas 
pelos alunos. Visão espontaneísta 

S2 Ensino desenvolvido através de recursos de ensino diversificados; aulas 
expositivas com auxílio de materiais, como cartazes, álbum seriado; 
atividades voltadas para atingir os objetivos da matemática. Visão 
tecnológica 

S3 Atividades que interessam aos alunos; exercícios que tem relação com o 
cotidiano dos alunos; com aquilo que querem aprender. Visão espontaneísta 

S4 Conteúdos de ensino solicitados pelos alunos; uso de atividades com base em 
investigação de problemas contextualizados. Visão 
espontaneísta/investigativa 

S5 Os conteúdos de ensino passam pela escolha dos alunos; os problemas devem 
se relacionar com o contexto onde os alunos estão inseridos. Visão 
espontaneísta/investigativa 

QUADRO 17 – Visões de cada professora sobre o ensino da Matemática 

Analisando os resultados do quadro acima percebemos que, com relação ao ensino da 

Matemática e entre os modelos revelados, há uma predominância de um modelo didático em 

relação aos outros. Nas respostas das professoras e nos seus argumentos, as tendências 

didáticas espontaneísta e investigativa se apresentam com a mesma freqüência. As professoras 

S1, S3, S4 e S5 apresentam características de um modelo didático espontaneísta, ao 

ressaltarem, em suas atividades de ensino, o protagonismo do aluno nas atividades de ensino e 

aprendizagem. Defendem a idéia de que os procedimentos metodológicos devem considerar 

as necessidades e os interesses dos alunos, orientando-se por estes. 

Um fato que chama atenção é que pelos argumentos apresentados pelas professoras S4 

e S5 há presença de características que revelam, explicitamente, um modelo didático 

investigativo. Elas revelaram uma preocupação com uma metodologia de resolução de 

problema, a partir de situações contextualizadas ligadas ao cotidiano dos alunos.  

Pelo menos, a partir dos questionários, se explicita preocupação em partir dos 

problemas reais para desenvolver os conteúdos. Ao ensinar esses conteúdos, procuram 

aplicações em outras áreas do conhecimento; essas aplicações são utilizadas para motivar os 

alunos.  
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Os argumentos da professora S2 mostram, ainda, preocupação com aspectos 

estruturais da matemática ligando-os a objetivos operacionais e diferentes recursos de ensino.  

Dentre os argumentos apresentados por esta professora, são evidenciados indicadores 

característicos de um modelo didático tecnológico, uma vez que, nota-se um cuidado com 

uma seqüência rigorosa dos conteúdos, com uma preocupação com pré-requisitos voltados 

para o alcance de objetivos terminais. 

 

4.3.2 Aproximação às concepções através dos planos de aula 

A partir do quadro 18 abaixo, apresentamos e discutimos os resultados obtidos com 

base nos planos de aula das professoras. 

 

Resultados obtidos com base nos planos de aula das professoras 

PROFESSORAS CATEGORIAS TENDÊNCIAS 
DIDÁTICAS 

 

S1 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas 
pelo aluno; os conteúdos são declarados, mas não são 
organizados; a metodologia expressa em atividades que 
caracterizam uma variação de procedimentos 
(ativismo); apresenta recursos didáticos, mas não os 
explica  

 

Tradicional-
espontaneísta 

 

 

S2 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas 
pela professora; os conteúdos são declarados e 
organizados numa seqüência lógica; A metodologia 
expressa o uso de vários recursos didáticos 

 

Tecnológica 

 

S3 

Definem objetivos como atividades a serem feitas pelos 
professores; os conteúdos são declarados e 
organizados; apresenta recursos didáticos, mas não os  
explica; explicita procedimentos de avaliação sem 
explicação 

 

Tecnológica 

 

S4 

Definem os objetivos como atividades a serem feitas 
pelos professores; os conteúdos são declarados e 
organizados numa seqüência lógica e rigorosa; explica 
as atividades; apresenta diferentes recursos didáticos  

 

Tecnológica 

S5 Definem os objetivos como atividades a serem feitas 
pelos alunos; os conteúdos são declarados, mas não 
organizados numa seqüência rígida; não explica as 
atividades; faz um esboço geral (considera a 
flexibilidade) 

 

Espontaneísta 

QUADRO 18 - Resultados obtidos com base nos planos de aula das professoras 
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 De acordo com as respostas dadas pelas professoras, pudemos observar que os 

indicadores que caracterizam uma tendência didática tecnológica aparecem com mais 

freqüência. As professoras S2, S3 e S4 privilegiam a organização dos conteúdos, seguindo 

uma seqüência rígida e cerrada de conteúdos, com explicitação de objetivos terminais 

centrados no professor, diferentes recursos de ensino e preocupações com os pré-requisitos. 

Na pedagogia tecnicista, que privilegia a transmissão de informações logicamente 

ordenadas, os passos a serem seguidos pelo professor são: a) estabelecer os objetivos 

comportamentais; b) planejar atividades a serem desenvolvidas pelos alunos, a fim de 

atingirem os objetivos propostos, em seu ritmo próprio, em uma seqüência de pequenos 

passos; e c) avaliar a mudança de comportamento dos alunos (NORONHA, 1994). Esta 

seqüência didática caracteriza as idéias das professoras S2, S3 e S4 sobre o ensino da 

matemática. 

As professoras S2, S3 e S4 se referem, ainda, aos estudos dirigidos, organizados 

segundo objetivos específicos, "cujo alcance é verificado semanalmente em testes 

individuais". O ritmo de cada aluno é respeitado, na medida em que o professor faz o 

atendimento de acordo com as solicitações. Seguem, portanto, o modelo da pedagogia 

tecnicista. Apenas duas professoras (S1 e S5) apresentaram modelos didáticos referentes a 

uma tendência didática espontaneísta, uma vez que propõe atividades centradas no aluno e 

nos seus interesses. 

 

4.3.3 Aproximação às concepções através das entrevistas 

 

Os argumentos das professoras e a discussão dos resultados obtidos a partir das 

entrevistas são indicados a seguir. Para isso, utilizamos um quadro com a transcrição de 

respostas relacionadas à visão das professoras sobre o ensino da matemática. Inicialmente, são 

evidenciados os resultados categorizados obtidos por professora e segundo as questões de 

estudo e em seguida apresenta-se um quadro síntese, mostrando as idéias de cada professora 

sobre o ensino da matemática. 
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PROFESSORAS IDÉIAS SOBRE O ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

S1 Espontaneísta 

S2 Tradicional 

S3 Espontaneísta 

S4 Investigativa 

S5 Investigativa 
QUADRO 20 – Idéias de cada professora sobre o ensino da matemática. 

Fonte: entrevistas. 
 

As respostas apresentadas pelas professoras podem nos ajudar a discutir as 

semelhanças e diferenças entre seus discursos e melhor definir o sentido que atribuíram as 

suas idéias quando responderam o questionário e elaboraram o plano de aula. 

As informações apresentadas no quadro acima, mostram que, segundo as entrevistas, 

somente a professora S2 revela idéias sobre o ensino de matemática orientadas ao modelo 

tradicional. Quanto às idéias desta professora sobre o ensino da Matemática, podemos inferir 

que sua prática docente é tradicional: as aulas são expositivas, com pouca participação dos 

alunos; motivação inicial ou revisão da aula anterior, seguida da exposição do conteúdo; 

apresentação de exemplos e exercícios e correção pela professora.  

Identificamos, através das informações obtidas, que as professoras investigadas 

apresentam concepções diferenciadas sobre o ensino da matemática. As professoras S1 e S3 

procuram adaptar a sua aula às necessidades dos alunos, ensinando o que eles apontam como 

conteúdos de ensino. Isto caracteriza um modelo didático espontaneísta. Já as professoras S4 e 

S5 revelam idéias e concepções diferentes sobre o ensino de matemátia, uma vez que utilizam 

nas suas atividades de ensino a estratégia de resolução de problemas contextualizados e 

ligados à vivência dos alunos. Há uma preocupação com a atitude de busca e investigação do 

conhecimento por parte dos alunos, valorizando o trabalho reflexivo e questionador. Isto 

mostra que as professoras S4 e S5 se orientam por um modelo didático e investigativo.  
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4.3.4 As concepções das professoras sobre o ensino da matemática após o processo 
formativo 
 

Até aqui, as informações e os argumentos das professoras foram categorizados, a partir 

dessa categorização inferimos suas idéias sobre o ensino da matemática. O quadro indicado a 

seguir apresenta a triangulação das respostas de cada professora obtidas através do 

questionário, plano de aula e da entrevista com as inferências do pesquisador sobre as 

concepções das professoras acerca do ensino da matemática, durante o diagnóstico final da 

pesquisa. 
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Analisando os resultados indicados nos quadros anteriores, vimos que as concepções 

das professoras sobre o ensino de matemática evoluíram de um nível para outro. É importante 

evidenciar que as professoras modificaram suas concepções sem, no entanto, abandonar 

concepções anteriores. Isto pode ser identificado, por exemplo, nas concepções das 

professoras S2 e S4, caracterizadas pelos seguintes modelos didáticos: 

Tecnológico/Tradicional e Espontaneísta/Investigativo. Esta interface entre um tipo de 

concepção e outro é perfeitamente natural, visto que o processo de mudanças  das concepções 

é complexo; elas não se modificam facilmente e existem fatores que condicionam estas 

mudanças Freitas (2004). 

 As informações mostram que o modelo didático tradicional ainda está presente nas 

concepções das professoras S1 e S2. Entendemos que isto ocorre pelo fato de os professores, 

em geral, serem influenciados pela visão absolutista da matemática, considerando-a como o 

domínio das verdades absolutas, que se dispõem em uma estrutura complexa, onde imperam 

a ordem e o rigor (ERNEST, 1989). Essas características da Matemática, como disciplinadora 

do pensamento, vêm sendo apresentadas ao longo dos séculos e nos parece que esta visão 

filosófica tem influenciado as concepções e as práticas de ensino das professoras 

pesquisadas. 

 Por outro lado, podemos identificar avanços importantes nas concepções das 

professoras S4 e S5, caracterizadas por um modelo didático investigativo. Há indicações de 

que estas professoras, em suas salas de aula, desenvolvem projetos de ensino, enquanto 

estratégia metodológica, que priorizam a resolução de problemas e a prática investigativa.  

A forma como as professoras elaboraram e organizaram o plano de aula, demonstra 

uma certa predominância de indicadores de uma tendência didática tecnológica e 

espontaneísta, sendo ressaltadas as atividades de ensino centradas nos alunos, nos seus 

interesses e necessidades de aprendizagem além de evidenciar a utilização e recursos técnicos 

de ensino diversificados. 

