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Resumo  
 
Este trabalho tem como objeto de estudo as contribuições do Proformação/UERN para a 
melhoria de práticas pedagógicas de professores dos anos iniciais, alunos deste Programa, no 
ensino de matemática. É uma abordagem qualitativa de pesquisa, na modalidade estudo de 
caso, de caráter exploratório, a qual visa responder o seguinte questionamento: quais as 
contribuições do Proformação para a melhoria das práticas pedagógicas de professores no 
ensino de matemática? Parte do pressuposto que as formas de condução do ensino da 
matemática, no processo formativo de professores, é um forte indicador de possibilidades de 
mudanças significativas no ensino desta área nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso 
porque conhecer os obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos oferece 
subsídios para que o professor compreenda melhor alguns aspectos da aprendizagem dos 
alunos. 

 

Palavras-chaves: Proformação. Práticas pedagógicas. Ensino de Matemática. 
 
 
Abstract:  
 

This assignment aims to study the contributions of Proformação/UERN for the improvement 
of educational practices of teachers in the early years, students of this program, in the teaching 
of mathematics. It is a qualitative research approach, in the form studying case, exploratory, 
which aims to answer the following question: what are the Proformação contributions to the 
improvement of the pedagogical practices of teachers in mathematics teaching? Assumes that 
the ways of conducting the teaching of mathematics in the training of teachers, is a strong 
indicator of possible significant changes in the teaching of this area in the early years of 
elementary school. This is because knowing the obstacles involved in the construction of 
concepts provides grants for the teacher to better understand some aspects of students’ 
learning. 
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1 Introdução 

 

Este trabalho constitui parte de nossa dissertação de Mestrado, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

PPGED/UFRN. Tem como objeto de estudo as contribuições do Programa Especial de 

Formação Profissional para a Educação Básica – PROFORMAÇÃO - do curso de Pedagogia 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN para a melhoria de práticas 

pedagógicas de professores dos anos iniciais, alunos deste Programa, no ensino de 

matemática.  

Investigamos como esse curso, considerando a especificidade da formação em 

exercício, contribui para a melhoria das práticas dos professores investigados no que diz 

respeito, dentre outros elementos, ao ensino de matemático.  

Dada a dimensão das áreas de conhecimento trabalhadas durante os processos 

formativos nos cursos de Pedagogia, e considerando-se que esta investigação por si só não dá 

conta de tal amplitude, preocupamo-nos em destacar as discussões em função dos processos 

de alfabetização (cujas questões não serão aqui apresentadas) e do conhecimento matemático. 

 Defendemos que essas áreas são muito importantes nos anos iniciais de 

escolarização das crianças, não desconsiderando as demais, porque concordamos com Ferreira 

e Teberosky (1985, p. 28) que são o cálculo elementar e a lecto-escrita as “duas disciplinas 

nas quais o destino escolar da criança de primeira série vai ser decidido”. Muitos são os 

docentes que desenvolvem uma prática pedagógica pouco fundamentada, frente ao ensino 

desses conhecimentos. 

Entendemos ainda que as chamadas habilidades como a leitura, a escrita e o cálculo 

são, assim como apresentadas nos documentos da UNESCO (2007, p. 50), aprendizagens 

básicas imprescindíveis, as quais se não forem desenvolvidas logo nos anos iniciais do ensino 

fundamental, condicionam negativamente o desenvolvimento pessoal e social do alunado. 

Nessa perspectiva, os conhecimentos que os professores têm, ou deixam de ter, sobre o 

desenvolvimento dos processos dessas aprendizagens são extremamente importantes para a 

melhoria de práticas satisfatórias nessas áreas de conhecimento.   

Assim sendo, nossa pesquisa visa responder o seguinte questionamento: quais as 

contribuições do Proformação para a melhoria das práticas pedagógicas de professores no 

ensino de matemática?  
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Nosso objeto de investigação tem como atores principais catorze professores que 

iniciaram suas carreiras no magistério sem terem tido acesso à formação universitária e que, 

uma vez inseridos nesse processo formativo buscam redimensionar suas práticas a partir da 

reconstrução de saberes diversos. 