As professoras definem os objetivos de ensino como atividades a serem realizadas, 

ora pela professora, (S1 e S2) com predomínio de aulas expositivas, sendo o livro didático 

uma ferramenta de certo peso nesse processo, ora pelos alunos (S3, S4 e S5). Os conteúdos 

são sempre declarados no plano, mas não trazem explicitamente uma organização ou uma 

seqüenciação, provavelmente, porque esta é uma tarefa da professora durante a aula. 

Com relação aos procedimentos de avaliação, estes sempre são declarados, mas  não 

se deixam claras as diversas dimensões de avaliação. Às vezes, se avalia de acordo com os 
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objetivos e ora de acordo com os conteúdos, sendo a participação dos alunos uma referência 

muito mencionada para avaliar.  

É pertinente, no momento, distinguir entre concepções manifestadas pelos 

professores, que estes descrevem como sendo as suas (e isto sem pôr necessariamente em 

causa a sua sinceridade) e as concepções ativas, que de fato informam a sua prática. A 

distância entre estes dois tipos de concepções pode ser bastante apreciável. As concepções 

manifestadas podem sofrer uma influência significativa do que no discurso social e 

profissional é tido como adequado, mas não serem (parcial ou integralmente) capazes de 

informar a prática. Assim, as relações entre as concepções das professoras sobre o ensino da 

matemática e as práticas de ensino podem apresentar incoerências ou inconsistências, ou seja, 

elas por si só não são reveladoras do que ocorre no ambiente da sala de aula.  

 

4.4  Análise da evolução das concepções das professoras sobre o ensino da matemática 

  

 Considerando os diagnósticos inicial e final das concepções das professoras sobre o 

ensino da matemática e sua trajetória durante o processo formativo organizado, verificamos 

que essas concepções evoluíram de um patamar para outro. As professoras, no seu conjunto, 

foram modificando suas concepções de forma contínua, gradual e progressiva. 

 Durante nossa intervenção, observou-se evolução nas concepções desde um modelo 

didático centrado no professor e nos conteúdos para outros centrados no aluno. Analisando os 

resultados, vemos que o processo de mudança conceptual de cada professora é diferenciado e 

singular e vinculado à história pessoal, tipo de formação que cada um recebeu, e influência 

que sofre do contexto (grupo social, instituição que trabalha, relação com o conhecimento 

matemático estabelecido ao longo da profissão). 

 Assim, as professoras apresentaram concepções diferentes umas das outras, tomando-

se como parâmetro concepções consideradas mais desejadas. A professora S1, em relação às 

suas concepções sobre o ensino de matemática, saiu de um modelo tradicional para uma 

orientação espontaneísta e com características de um modelo didático investigativo. Por outro 

lado, a professora S2, que antes do processo formativo utilizado (mediação didática, 

orientada a uma prática reflexiva crítica), apresentava características de um modelo didático 

tradicional, ao final do processo, suas concepções se alinharam com orientações tecnológicas, 

permanecendo, ainda, traços de uma concepção tradicional sobre o ensino da matemática. 
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Um fator fundamental que estimulou a mudança nas professoras durante a intervenção 

didática foi tomar consciência da existência das idéias alternativas dos estudantes, idéias com 

as quais os alunos chegam na sala de aula e que em muitos casos permanecem, apesar da 

explicação do professor. Sobre isso vejamos o que comentou a professora S5:                                                       

 

 comecei a tomar consciência da existência das idéias alternativas nos 
primeiros anos de exercício da profissão e me surpreendeu saber 
sobre sua importância no processo de ensino e aprendizagem da 
matemática. O conhecimento da existência dessas idéias prévias tem 
favorecido, em minha opinião, a consolidação de uma forma de 
ensinar mais construtivista (ficha de registro). 

 

 

         No nosso estudo, o conhecimento das idéias alternativas dos alunos tem se mostrado 

como um catalizador da reflexão crítica e mudança do professor. O papel do professor na 

aula e, portanto, na aprendizagem do aluno, estaria muito relacionado com o fato de ter-se 

consciência das idéias prévias deles.  

  Outro importante fator na mudança é identificado na fala da professora S4, ao dar-se 

conta de que não teria que limitar-se ao conhecimento conceitual, e sim teria que voltar-se 

para o conhecimento procedimental, especialmente no processo de resolução de problema. A 

partir de uma perspectiva construtivista, entende-se que as mudanças têm que afetar tanto os 

aspectos conceituais, como os procedimentais e atitudinais do professorado.  

 Além disso, o fato de as professoras terem modificado suas concepções sobre o 

ensino da matemática indica que elas superaram o obstáculo da concepção simples, linear e 

mecânica dos processos de ensino. Acreditamos que isto pode ser entendido em função da 

natureza das atividades desenvolvidas durante o processo formativo.   

 Os resultados nos mostram, principalmente a partir dos argumentos das professoras 

S1, S2 e S3, que os professores não mudam facilmente suas concepções e menos ainda, suas 

práticas docentes, já que existem condicionantes que reforçam os modelos tradicionais e que 

representam obstáculos para mudá-los. A professora S4 ao afirmar: “na escola a gente bem 

que poderia conversar mais sobre o ensino e aprendizagem da matemática. O problema é que 

os professores quase não se encontram porque as condições da escola não permitem”, revela 

um desses condicionantes: o contexto escolar e os problemas práticos do professor.   

 Observamos que a mudança não é linear; e sim um processo complexo no qual 

intervém inúmeros fatores que obstaculizam e dificultam essas mudanças . A mudança das 

concepções , quando se produz , é contínua, gradual e raramente implica num completo 

abandono dos modelos tradicionais em favor dos novos, sendo, portanto, aquisições e 



 

 

204

retenções parciais. As professoras vão sucessivamente mudando seu pensamento, suas 

crenças e concepções por considerarem positivas e aplicáveis ao trabalho na sala de aula. 

Para a professora S3, as mudanças têm sido na direção de melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem, porém fazendo aquilo que considera satisfação pessoal e de resultado 

gratificante para os alunos e para ela. Daí a sua preocupação para que haja um bom ambiente 

na sala de aula. Esse resultado nos indica a necessidade se levar em conta os aspectos 

pessoais e sociais, pois as mudanças têm que compensar afetivamente e se produzem em um 

contexto social e de trabalho. 

 Ao se analisar especificamente os fatores que podem ter favorecido as mudanças das 

concepções das professoras sobre o ensino da matemática, encontraremos o trabalho 

colaborativo e a reflexão crítica. As professoras S4 e S5, por exemplo, valorizam as relações 

com os colegas de trabalho e apontam, como um obstáculo para as mudanças, o 

individualismo do professorado.  Para professora S5, o trabalho em equipe não só ajuda o 

desenvolvimento profissional, mas também ao compartilhar experiências, vivências e 

frustrações pode ser um apoio emocional e afetivo para o professor.             

        Os resultados encontrados nos mostram que as mudanças profundas no sistema de 

concepções só se verificam perante processos muito fortes, geradores de grandes 

desequilíbrios. Isto apenas acontece no quadro de vivências pessoais intensas, como a 

participação num processo formativo bem planejado, sistemático e que a prática reflexiva 

crítica como estratégia formativa pode contribuir para essas mudanças.   

          Segundo Ponte (1992), as mudanças de concepções e de práticas constituem um 

processo difícil e penoso em relação ao qual as pessoas oferecem uma resistência natural e de 

certo modo saudável. No nosso estudo, concluímos, pelos resultados, que o processo de 

mudanças para as pessoas é difícil, mesmo quando elas estão empenhadas em efetuar tal 

mudança.  

  Assim, os processos de formação não podem ser concebidos como a imposição de 

qualquer conjunto de "verdades", mas exigem uma atitude diferente, de grande respeito pelos 

participantes. A formação docente tem de ser entendida como um processo de troca e de 

criação coletiva, em que quem conduz intervém com certos conhecimentos e competências, 

mas está igualmente a aprender com os outros. Nestas condições, a formação é mais um 

processo partilhado de aprendizagem.  

 Pelos resultados, identificamos que as professoras S4 e S5 ao final do processo 

formativo, apresentaram preocupações com um trabalho de natureza investigativa. Sua 

metodologia concebida se volta para a investigação de problemas a partir do conhecimento 
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prévio ou cotidiano dos alunos e para atividades de questionamento, contraste e confronto 

com estas idéias. Sobre isso, a professora S4 afirmou: 

 
 deixo os alunos exporem suas idéias, dúvidas e curiosidades sobre o 

assunto e posteriormente uso exemplos que contrastam suas idéias 
iniciais para que reelaborem. (ficha de registro). 

 

Neste caso, o que se procura é uma metodologia voltada para proporcionar 

investigação, participação e interação. Desafiar o aluno e favorecer a resolução de problemas 

através da realidade.  

Segundo Krüger (2000), o modelo investigativo se caracteriza por princípios teóricos 

que orientam, tanto a interpretação dos processos de ensino e de aprendizagem como também 

as intervenções que acontecem na sala de aula. A negociação professor – aluno e a necessária 

reflexão do professor  sobre sua prática ; o respeito e o reconhecimento da diversidade, tanto 

das situações escolares como das formas de pensar; e a autonomia como princípio dos 

processos de aprendizagem e de construção do desenvolvimento individual  do pensamento e 

da ação  são aspectos considerados por estes princípios.   

 No nosso estudo, as professoras S4 e S5 assumiram a autonomia como um valor para 

prática e atitude do professor, bem como a importância que tem a relação professor – aluno. 

A integração entre o que o professor considera relevante e o que o aluno entende como 

interessante e útil é proposta a partir da identificação de problemas a investigar. É isso que 

foi revelado pelas professoras S4 e S5.      

Analisando os resultados, concluímos que a prática reflexiva crítica é uma atividade 

que pode dar um contributo fundamental ao desenvolvimento profissional do professor, num 

processo de mudança das concepções sobre o ensino da matemática, que leva 

necessariamente o seu tempo e que passa pela alteração das crenças, concepções, 

conhecimentos e formas de trabalhar do professor. 

Acreditamos que a reflexão estimula novos interesses, chama a atenção para novas 

questões e possibilita uma prática mais segura, mais consciente e mais enriquecedora, o que 

denota uma maior autonomia docente. Quando um profissional reflete na e sobre a sua 

prática, os objetos da sua reflexão são tanto mais variados quanto mais vasto, rico e profundo 

for o conhecimento que ele traz consigo para a prática. 

Os resultados mostram, ainda, que para o professor desenvolver-se como profissional, 

tem que considerar todos os aspectos da prática, o que só pode ser feito em equipe de 

professores, uma vez que a reflexão na e sobre a ação, conduz a uma aprendizagem limitada, 
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se for feita pelo professor isoladamente. Uma prática reflexiva crítica proporciona aos 

professores oportunidades para o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais 

responsáveis, melhores e mais conscientes. As práticas individualizadas são um forte fator 

que obstaculizam as mudanças nas concepções. 

As práticas reflexivas críticas, na medida em que envolvem equipes de professores em 

trabalho colaborativo, podem constituir um modo de lidar com a insegurança, encorajando e 

motivando a trabalhar, provocando mudanças nas concepções, buscando o equilíbrio entre a 

ação e o pensamento e uma nova prática. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

207

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    

   Inúmeros trabalhos de investigação colocaram em evidência a importância de 

analisar as concepções dos professores em formação sobre a matemática e sobre o seu 

ensino/ aprendizagem durante o seu processo de formação. Estas concepções aparecem e 

desenvolvem-se durante o processo de escolarização e são estáveis e resistentes à mudança.   

 No nosso estudo, as mudanças de concepções dos professores sobre o ensino da 

matemática foram analisadas em contexto formativo, tendo como estratégia formativa a 

prática reflexiva crítica, entendida como agente catalizador dessas mudanças. Os primeiros 

resultados nos mostraram que o modelo de ensino, experimentado, em geral, pelos 

professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, marcou as 

concepções sobre os diversos aspectos da matemática e do seu ensino, tais como: o conteúdo 

matemático escolar, os objetivos do ensino da matemática, o currículo da matemática, o tipo 

de tarefas a desenvolver e sobre a própria pessoa  em relação com a educação matemática. 

 A investigação nos mostra que existe uma evolução progressiva, lenta e gradual das 

concepções das professoras pesquisadas sobre o ensino da matemática. Para nós, há uma 

indicação de que as concepções dos professores, pela sua própria natureza e formação, são de 

difícil mudança. As mudanças observadas nas professoras pesquisadas (S1,S2,S3,S4 e S5), 

durante o percurso formativo evidenciaram isto. 

 Neste sentido, Ponte (1992) afirma que as concepções são uma espécie de lente ou de 

filtro que os professores em formação utilizam, consciente ou inconscientemente, para filtrar 

e, em alguns casos, bloquear os conteúdos da Didática da Matemática dos cursos de 

formação e interpretar o seu próprio processo formativo.  

 Na nossa pesquisa, as referências que as professoras tiveram enquanto alunas na 

disciplina de matemática, apareceram quase sempre como influências fortes e negativas no 

processo de aprender a ensinar. Assim, pelos resultados deste estudo e também com base em 

outros, entendemos que para aprender a ensinar matemática devemos considerar as 

exigências que provêem das próprias concepções e conhecimentos sobre a matemática, sobre 

o seu ensino e todas as influências externas envolvidas na educação.   

 Pelo estudo, um dos fatores para a mudança de suas concepções sobre o ensino da 

matemática foi a tomada de consciência das professoras da existência de idéias alternativas 

dos alunos e suas implicações na aprendizagem e no ensino.  
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 Com relação às implicações desta pesquisa, cremos que as investigações sobre 

mudanças nas concepções têm que ser longitudinais, com prazos suficientemente longos que 

permitam um seguimento prolongado, com todas as dificuldades técnicas que isto exige. 

Cremos que o desenvolvimento profissional dos professores com experiência não 

pode ocorrer através de mudanças por substituição de modelos anteriores, e sim como um 

processo interno de crescimento, evolução, e desenvolvimento gradual a partir do que já 

pensam e fazem, dos problemas reais de ensino e aprendizagem da matemática, das 

preocupações cotidianas do professor, potencionalizando e apoiando a metacognição, a 

motivação, a colaboração e o compromisso dos professores com seu próprio 

desenvolvimento profissional. Neste processo, têm que ser considerados os aspectos pessoais 

e sociais do professor fortalecendo sua auto- estima,valorizando as contribuições positivas e 

construindo a mudança a partir delas.  

 Segundo Thompson (1992), há uma variedade de aspectos que devem ser 

considerados no estudo das concepções dos professores sobre o ensino-aprendizagem da 

Matemática, e que incluem o papel e o propósito da escola em geral, os objetivos desejáveis 

do ensino desta disciplina, as abordagens pedagógicas, o papel do professor, o controle na 

sala de aula, a percepção do propósito do planejamento, a sua noção do que são os 

procedimentos matemáticos legítimos, a sua perspectiva do que é o conhecimento 

matemático dos alunos, de como estes aprendem Matemática e o que são os resultados 

aceitáveis do ensino e o modo de avaliar os alunos. 

  Numa tentativa de organizar um modelo geral, esta autora (THOMPSON, 1992), 

propõe quatro orientações fundamentais relativamente às concepções pedagógicas: (a) 

centradas no conteúdo com ênfase na compreensão conceptual; (b) centradas no conteúdo 

com ênfase na execução; (c) centradas no aluno; e (d) centradas na organização da sala de 

aula. A estas orientações poderíamos talvez acrescentar uma quinta: (e) centrada no 

conteúdo, com ênfase nas situações problemáticas.  

No que se refere aos estudos portugueses, Guimarães (1988) indicou que 

relativamente ao papel do professor e do aluno, as idéias principais parecem ser: (a) a aula 

consta de momentos alternados de exposição (fundamentalmente a cargo do professor) e de 

prática (fundamentalmente a cargo dos alunos); (b) na exposição cabe ao professor transmitir 

a informação e cabe ao aluno recolhê-la; (c) o processo é um diálogo de pergunta-resposta, 

sendo a abordagem umas vezes mais conceptual, dando-se ênfase aos aspectos de 

compreensão, noutras mais computacional, dando-se ênfase aos aspectos mecânicos; (d) os 

aspectos de prática são constituídos pela resolução dos exercícios de aplicação mais ou 
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menos direta e preenchem grande parte das aulas; (e) as situações de ensino-aprendizagem, 

tanto na abordagem a novos assuntos como na resolução de exercícios tendem a ser muito 

estruturadas e a não se revestir de caráter problemático; e (f) a interação privilegiada é a 

interação professor-aluno.  

No nosso estudo, tornou-se patente uma significativa mudança no que os professores 

assumem como sendo as suas mais prementes necessidades de formação. Antigamente, a 

formação era vista como tendo de ser externamente sólida em termos dos conteúdos de 

ensino, sendo pouco valorizada a componente pedagógica. Agora estes aspectos, incluindo 

temas como trabalho de projeto, dinâmicas de grupo, e avaliação, são tanto ou mais 

valorizados como os temas de Matemática.  

Sobre uma base de uma entidade ainda mal estudada que o ensino tradicional 

aumentam os sinais de uma crescente simpatia por novas idéias e concepções para o ensino 

da Matemática (cujos ecos já se notam nos novos programas). Estas novas concepções, 

quando aplicadas à letra, revelam-se, no entanto, problemáticas em diversos aspectos. A 

investigação realizada não permitiu saber em que medida os professores que tendem a 

abraçar os novos pontos de vista os concretizam na sua prática pedagógica.   

 Em Ponte (1992), referem-se exemplos de professores que alteraram pelo menos 

alguns aspectos das suas práticas por influência de mudanças que começaram a ocorrer no 

seu quadro conceptual, mas também se indica que o desempenho de outras funções pelos 

professores (nomeadamente de responsabilidade administrativa) tende a proporcionar-lhes 

novos pontos de vista.  

 Trata-se, em última análise, de um problema filosófico: É o ser humano 

essencialmente movido por princípios e por um desejo de coerência ou essencialmente 

pragmático? Ou seja, é movido por decisões que assume conscientemente ou por mecanismos 

biológicos servidos apenas parcialmente pela racionalidade? Poderá ser pertinente distinguir 

entre concepções manifestadas pelos professores, que estes descrevem como sendo as suas (e 

isto sem pôr necessariamente em causa a sua sinceridade) e as concepções ativas, que de fato 

informam a sua prática. A distância entre estes dois tipos de concepções pode ser bastante 

apreciável.  

 As concepções manifestadas podem sofrer uma influência significativa do que no 

discurso social e profissional é tido como adequado, mas não serem (parcial ou 

integralmente) capazes de informar a prática. Isto pode ocorrer por uma variedade de fatores: 

(a) falta de recursos materiais e organizativos, (b) falta de recursos conceptuais (não saber 
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como vencer as dificuldades que a sua concretização suscita), ou ainda (c) pelo esforço 

exagerado que se antevê como necessário.  

 Como levar os professores a adotar uma prática corrente de reflexão crítica, 

nomeadamente no quadro de processos de formação, constitui, no entanto, um sério problema 

em aberto no que respeita à formação de professores este é um problema que nossa pesquisa 

não tomou como objeto de investigação.  

Com relação aos processos formativos, os problemas são diferentes no que se refere à 

formação dos professores em  serviço, que é o caso do nosso estudo. Existe a possibilidade 

de refletir sobre uma prática concreta, mas esta tende a constituir-se como esmagadora, 

impossibilitando a formulação de alternativas. Além disso, a motivação e a disponibilidade 

para a formação por parte destes professores nem sempre é muito favorável. No que se refere 

aos professores em serviço, como as professoras S1, S2, S3, S4 e S5, o seu envolvimento em 

práticas de reflexão crítica parece constituir um objetivo fundamental comum às diversas 

perspectivas que se perfilam sobre esta questão (SHÖN, 1983; THOMPSON, 1992).  

Sobre a reflexão crítica, utilizada neste estudo como estratégia formativa, os 

resultados revelaram que se constituiu uma atividade que contribuiu fundamentalmente para 

o desenvolvimento profissional das professoras e para o processo de mudança das 

concepções delas, embora essas mudanças levem um tempo necessário para ocorrerem. 

Um dos autores que se debruçou sobre a reflexão dos profissionais de diversas áreas, 

incluindo os professores, é Schön (1983). Este autor descreve a forma como estes 

profissionais se relacionam com situações de incerteza, instabilidade e conflitos de valores. 

Afirma que o profissional, através da reflexão, pode superar e tecer críticas quer quanto à sua 

compreensão tácita, quer quanto ao seu comportamento, numa situação prática que esteja a 

viver e, desta forma, ganhar um novo sentido para as situações de incerteza e lidar com 

problemas presentes.  

No nosso estudo, observamos que a dinâmica de grupo e o trabalho colaborativo 

assumem um papel muito importante porque proporcionam às professoras, através da 

discussão e reflexão crítica, um sentido de comunidade que lhes dá força contra as 

resistências de todos os tipos, estimula a sua expressão individual e o confronto de 

perspectivas, argumentos e modelos concretos. Envolvem-se, ficam entusiasmados, 

consideram positivo encarar a Matemática de forma ativa.  

São muitos os autores que defendem que a colaboração é essencial para o 

desenvolvimento profissional do professor (HARGREAVES, 1998; SERRAZINA, 1998). 
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Um dos aspectos mais valorizados na colaboração é a possibilidade de os professores 

poderem partilhar idéias e valores. 

 São realçados, também, o estabelecimento de diálogos críticos, antes e após as aulas, 

as comparações com práticas diferentes e o estímulo para a reflexão na e sobre a ação e sobre 

os contextos, as condições de trabalho e os objetivos do ensino. Por outro lado, a colaboração 

permite quebrar o isolamento dos professores, e que, orientada para a resolução de 

problemas, deve ser uma constante na profissão docente, desenvolvida em uma atmosfera 

que promova experiências contínuas de socialização.  

Segundo Hargreaves (1998), a colaboração acabou por se transformar numa meta 

paradigma da mudança educativa e organizacional da idade pós-moderna, enquanto princípio 

articulador e integrador da ação, da planificação, da cultura, do desenvolvimento, da 

organização e da investigação. Tanto na educação como em outros domínios, tem sido 

proposta como solução para muitos problemas e dificuldades que os educadores estão a 

enfrentar. 

A experiência de formação de professores, vivenciada no Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy e estudada nesta pesquisa tem se constituído espaços-tempos de 

formação, numa perspectiva inovadora de tratamento das relações de ensino-aprendizagem-

conhecimento, buscando na formação da atitude investigativa do professor uma alternativa de 

melhor compreensão do mundo em que vive e de transformação de condições existentes, com 

vistas à formação de cidadão crítico e atuante. 

Neste sentido, a formação de professores configura-se, para nós, como processo-

produto de múltiplas relações, envolvendo criação de espaços de formação partilhada com 

colegas e professores. Nessas relações, começam também a se evidenciar a cultura comum 

construída e a formação de uma cultura de formação de professores e de ensino de 

Matemática marcada pela busca da autonomia profissional progressiva de sujeitos singulares, 

reflexivos, pesquisadores. 

A liberdade para aprender é condição necessária para a formação progressiva do 

sujeito singular, com autonomia profissional, pois assegura o tempo pessoal de formação, que 

tem a ver com a maior ou menor facilidade de superar/fazer evoluir marcas prévias de 

formação incidental, advinda de sua vida pregressa de estudante. Trabalho coletivo dessa 

natureza, na nossa experiência de formador de professores foi investigado, na perspectiva de 

formação de profissionais pesquisadores críticos e reflexivos.  

Com autonomia progressiva, tem que haver, como condição necessária – embora não 

suficiente – um ambiente democrático, um envolvimento pessoal tão intenso por meio do 
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qual todos discutam e decidam juntos um aprender-fazendo reflexivo e coletivo, onde se 

desenvolva o espírito e a força de grupo, aceitando desafios como utopias que impulsionem o 

sujeito e o grupo para novas conquistas e construções pessoais e coletivas. 

Situações como a de um grupo reflexivo crítico de professoras sobre o ensino da 

matemática, em contexto formativo, como o que ocorreu no IFESP através deste estudo, em 

que estratégias de formação e elementos formativos estiveram presentes, produzem 

desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional assume, então, o caráter de 

construção pessoal quer do sujeito-professor quer do sujeito-formador que, de algum modo, 

se espelha na experiência anterior de sua prática como estudante, cuja insegurança inicial foi 

vencida e lhe serve então de apoio na situação nova. 

Enfim, ter um grupo de estudos e discussões, orientado a uma prática reflexiva crítica, 

é uma oportunidade ímpar para o crescimento profissional e para mudanças de concepções, 

porque há uma força de grupo que impulsiona cada sujeito para um desenvolvimento pessoal 

e grupal. A união dos sujeitos em torno de objetivos comuns é vital para o avanço do grupo 

como um todo. 
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BASE DE PESQUISA - FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Caro Professor (a), 

 Este questionário constitui-se num instrumento importante para pesquisa em 

educação, no âmbito da Formação do Professor, que ora realizamos no IFESP (Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy), envolvendo professores que atuam na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com vistas a coletar dados e informações 

sobre o desenvolvimento profissional do professor, em especial sobre o ensino da 

matemática.  Sua participação será de grande importância para o nosso trabalho. 

 

Agradecemos antecipadamente. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

Idade:..................... Sexo:............................ Estado Civil: ..................................... 

 

Cidade onde mora:.................................   Bairro onde reside:.............................  

 

Escolas onde trabalha: ......................................................................................... 

 

Cidade onde trabalha: ................................ Bairro onde trabalha: .......................... 
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Nº. de escolas em que trabalha: ................. Turnos de trabalho: ............................. 

 

Tempo de serviço no magistério:............................................................................ 

 

Atividade que atualmente desenvolve na escola: .................................................... 

 

PERGUNTAS: 

 

01. Para você, o que significa um bom livro de Matemática para o I ou II ciclos do Ensino 

Fundamental? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

 

02. No ensino da Matemática, no I e II ciclos, que tipos de atividades você acredita que 

podem facilitar a aprendizagem?  Argumente com exemplos. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

03. Apresente um exemplo de um problema adequado para ensinar Matemática no I ou no 

II ciclos do Ensino Fundamental.  Justifique seu exemplo. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

04. Que tipos de atividades a serem realizadas pelos alunos no I  ou  II ciclos 

caracterizam um bom livro de Matemática? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
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ANEXO B 
 
 

UNIVESIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BASE: FORMAÇÃO E PROFISSSIONALIZAÇÃO DOCENTE 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

01. Que critérios você utiliza para selecionar os conteúdos de ensino em Matemática? 

02. Como você organiza as atividades de ensino? 

03. Por que você acredita que o uso de material concreto facilita a aprendizagem 

Matemática? 

04. Na sua visão, ao resolver problemas, o professor deve apresentar apenas os dados do 

problema, por quê? 

05. Por que você mostrou-se preocupado com a resolução de problemas em Matemática? 

06. Como você avalia o desempenho dos alunos em Matemática? 
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ANEXO C 
 

MODELO DE PLANO DE AULA 
 

 

Assunto: ____________________________________________ 

Série: ______________________________________________ 

Objetivos: 

Seleção e organização do conteúdo 

Procedimentos metodológicos de ensino 

Recursos didáticos 

Avaliação 
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ANEXO D 

 
 

FICHA DE REGISTRO 
 
   Sessão Nº _____________________________    Hora início: 

________________________ 

   Ficha Nº: _____________________________  

   Tipo da mediação didática: ______________     Hora término: ______________________ 

   Tema: _______________________________ 

   Orientador/Tutor: _____________________ 

 
   Texto da Narração 
 
 

   Temas ou pré-categorias 

  

  

  

  

  

 
Comentário do observador: 
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ANEXO E 
 
 
 
 
 

IFESP – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PRESIDENTE KENNEDY 
 

OFICINA: AGRUPAMENTOS E TROCAS 
 

PROF: JOSÉ PAULINO FILHO 
 
 
 
OBJETIVOS:        
 

• Desenvolver atividades envolvendo agrupamentos e trocas, para melhor compreensão 
dos princípios que regem um sistema de numeração; 

• Representar quantidades em diversas bases. 
 
MATERIAL: 
• Papel ofício; 
• Palitos, tampas de refrigerantes, sementes, ligas; 
• Fita adesiva. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
• Desenvolver uma dinâmica de grupo, trabalhando na base 2; 
• Representar a situação final, dos agrupamentos, em forma de potência de base 2; 
• Apresentar o jogo do “Nunca 6”, aos grupos, com os seus respectivos materiais; 
• Organizar um quadro valor de lugar com fita adesiva (vê modelo), colocando no quadro 

da direita, todas as sementes, para em seguida formar grupos de 6 sementes; 
 

 
Grupos de 6 de 6 

(6x6) 

 
Grupos de 6 

 
Soltos 

 
 
 
 

  

 
• Para cada grupo de 6 sementes, trocar por um palito e colocá-los no próximo quadro à 

esquerda; 
• Para grupo de 6 palitos, trocar por uma tampa de refrigerante, e colocá-las no quadro 

seguinte, sempre à esquerda; 
• Representar essa quantidade em forma de potência de base 6; 
• Proceder, por escrito, a leitura dessa representação; 
• Repetir essa mesma atividade, fazendo agrupamentos na base 8 e na base  10, 

elaborando quadros para cada situação, e representando os resultados finais, nas bases 8, 
e 10, com as suas respectivas leituras; 

• Explorar o sistema de numeração decimal, com relação a: classes, ordens, valor 
posicional, regularidades; 
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• Representar as quantidades 12 e 28 nas bases 2, 3, 7 e 9; 
• Sistematizar os conteúdos trabalhados nessa oficina. 

 
 

Oficina: Noções de área e perímetro 
 
Objetivo: proporcionar ao educador condições de usar o palito de fósforo como recurso 
lúdico no ensino da geometria e das medidas. 
Conteúdos Explorados: Cálculo de área, cálculo de perímetro e construção de figuras 
geométricas. 
Recursos Materiais: palitos de fósforo, papel madeira, cola, lápis grafite e lápis hidrocor. 
 
Cálculo da área e do perímetro 
 Com quatro palitos de fósforo é possível fazer um quadrado de lado correspondente a 
um palito. 
 

 
  
 
 
 
 Para as atividades abaixo, vamos usar como unidade de área o palito quadrado. 
1 – Usando 6 palitos construa um retângulo 1x2. 
Qual a área desse retângulo? __________________________ 
 
2 – Agora, usando 8 palitos, construa um retângulo 1x3. 
Qual a área desse retângulo? __________________________ 
Qual é o seu perímetro? ___________________________ 
 
3 – Agora, com outros 8 palitos, construa um retângulo 2x2. 
Qual a área desse retângulo? __________________________ 
Qual é o seu perímetro? ______________________________ 
 
4 – Com 14 palitos de fósforo, construa figuras com as seguintes medidas de área. 
a) 12 palitos quadrados; b) 11 palitos quadrados; c) 10 palitos quadrados; 
d) 9 palitos quadrados. 
 
5 – Considere a figura abaixo:  

       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
6 – Construa com 18 palitos de fósforo uma figura com: 
a) Área igual a 11 palitos quadrados. 
b) Área igual a 13 palitos quadrados. 

 

Área igual a um palito quadrado 

    
  

a) Qual a área dessa figura? E o perímetro? 
b) Mova apenas 2 palitos para que a figura ganhe 
um palito quadrado de área; 
c) Movimente o menor número possível de 
palitos para que a figura fique com área de 15 
palitos quadrados; 
d) com esse número de palitos, qual é o polígono 
de maior área que se pode construí?  
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Compreensão Numérica: dos números naturais às frações e números decimais 
Prof. Dr. Iran Abreu Mendes 

 
Introdução 

A construção do conceito de número, pela criança se estrutura a partir das diferentes 
operações com quantidades e agrupamentos. Isso proporciona a formação da noção de 
números naturais bem como a composição do sistema de numeração decimal. A partir dessa 
estruturação, pode-se adquirir as idéias iniciais de fração até chegar ao conceito de números 
decimais, sempre tomando como base a representação formal das quantidades utilizadas nas 
atividades realizadas em situações reais. 

Dessa maneira, o professor pode elaborar e desenvolver em suas aulas, atividades 
alternativas que viabilizam o alcance de uma aprendizagem significativa dessas noções 
matemáticas, tendo em vista a sua utilização em diferentes atividades sociais, de forma que 
os alunos possam vivenciar essa construção e possam ter uma compreensão relacional das 
noções de número. 

 
Aspectos históricos sobre números naturais, frações e números decimais 

 
A maioria dos povos primitivos desenvolveu alguns sistemas de numeração para 

representar os números por meio de várias posições. Tais sistemas foram usados por gregos, 
romanos, árabes, hindus e muitos outros. Porém, o que mais se propagou ao longo de 
milênios foi o sistema admitido pelos hindus e que sofreu algumas modificações através dos 
árabes, formando o nosso sistema de numeração decimal, onde os algarismos assumem 
valores de acordo com a posição ocupada na representação numérica de uma quantidade 
qualquer. Para isso foram necessários dez símbolos hindus que ao longo dos séculos sofreram 
modificações até chegar aos atuais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. 

A partir da criação do zero, da base decimal (dez dedos das mãos) e da notação 
posicional (agrupamentos de dez em dez) conclui-se então uma das maiores invenções da 
matemática: sistema de numeração decimal.  

Nesse sistema os povos iniciaram atividades sistemáticas de contagem tomando o dez 
com base, onde a partir daí construiu-se as operações de adição, multiplicação seguindo-se a 
estruturação de suas inversas de acordo com as necessidades evidenciadas no decorrer dos 
tempos. 

Podemos, então, destacar aqui a presença da composição e decomposição de 
quantidades, geradas no momento da formação do nosso sistema de contagem. Neste 
momento então surge a primeira noção como parte de um inteiro qualquer dividido em partes 
iguais. 

Historicamente os números fracionários surgiram no momento em que o homem 
sentiu a necessidade medir. Os mais antigos registros matemáticos encontrados já se 
evidenciavam noções de frações, embora com características próprias da época. 

Os hindus na mesma época – segundo milênio a.C. – já conheciam algumas formas de 
representar frações como se apresentam hoje. 

O papiro de Rhind. No antigo Egito, contém informações acerca das frações ditas 
unitárias, o que era também comum entre os gregos, apresentando pequenas diferenças no 
denominador. 

Já os romanos utilizavam as na forma de frações para os cálculos com moedas e 
medidas, sendo parte de fundamental importância nas escolas romanas. 
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A idéia de frações decimais apareceu a partir do sistema posicional hindu, cerca de 
1000 anos após a estruturaçÃo de tal sistema de numeração decimal. 

Viéte em 1579, publicou um trabalho que incluía, principalmente, o uso sistemático 
de frações decimais nas operações matemáticas. Porém Stevin (1585) recebeu as atribuições 
a respeito da autoria inicial desse tipo de estudo, levando para si a responsabilidade pela 
elaboração matemática dessa idéia sobre frações decimais nas atividades de medição, 
comércio, finanças e outras atividades humanas. 

 
Frações decimais e o sistema de numeração decimal 

 
Diariamente nos deparamos com atividades de contagem e de medidas, quando 

lidamos com nossa prática sócio-cultural. Porém, há momentos em que se torna bastante 
importante o conhecimento das representações matemáticas que nos levem à construção das 
quantidades contínuas e descontínuas utilizadas na solução de problemas encontrados nesse 
fazer diário. 

O sistema de numeração decimal, quando utilizado para a representação dos números 
naturais, nos mostra nitidamente a estrutura matemática presente na construção da idéia 
número natural, tomando como ponto de partida a contagem. Como exemplo disso podemos 
representar o número 15 na sua posição decimal, isto é: 

 
D U 
 
 

 

 
1 

 
5 

15 = 10 + 5 = 5 + 5  + 5 
 

Se tomarmos o número cinco como uma parte que compõe o valor 15 no sistema de 
numeração decimal, podemos levantar alguns questionamentos como: 

 
• Quantas vezes tomamos o 5 para formar o valor 15? 
• O 5 representa quantas partes tomadas de 15? 
• O 10 representa quantas partes tomadas de 15? 
 

Esse exemplo mostra claramente a idéia de fração presente na representação 
posicional de qualquer valor, quando utilizamos o nosso sistema de numeração. 

Cabe-nos, agora, procurar aprofundar a nossa compreensão a respeito das idéias de 
fração decimal, pois se tomarmos o quadro posicional anterior, observaremos que a partir da 
unidade padrão, podemos compor quantidades maiores e menores que essa unidade, tendo 
em vista que ela é o referencial do sistema. 

Será possível utilizar esse mesmo sistema para a representação de quantidades que 
não podem ser apresentadas como números naturais? 

Para que possamos construir a idéia de fração decimal e números decimais a parir da 
contagem natural e do sistema de numeração decimal tomemos, então, as atividades a seguir 
visando comentar discussões a respeito do assunto evidenciado nelas. 

 
Atividade 01 

 
 

Tomando como referência as figuras 01 e 02 abaixo e observando-as, divida cada uma 
delas em partes aproximadamente iguais de acordo com as orientações iniciadas nas mesmas. 
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a) Em quantas partes ficou dividida a figura 01? 
b) Represente sob a forma de fração a menor parte em que foi dividida a figura 01. 
c) Qual o valor do denominador da fração representada anteriormente? 
d) Existe outra forma de representar essa parte tomada da figura 01? Qual? 
e) Você conhece outras coisas que são representadas a partir desses números (frações 

decimais) exemplifique. 
 
 
 

Atividade 02 
 
 

 Se você dividiu a figura 02 em partes iguais de acordo com as orientações sugeridas 
pelo desenho, deve ter encontrado.......... partes iguais, onde cada parte representa a menor 
porção do inteiro dividido. Responda então: 
 

a) Em quantas partes ficou dividida a figura 02? 
 

b) Represente sob a forma de fração a menor parte tomada do inteiro. 
 

c) Quais as formas possíveis de representar essa fração? 
 

d) Qual o valor do denominador da fração representada anteriormente? 
 

e) Quantas partes da figura  02 são necessárias para completar uma parte da figura 01? 
Represente essa situação em forma de igualdade. 

 
 
 

Atividade 03 
 
 

 Tomando as figuras representadas anteriormente resolva a seguinte expressão: 
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10
1

+ 
10
2

+
10
3

= 

 Como você resolveu? Existe outra maneira de resolver tal expressão? Qual? 
 
 
 
 
 Agora façamos o mesmo com a figura 02. Vamos determinar o valor da expressão: 
 
 

100
1

+ 
100

3
+ 

100
5

= 

 
  
 Qual a estratégia utilizada para resolver a expressão? Existem outras? Quais? 
 
 
 

Atividade 04 
 
 

 De acordo com as atividades anteriores e tomando como referência às figuras a seguir 
represente as operações indicadas em cada caso de todas as maneiras que você poder, 
calculando-as: 
 
 
a) 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
          

c) 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

d) 
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                 Atividade 05 

 
 
 

A partir do sistema de numeração decimal represente os números abaixo no quadro de 
valor posicional: 
a)  1.345 b)  832  c)  57 
d)  9 e)  1.5  f)  3.41 
g)  2.031 h)  0.003 
 

o que você observou após as representações? 
 
 

Podemos realizar operações de adição e subtração com esses números (decimais) no 
quadro anterior? Como faremos? Vamos tentar: 
 
a)  0,4 + 0,2 = 
b)  0.5 + 0.3 + 0.4 = 
c)  3,8 + 2,5 = 
d)  1.3 – 0.8 = 
e)  2,5 – 1,7 = 
f)  1,3 – 0,5 = 
 

Faça seus comentários e considerações a respeito das operações realizadas. 
 
 
 

Atividade 06 
 

O nosso sistema monetário é estruturado com base no sistema de numeração decimal, 
que nos leva a perceber a existência de uma unidade padrão, assim como posições inferiores 
e superiores a essa unidade tal qual o nosso sistema de numeração. Temos com isso que: 
 
- O real é a unidade padrão monetário e representado geometricamente tal valor teremos: 
 
 
 

 
 

 
Tomando o mesmo valor, formado a partir de duas moedas de cinqüenta centavos 

tem-se que inteiro (cédula de um real) pode ser apresentada como? 
A partir do quadro de valor  posicional podemos representar R$ 0.50 assim: 
 
 
 

C D U D c M 
  0 5 0  

 
 

R$ 1,00 Ou ainda numericamente R$ 1.00 
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0,50 = 
2
1

 de  1,00 = 0,50 

 
Se tomarmos como referência esse valor (R$ 1,00) percebemos que todas as moedas 

menores são frações tomadas a partir desse inteiro citado acima. Assim podemos observar 
que: 

R$ 1,00   inteiro 
R$ 0,50   fração corresponde à metade do real,  

logo 
2
1  de 1,00 = 0,50 

 
Partindo das considerações acima como podemos representar 25 centavos sob a forma 

de fração decimal e número decimal? 
Tomando a mesma compreensão é possível apresentar as outras moedas do real, como 

10, 05 e 01 centavo de real na forma de fração decimal? Vamos tentar então! 
Após essa experiência podemos representar geometricamente esses valores, bem 

como apresentá-los no quadro valor posicional discutindo em seguida a respeito das 
observações que possam surgir. 

Cabe-nos agora proceder nesse exercício. Vamos lá! 
A partir de todas as atividades realizadas, quais as suas considerações a respeito de: 
a) Número natural 
b) Fração 
c) Fração decimal 
d) Número decimal 
Esperamos agora que suas dúvidas tenham desaparecido  e que a partir desse 

momento você se aventure nas operações mais complexas que envolvam esses números, de 
forma que possam conseguir multiplicar e dividir, conhecendo melhor o comportamento 
dessas quantidades nas atividades presentes em nosso dia-a-dia. 

 
 

 
 
OFICINA: TEM GEOMETRIA NAS EMBALAGENS? 
 

SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  
GEOMETRIA 

 
Desde muitos séculos antes de Cristo, o homem tenta compreender o mundo em que 

vive, suas formas e as relações entre elas. 
A palavra Geometria origina-se da língua grega: Geo=terra e metria=medida. 

Geometria significa, então, medida da terra. 
As primeiras noções geométricas surgiram quando o homem sentiu necessidade de 

efetuar medidas. Os egípcios cultivavam terras, divididas em lotes, nas margens do rio Nilo e 
precisavam demarcar constantemente nos períodos de cheias do rio. 

Os gregos aprenderam com os egípcios esses conhecimentos e os desenvolveram 
bastante. Foram os gregos que organizaram os conhecimentos geométricos da época, 
transformando a Geometria numa ciência sistematizada. Dentre esses estudiosos gregos, 
destacamos Euclides que escreveu várias obras sobre a Geometria. 

A Geometria Euclidiana que estudamos ainda hoje, é a mesma estudada pelos gregos 
há mais de 2000 anos. 
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Embora traga a medida no nome, a Geometria está muito ligada a forma e, tem 
despertado interesse no homem desde o começo da história até hoje. 

A Geometria está presente em toda parte: no favo de mel, nas folhas de uma árvore, 
nas borboletas, na casca do abacaxi, nas embalagens... 

As embalagens apresentam formas variadas e são utilizadas para proteger os produtos. 
Elas também servem para vendê-los e, por esta razão, devem ser  práticas e bonitas. As 
embalagens geralmente apresentam formas variadas e simples, algumas parecem com figuras 
geométricas como cilindros, prismas, cubos entre outras. A essas formas geométricas 
denominadas de SÓLIDOS GEOMÉTRICOS. 
 

Organizado por: 
 

José Paulino Filho   - IFESP Presidente Kennedy 
Maria José M.D.de Melo  - IFESP Presidente Kennedy 

 
FATOS E SITUAÇÕES COTIDIANAS QUE PODEM PROPICIAR EXPLORAÇÕES 

MATEMÁTICAS 
 
 

Levantamento de dados pessoas, endereços, códigos postais, números de telefone, etc., para 
reconhecimento das várias funções dos números; 
 
Atividades de compra e venda, cálculo de valor da cesta básica, de encargos sócias, de 
orçamento doméstico, para exercícios de cálculo; 
 
Leitura e interpretação de informações que aparecem em moedas e cédulas de dinheiro, 
contracheques conta de luz, extratos bancários; para observar as escritas num;eriças e fazer 
cálculos mentais; 
 
Leitura e traçado de itinerários, mapas, plantas e construção de maquetes , para identificar 
ponto de referência no espaço, distâncias, formas bi e tridimensionais e compreender escalas; 
 
Cálculo de medidas de terrenos e edificações, para compreender as noções de medidas e de 
unidades de medida. 
 
Consulta e construção de calendários; 
 
Planejamento e organização de eventos como festas, excursões e campeonatos esportivos 
para levantar e organizar dados, fazer cálculos e previsões. 
 
 
OFICINA:: MATEMATIZANDO A SECA: QUANTO CABE DE ÁGUA? 
 
 

SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
MEDIDAS 

 
Um dos conteúdos que oferece maior riqueza de trabalho na Matemática são as 

medidas, sobretudo nas séries iniciais do primeiro grau. Este conteúdo, entretanto, quase 
sempre é encarado com uma certa “reserva” por parte tanto de alunos quanto de professores, 
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já que a abordagem dada a ele normalmente limita-se ao estudo das unidades e suas 
nomenclaturas e...conversões entre diferentes unidades... 

O destaque dado às conversões, no parágrafo anterior, fica por conta da extrema 
dificuldade que representam para as crianças – mesmo as de terceira ou quarta séries. Até 
mesmo para nós, professores, este assunto às vezes torna-se bastante complicado... É 
justamente por isso que este assunto merece ser discutido com mais calma, o que faremos ao 
longo do texto. Procuraremos delinear quais os objetivos do trabalho com medidas nas séries 
iniciais do primeiro grau, bem como alguns aspectos mais importantes na forma de 
abordagem deste conteúdo. 

Uma confusão muito comum acontece quando temos que explicar a alguém a 
diferença entre medida e unidade de medida – dois termos corriqueiros nos livros didáticos e 
nos currículos. Estas duas expressões não representam a mesma coisa, embora sejam 
utilizadas indistintamente como sinônimos. A diferença reside na sua conceituação. Vejamos:  

• Medida é um valor  numérico que indica uma quantidade de alguma coisa. Alguns 
exemplos bem comuns: 5 anos, 2 metros, meio litro etc. 

• Unidade de medida é um ponto de referência, e sua noção é mais útil e técnica . Se 
decidirmos comprar um pedaço de tecido e utilizarmos o palmo de nossa mão para 
medi-lo utilizando o comprimento de um lápis, então este comprimento será nossa 
unidade de medida. Mais adiante voltaremos a este assunto. 

Medir alguma coisa é sempre fazer uma comparação. A medida que obtemos é o 
resultado desta comparação. Vamos considerar, como exemplo, o comprimento de um lápis; 
este comprimento será a nossa unidade de medida, e o lápis será o instrumento que usaremos 
para realizar medições.  

Se medirmos a extensão de um dos lados de uma mesa com o lápis, encontraremos 
um valor numérico. Este valor expressa a quantidade de vezes que o comprimento do lápis 
“cabe” dentro do comprimento do lado da mesa. Ao medir, nós comparamos o comprimento 
do lápis com o comprimento do lado da mesa e o resultado desta comparação é a medida.  

É interessante reparar que o resultado obtido com esta medição vai variar de acordo 
com o lápis em questão. Se usarmos um lápis pequeno, obteremos um certo resultado; se 
usarmos um lápis maior, obteremos outro. Veja:   

 
      
 
 

     

 
 

O lápis “cabe” 6 vezes dentro da linha medida. Esta linha tem, portanto, 6 “lápis” de 
comprimento. Vamos medir a mesma linha usando agora um outro lápis:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Desta vez a linha tem aproximadamente 3 “lápis” de comprimento. Mas a não linha é 

a mesma? 
Esta pergunta, aparentemente simples, é a chave para qualquer trabalho com medidas. 

Se medir é fazer uma comparação, as medidas sempre vão variar de acordo com o que 
estivermos utilizando como referência. 

Antigamente, os diversos países do mundo não utilizavam as mesmas referências para 
realizar medições. Isto causava enormes transtornos, sobretudo nas relações comerciais, já 
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que os produtos comprados ou vendidos tinham de ser “medidos” de alguma forma para que 
seu preço fosse estimado.  

A partir desta necessidade foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que fixou 
unidades de medida (referências) comuns para todos os países. Esse sistema, que já evoluiu 
muito desde a sua criação, arbitrou determinados padrões para servirem de unidade de 
medida. Algumas das unidades oficiais utilizadas hoje são estas:  

• metro (m) – utilizado para medir comprimentos. O quilômetro (km) é um dos 
múltiplos* do metro: o centímetro (cm) e o milímetro (mm) são alguns dos 
submúltiplos.  

 
• litro (l) – utilizado para medir a capacidade. O mililitro (ml) é um dos seus 

submúltiplos.  
 

• quilograma (kg) – utilizado para medir a massa (“peso”). Antes de reformulação do 
Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida de massa era o grama (g), que 
corresponde à milésima parte do quilograma. 

 
• metro quadrado (m2 ) – utilizado para medir a área das superfícies planas.  

 
• metro cúbico (m3)—utilizado para medir o volume, ou seja, o espaço ocupado por um 

determinado corpo.** 
 
  
MEDIDAS DE CAPACIDADE  
 
 

 A capacidade de um recipiente qualquer é o espaço de que ele dispõe para armazenar. 
Desta forma, a capacidade de um copo cheio de leite, é dada pela quantidade de leite que ele 
pode conter. 

 Assim como ocorreu com as medidas de comprimento, massa, ..., as unidades para 
medir capacidade de recipientes, foram ao longo do tempo, evoluindo para sistemas 
padronizados. No sistema métrico decimal, a unidade padrão para medir capacidade é o 
LITRO (l). 

 No nosso  cotidiano algumas das unidades de capacidade são socialmente mais 
utilizadas e, neste sentido, é importante que o professor considere essa realidade. Dentre 
essas unidades encontramos o litro (l) e o mililitro (ml).  

 O litro (l) corresponde à capacidade de um cubo com um decímetro de aresta, isto é, 
corresponde ao volume de um decímetro cúbico (1 dm3 ). 

    Assim, quando dizemos que no interior de uma garrafa cabe meio litro de suco, 
estamos medindo a quantidade de líquido que se encontra no interior da garrafa. 

                                                            
 As unidades de medidas possuem uma organização baseada no sistema decimal de numeração. Elas 

apresentam múltiplos (que correspondem a produtos da unidade, onde o  multiplicador é de 10, 100, 
1.000 etc) e submúltiplos (que correspondem a frações da unidade, onde o divisor é 10, 100, 1.000 etc). 
Dicionários e enciclopédias geralmente apresentam tabelas com todas as unidades de medida, seus 
múltiplos e submúltiplos, bem como algumas correspondências entre diferentes unidades. 

**A distinção entre “volume” e “capacidade” é muito sutil e técnica. Existe até mesmo alguma controvérsia 
entre os especialistas, posto que uns acreditam que estas duas unidades deveriam ser fundidas em um só, 
acabando assim com as confusões decorrentes do seu uso. 
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    Quando falamos que no interior do tanque de um automóvel cabem 60 litros de 
combustível, estamos medindo a quantidade de combustível que se encontra no interior do 
tanque. 

    Alguns remédios líquidos são receitados em gotas ou colheres em dose mililítricas, 
ou seja: 

    
                                          20 gotas corresponde a 1 ml 
                                          1 colher de sopa, corresponde a 15 ml.  
                          
                   Embora estas unidades de medida sejam muito utilizadas, em algumas 
localidades, algumas antigas medidas de capacidade são bastante utilizadas como o galão, o 
barril, tambores, pipas ou tonéis. É muito comum, em período de seca, chamar caminhões de 
transporte de água como carros-pipas.  
 

• Os galões — tinta ou gasolina 
• As pipas — vinho 
• Barris = 31 galões – aguardente, vinho, chope 
• Tambores = 50 a 55 galões – óleo, piche, ... 
• Tonéis -- vinho, uísque 
• Carros- pipas – água, combustível  

                   O galão é a principal medida de capacidade usada nos países de língua inglesa, 
no entanto, sua medida varia. No Brasil, o galão é igual a 3,6 litros. 
                   Uma lata de tinta no Brasil equivale a 5 galões, isto é, a 18 litros. 
                   Uma outra unidade de medida de capacidade bastante utilizada é a garrafa que 
corresponde a três quartos do litro. Assim sendo, uma garrafa é igual a 750 ml. 
                   Embora o litro seja a unidade-padrão para medir líquidos, em algumas regiões 
brasileiras, ele é também utilizado para medir outros produtos como frutas, grãos, farinha, 
goma, 
                   É importante ressaltar a relação que há entre as medidas de massa, volume e 
capacidade através da equivalência:    
 
 
 

                                       
                                
 
 
 
 

      Organizado por: 
 
 

José Paulino Filho – IFESP Presidente Kennedy 
Maria José M. D. de Melo – IFESP Presidente Kennedy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 l = 1 dm3 = 1 kg 
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ATIVIDADE EM GRUPO: Descrevendo a Matemática através de bula 
 

• Os grupos deverão compor uma bula, seguindo os itens de uma bula de remédio, para 
descrever a Matemática. 

• Divisão das tarefas por grupo: 
 
GRUPO 1  Composição (De que é composto a Matemática?) 
GRUPO 2  Apresentação (Como a Matemática é apresentada na escola?) 
GRUPO 3  Indicação (Para que serve a Matemática?) 
GRUPO 4 Posologia e Advertência (É preciso dosar a Matemática? São necessários 
cuidados  especiais para ensiná-la?) 
GRUPO 5 Interação Medicamentosa (A Matemática se presta a atividades 
interdisciplinares?) 
GRUPO 6 Contra-indicações e Efeitos Colaterais (A Matemática serve para todos em 
qualquer situação? Quais são os sintomas orgânicos e comportamentais para os aprendizes 
da Matemática?) 
GRUPO 7 Laboratório responsável, data de fabricação e prazo de validade (A Matemática 
sempre existiu e sempre existirá?) 
 

• Responder ao questionamento proposto ao grupo; 
• Organizar as respostas em cartazes; 
• Apresentar os questionamentos no coletivo; 
• Discutir e sistematizar os trabalhos produzidos pelos grupos, buscando identificar 

neles, as questões relacionadas as visões de Matemática e de se ensino. 
 

 

 
 

ATIVIDADES SOBRE IDÉIAS E ALGORITMOS DAS OPERACOES 
FUNDAMENTAIS 

 
 
1- Leia atentamente as situações-problema abaixo e identifique as idéias das operações 
fundamentais presentes em cada uma delas. 
 
a) Numa classe temos 23 meninas e 16 meninos. Quantos alunos têm ao todo? 
 
b) Uma lanchonete dispõe de 3 tipos de pães e 4 tipos de recheios. Quantos tipos de 
sanduíches diferentes a lanchonete pode oferecer aos clientes? 
 
c) Numa estante há 4 prateleiras e em cada prateleira cabem 48 livros. Quantos livros, no 
máximo, podem ser guardados nessa estante? 
 
d) Se 600 garrafas forem colocadas em engradados e em cada engradado couberem 24 
garrafas, quantos engradados são necessários? 
 
2- Elabore o enunciado de um problema em que apareça a seguinte operação 9 x 8, e 
represente essa situação, utilizando a configuração retangular. 
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3- Crie o enunciado de um problema cuja solução esteja relacionada à idéia de completar na 
subtração e represente a solução através de um desenho. 
 
4- Considere os problemas b e d da questão 1, resolva o item b pela árvore das possibilidades 
(princípios combinatório) e o d pelo processo longo da divisão ou por estimativa.  
 
 
 
 

OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E O ENSINO DE 
MATEMÁTICA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
 
 
                Os parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apresentam Resolução de Problemas 
como um caminho para um bom ensino de matemática. No entanto, a operacionalização deste 
recurso não fica clara quando se objetiva o trabalho em sala de aula. 
               Defendemos que, em qualquer domínio de pesquisa é muito útil parar e voltar, 
periodicamente, para observar nosso campo de trabalho. É preciso analisar “o que sabemos” 
e o que deveríamos saber, mas não sabemos” e em que direção deveríamos nos mover, para 
achar respostas aos questionamentos que vão surgindo. 
               Com essa nossa metodologia de trabalho “Ensino de Matemática através da 
Resolução de Problemas”, queremos levar os professores participantes desse minicurso a 
incluir, em nosso trabalho, variadas experiências com o “pensar matematicamente”, “atraindo 
idéias matemáticas”, sabendo “comunicar essas idéias” e usando, adequadamente, “as 
ferramentas e as técnicas operatórias” necessárias a cada situação. Esperamos, desta forma, 
que com o decorrer do minicurso se possa: 
 

• usar abordagens de Resolução de Problemas para investigar e compreender conteúdos 
matemáticos; 

• formular problemas a partir de situações diversas; 
• desenvolver e aplicar uma variedade de estratégias para resolver problemas; 
• verificar e interpretar resultados; 
• generalizar soluções; 
• adquirir confiança ao usar a matemática de um modo significativo.   
 

               Uma aula, onde um determinado objeto matemático seja trabalhando, visando seu 
ensino e sua aprendizagem, com compreensão e significado, através da Resolução de 
Problemas, poderia se desenvolver assim: 
 

• Formar grupos de trabalho e entregar uma atividade 
            Lembrar que, no mundo real, aprender é muitas vezes um processo compartilhado.  
Progredir em direção a um objetivo vem, quase sempre, através de esforços combinados de 
muita gente. É preciso que se experimente este processo cooperativo e que se tenha a 
oportunidade de aprender uns com os outros. Organizando os alunos em pequenos grupos, 
muito da aprendizagem, em sala de aula, será feita no contexto desses grupos. 

                A entrega da atividade, sem muitas explicações, exigirá dos alunos, em grupos, 
entender o que é dado e o que é pedido. Saber comunicar-se matematicamente é importante 
neste momento. 
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• O papel do professor 
             Com este trabalho, o papel do professor muda de “comunicador de conhecimento” 
para o de “observador, organizador, consultor, mediador, interventor, controlador e 
incentivador de aprendizagem”. O professor leva os alunos a “pensar”, espera que eles 
“pensem”, dá tempo para isso, acompanha suas explorações e resolve, quando necessário., 
problemas secundários que possam surgir (coisas que não sabem porque nunca viram ou 
porque já se esqueceram). 
               O professor deve estar atento ao fato de que o aluno é agente da construção do 
seu conhecimento, pelas conexões que estabelece com seu conhecimento prévio num 
contexto de resolução de problemas. 
 
• Resultados da lousa 
               Com o trabalho dos alunos terminado, o professor vai anotar, na lousa, os 
resultados obtidos pelos diferentes grupos. Anota resultados certos, errados e aqueles feitos 
por diferentes caminhos. 
 
• Plenária 
                Leva-se os alunos, de todos os grupos, para uma assembléias plena. Como todos 
trabalharam sobre a atividade dada, todos devem estar ansiosos quanto aos resultados. 
 
• Análise dos resultados 
                Nesta fase, os “nós”, isto é, os pontos de dificuldades encontrados pelos alunos, 
são novamente trabalhados. Nesse trabalho surgem, outra vez, problemas secundários que, 
se não resolvidos, poderão impedir o “levar o trabalho à frente”. Um trabalho de 
exploração é bastante considerado desta análise. 
 
• Consenso 
                A partir da análise feita, com a devida retirada de dúvidas, busca-se consenso 
sobre o resultado pretendido. 
 
• Formalização 
                Agora, num trabalho conjunto, professor e alunos, com o professor na lousa, faz-
se uma síntese daquilo que se objetivava aprender a partir do problema dado e, 
formalmente, são colocadas das definições, identificadas as propriedades e feitas as 
demonstrações. 
                Observamos que, como recursos auxiliares, neste trabalho, podem ser utilizados 
materiais manipulativos, calculadoras, jogos, papel, tampinhas, 
                 Nosso objetivo, neste minicurso, é trabalhar com professores de diferentes 
níveis do Ensino Fundamental e, também, do Ensino Médio e do Magistério. 
                O trabalho, sobre o qual apoiaremos nossas atividades, foi realizado por Alex 
Friedlander, com crianças do Center for Educational Technology de Tel-Aviv, Israel. Ele 
diz que há uma forte necessidade de se desenvolver atividades que, apesar das limitadas 
habilidades das crianças, podem produzir um encontro informal delas com alguns 
conceitos importantes, desenvolver estratégias de resolução de problemas e oferecer uma 
abordagem interessante e balanceada para a matemática. 
                A experiência acumulada de muitos professores e de certos projetos curriculares 
sugere que uma seqüência de investigações matemáticas é mais atraente e eficiente se 
estiverem ligadas por um tópico ou  tenham uma característica comum. Assim, 
Friendlander decidiu criar unidades de oito a dez atividades ao redor de um tema comum. 
Cada unidade seria construída sobre um manipulativo, por exemplo, cubos numerados, 
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dominós ou calendários. Usar um manipulativo dá coerência a uma grande variedade de 
tópicos e conceitos e permite aos alunos familiarizarem-se com muitos conceitos 
relativamente novos, num modo concreto e informal. 
                Com os participantes do minicurso, professores, o que pretendemos é apresentar 
as mesmas atividades trabalhadas por Friedland com as crianças, agora de uma forma 
crítica, com compreensão e significado, reavaliando-se a formação matemática e as crenças 
que eles trazem sobre matemática e ensino-aprendizagem de matemática, observando 
como reagem aos possíveis questionamentos que venham a ocorrer durante o trabalho. 
Nosso intuito é chamar a atenção dos professores sobre determinados conceitos, usando 
com freqüência, mas nem sempre bem usados por falta de um “pensar matematicamente” e 
de ligar essa matemática com coisas de fora de escola. 
                Nossa unidade de trabalho, chamada “Investigação de cubos numerados”, é uma 
unidade temática com dez atividades envolvendo dados. Uma seqüência se atividades 
sobre os dados será realizada. As duas primeiras devem fazer com que os participantes se 
familiarizem com todos os componentes e as propriedades elementares do cubo. A seguir, 
com outras atividades chegarão à construção de conceitos muito mais elaborados que 
permitam obter resultados muito interessantes, apropriados a diferentes níveis de ensino.     
 
 
BIBLIOGRAFIA 
            Como bibliografia de apoio, neste trabalho, temos: 
• Revista “Teaching Children Mathematics” – NCTM-USA- Setembro de 1997 
• Revista “Educação e Matemática” – APM- Portugal- Quarto trimestre de 1996 
• Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática- PCN – 1997 
                               
                         (Organizado por José Paulino Filho)   
                         

 
OFICINA: Explorando o Material Dourado 
 
 
Contextualização 
 

Compreender as características do Sistema de Numeração Decimal não é muito fácil 
para os alunos. Saber escrever os números e falar a seqüência numérica não significa 
compreensão. Nas séries iniciais, algumas características do sistema passam a ser 
compreendidas parcialmente pelos alunos através da observação de regularidades em 
atividades de escrita numérica, em seqüências numéricas e em cálculos. A compreensão é 
parcial porque a construção do sistema ocorre ao longo do ensino fundamental. Nas demais 
séries todos os conceitos já vistos devem ser trabalhados à medida que o conjunto numérico 
for sendo ampliado., por exemplo, co os números decimais. Por isso é fundamental ao longo 
do ano e das séries trabalhar esse assunto para que os alunos possam, além do próprio sistema 
de numeração, compreender as operações e a ampliação do conjunto numérico. 

 
Sugestões para trabalho interdisciplinar 
 

Por ser um assunto específico da própria ciência matemática, nÃo existem relações 
com outras áreas de conhecimento que possam ser trabalhadas com alunos dessas séries. 
Algumas atividades que podem ser feitas são ligadas à História da Matemática que é própria 
História da Humanidade. 
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Pesquisar outros sistemas de numeração de povos mais antigos. 
Trabalhar os aspectos históricos dessas civilizações e sua localização no mapa 

geográfico. 
 
 

Material dourado 
 

O Material Dourado foi criado por Maria Montessori, médica e educadora italiana, 
para crianças com distúrbios de aprendizagem. O nome dourado se deve à versão original que 
era feita com contas douradas. Quando foi industrializado, esse material passou a ser feito de 
madeira mantendo o nome original. O material é constituído por cubinhos, barras, placas e 
cubo. 

 
 
 

 
 
 
 
Como qualquer material, a sua utilização deve ter certos cuidados: 
 

• Permitir que os alunos tenham oportunidades de explorar o material, antes de iniciar as 
atividades; 

• Dar tempo suficiente para que os alunos possam trabalhar cada atividade com calma; 
• Observar a evolução de cada aluno, pois às vezes é necessário acrescentar, formular as 

antes de distribuir o material, combinar com a classe como este deverá ser usado e quem 
ficará responsável por guardar as peças em cada grupo; 

• Compreender que os alunos, quando utilizam um determinado material, ficam mais 
reflexão e conclusão, fundamentais para aprendizagem. 

 
Material dourado planificado 
 
 Caso a escola não possua Material Dourado industrializado é possível construir com 
papel quadriculado e cartolina (material dourado planificado). 
 Faça quadriculados de 1 cm de lado em folha de papel sulfite e cole em cartolina para 
ficar mais resistente (ou quadricule uma folha de cartolina). Recorte esta folha de maneira a 
obter, para cada dupla 
 
 

• 30 quadradinhos de 1 cm de lado; 
• 30 retângulos de dimensões: 10 cm por 1 cm; 
• 10 quadrados de 10 cm de lado. 
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 A relação entre as peças do material dourado industrializado e o planificado é: 
 

Sistema de numeração decimal Material industrializado Material planificado 
Unidade Cubinho Quadradinho 
Dezena Barra Retângulo 
Centena Cubo quadrado 

 
A folha sulfite deverá ser dividida em 3 partes e em cada parte os alunos deverá escrever 
(unidade, dezena e centena) e desenhar as peças em suas respectivas partes. 
 
 

 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
Sistema de Numeração Decimal 
 
1. As Características do Sistema de Numeração Decimal são: 
 

a. possuir dez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que possibilitam escrever qualquer 
número; 

b. ter base decimal: os agrupamentos e trocas ocorrem dez em dez: dez unidades 
equivalem a 1 dezena, etc; 

c. ter valor posicional: exemplo: 46 1 64 
 

1. Algumas atividades que auxiliam a compreensão desse sistema são 
 

• escrita e leitura de números, trabalhar com calendário, realizar contagem, etc; 
• comparação e ordenação de diversos números (usar números com milhares); 
• agrupamentos e trocas em outras bases (exemplo: fazer jogos na base 5: juntando 5 

fichas amarelas troca-se por uma azul, juntando 5 fichas azuis troca-se por uma verde, 
etc); 

• situações-problemas que envolvam os conceitos de adição, em que a criança possa 
usar material concreto como fichas, palitos, notinhas de dinheiro e registrar através de 
desenho, colagens ou até numericamente. 

 
1. As questões abaixo possuem diferenças que devem ser trabalhadas com os alunos: 
 

a. Quantas unidades o número 125 possui? Resposta: 125 unidades 
b. Qual é o algarismo das unidades no número 125? Resposta: 5 

 
 Qual é a diferença dessas duas questões? 

Respondendo a questão (a): 
Fazendo a decomposição desse número temos: 100+20+5. A decomposição nos 
mostra quantas unidades foram necessárias para obter o algarismo das  
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o Centenas (100 unidades); 
o Dezenas (20 unidades); 
o Unidades (5 unidades). 

Portanto: o número 125 foi formado pelos agrupamentos e trocas de 125 unidades. 
 

Respondendo a questão (b): 
Os algarismos nos mostram a quantidade de centenas, dezenas e unidades 
“soltas”, isto é, que não puderem ser agrupadas por não terem a quantidade 
necessária (os agrupamentos ocorrem só de 10 em 10). 
No nosso exemplo: 

 
• Das 125 unidades: 120 unidades foram agrupadas em 12 dezenas, sobrando 5 unidades; 
• Das 12 dezenas: 10 foram agrupadas em 1 centena, sobrando 2 dezenas; 
• A ccntena não pode ser agrupada sobrando, então, 1 centena. 

 
Conversa com o professor 

 

Segundo os estudos do psicólogo suíço Jean Piaget, a criança começa a realizar as 

operações aritméticas valendo-se da manipulação de objetos (contas, pedrinhas, sementes 

etc). Essa experiência com materiais concretos é que permite a elas passar a realizar as contas 

internamente, raciocinando de forma abstrata. Isso não significa que basta colocar na frente 

de uma criança diversos objetos de contagem para que ela passe a compreender um 

determinado conteúdo. O entendimento depende de ações e de atividades que auxiliem essa 

compreensão. Para a utilização de um material concreto, devemos observar que ele é um 

recurso. 

Portanto: (1) não é uma fórmula mágica que sozinho leve o aluno a raciocinar; (2) 

deve estar envolvido em situações que levem o aluno a refletir sobre a experiência acumulada 

que possui; (3) deve ser apresentado ao aluno para que compreenda a sua estrutura e reflita 

sobre o que está fazendo. 

Outro aspecto interessante é que você deve, para um  mesmo conteúdo, trabalhar com 

materiais variados. No caso dos algoritmos das quatro operações, é importante trabalhar com 

material dourado, ábaco, cartaz de pregas, calculadora, entre outros. 
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Atividades com o material dourado 

 

Parte I – Conhecendo o material 

 

Atividade 1 

 

1. Peguem uma barra e cubinhos. Quantos cubinhos são necessários para formar uma 
barra de mesmo tamanho que a que vocês pegaram? 

 
2. Peguem uma placa e barras. Quantas barras são necessárias para formar uma placa de 

mesmo tamanho que a que vocês pegaram? 
 

3. Façam a mesma coisa, agora pegando um cubo e placas. Quantas placas são 
necessárias para formar um cubo de mesmo tamanho que os que vocês pegaram? 

 
4. É possível formar uma barra (do mesmo comprimento que a do material) com 15 

cubinhos? Vai sobrar algum cubinho? 
5. Peguem 20 cubinhos. Quantas barras (do mesmo comprimento que a do material) 

podem ser formadas com esses cubinhos? Vai sobrar algum cubinho? 
 

6. Peguem 1 barra. Troquem essa barra por cubinhos. Quantos cubinhos vocês têm 
agora? 

 
7. Peguem 1 barra e 7 cubinhos. Troquem a barra por cubinhos. Quantos cubinhos vocês 

têm agora? 
 
 
Atividade 2 
 
 O jogo abaixo descrito, tem por objetivo levar os alunos a realizarem agrupamentos e 
trocas, utilizando o Material Dourado. 
 Recursos necessários: Material Dourado, 2 dados para um grupo de 4 alunos. 
 Cada um na sua vez, joga os dois dados e soma os pontos obtidos. Esse total 
determina a quantidade de cubinhos que o jogador vai ganhar. Quando o jogador juntar 10 
cubinhos deverá , na sua vez, realizar a troca, isto é, juntar dez cubinhos e trocar por uma 
barra. Caso ele esqueça de realizar a troca, perderá os dez cubinhos. 
 Ganha, quem atingir um determinado total de barras combinado pelo grupo. 
 
 
Parte II – O material e o Sistema de Numeração Decimal 
 
Um pouco de teoria: 

Como vocês já aprenderam, o sistema de numeração decimal possui uma regra de 
agrupamento e troca. Para lembrar, temos: 

10 unidades são trocadas por 1 dezena 
10 dezenas são trocadas por 1 centena 
 O contrário também pode ser feito: 
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1 dezena é trocada por 10 unidades 
1 centena é trocada por 10 dezenas 
 O Material Dourado foi baseado no Sistema de Numeração Decimal. Observem: 

• O cubinho representa a unidade; 
• A barra representa a dezena; 
• A placa representa a centena; 
• O cubo representa a unidade de milhar. 
 

O número 34, por exemplo, pode ser representado pelas peças do Material Dourado. Para isso 
são necessários 3 barras e 4 cubinhos. 
 
 
Atividade 1 
 
Representem com o material dourado, os números abaixo (registre no caderno ou em uma 
folha): 

a) 25 
b) 47 
c) 60 
d) 39 
e) 103 
f) 234 

 
Atividade 2 
 
Separem as peças citadas do material e descubram qual é o número que elas representam em 
cada um dos casos. 
2 placas, 3 barras e 1 cubinho. 
5 barras e 7 cubinhos. 
1 placa, 9 barras e 5 cubinhos. 
5 placas e 4 barras. 
 
Atividade 3 
 
Peguem 1 barra e 4 cubinhos. 
a) Que número é esse? 
b) Escrevam os sete números seguintes a esse, formando uma seqüência numérica. 
 
Atividade 4 
 
A decomposição de um número. 
Todo número pode ser escrito em forma de adição. Vejam os exemplos abaixo: 
235 = 200 + 30+ 5. Vejam como vocês lêem esse número: duzentos e trinta e cinco  
 468 = 400 + 60+ 8, que é lido d seguinte forma: quatrocentos e sessenta e oito 
 
Representam  os números com Material Dourado e escrevam na forma decomposta: 

a) 321 
b) 478 
c) 967 
d) 560 
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e) 367 
f) 598 

 
 
Atividade 5 
 
Representem, primeiro, com Material Dourado e depois, numericamente, as quantidades 
abaixo: 

a) Nove unidades mais uma unidade 
b) Nove dezenas mais uma unidade 
c) Nove dezenas mais uma dezena 
d) Nove dezenas e nove unidades mais uma unidade 
e) Uma centena, nove dezenas e nove unidades mais uma unidade 

 
 
Atividade 6 
 

a) Se vocês têm 1 placa, 2 barras e 2 cubinhos, quantos cubinhos precisam pegar para 
ficar com 1 placa e 3 barras? 

 
b) Se vocês têm 1 placa, 3 barras e 4 cubinhos, quais e quantas são as peças que 

precisam pegar para ficar com 2 placas? 
 
 
 
 