 

2 Características da pesquisa  

 

Optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa, na modalidade estudo de caso, 

de caráter exploratório, onde o qualitativo do nosso trabalho está centrado no fato de 

interpretar elementos inerentes ao objeto de estudo, para melhor entender e explicar que os 

saberes são construídos e reconstruídos pelos alunos do Proformação. Este processo de 

análise das relações estabelecidas entre as atividades promovidas pelo curso em evidência 

leva a considerar as práticas diárias de sala de aula onde atuam como professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental. Definimos duas categorias temáticas as quais foram 

categorizadas a posteriori da leitura da proposta: 

a) Procedimentos estudados para abordar o processo de apropriação do 

conhecimento matemático escolar; 

b) Contribuições do curso para a melhoria da prática pedagógica no ensino de 

matemática. 

Frente ao exposto, apresentamos ainda a abordagem dessa pesquisa como a de um 

estudo de caso, tendo em vista que o estudo se deu numa Instituição concreta, pela 

especificidade do modelo Proformação do curso de Pedagogia, do Pólo I, Mossoró/RN, o qual 

se constitui numa particularidade da proposta da Faculdade de Educação da UERN para a 

formação de professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa é uma das 

características apresentadas por Yin (2005, p. 43), onde a definição de um caso se destaca por 

se constituir numa unidade de análise dentro de um sistema mais amplo, cujo interesse 

consiste, exatamente, naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente 

venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações. 

 Utilizamos o fundamento da representatividade (Yin, 2005, p. 63), cujo objetivo é 

capturar as circunstâncias e condições de uma situação lugar comum ou do dia-a-dia, partindo 

do princípio de que as lições que se aprendem desses casos fornecem muitas informações 

sobre as experiências da pessoa ou da instituição pesquisada.  
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2.1 Procedimentos metodológicos 

 

Para o alcance dos objetivos dessa abordagem qualitativa de pesquisa, optamos por 

empregar, inicialmente, a análise documental e um questionário fechado seguido da aplicação 

de questões abertas. Através da investigação da Proposta Formativa, expressa no Projeto 

Pedagógico do Proformação, buscamos conhecer o repertório de conhecimentos pedagógicos, 

identificando quais os saberes por ela privilegiados, bem como definindo os eixos norteadores 

para a construção das questões fechadas e abertas.  

Dessa forma, a leitura do documento nos permitiu extrair alguns dos elementos que 

ocupam lugar central na proposta formativa em evidência, para a definição das unidades de 

análises, abaixo relacionadas, norteadoras para a posterior elaboração do questionário e da 

entrevista a serem aplicados aos sujeitos da investigação.  

As unidades foram construídas a partir da compreensão dos princípios que visam 

estabelecer relações de análise, aplicação e síntese dos conteúdos que compõem a estrutura 

curricular do Proformação, a qual está organizada em disciplinas que constituem os Núcleos 

de Formação Básica e Formação Específica, operacionalizados em atividades presenciais e 

atividades vivenciais.  

São três os Eixos temáticos, por nós definidos a partir da leitura do documento: 

“Análise de situações de sala de aula à luz de teorias pedagógicas”; “Relações entre as 

atividades presenciais e vivenciais e a ação docente supervisionada” e “Desenvolvimento de 

práticas investigativas”. 

Para efeitos da organização deste artigo destacamos apenas o primeiro eixo, Análise 

de situações de sala de aula à luz de teorias pedagógicas, o qual tem como objetivo 

identificar quais as teorias estudadas e com que ênfase aparecem no processo formativo 

curricular. No que diz respeito ao ensino da matemática trabalhado durante o Proformação, 

foram feitas as seguintes perguntas aos alunos do Proformação:  

1. “Que tipos de procedimentos foram estudados para abordar o processo de 

apropriação do conhecimento matemático escolar?” 

2.  “De que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no 

ensino da matemática aos seus alunos? 

As questões elaboradas a partir da análise do documento da proposta formativa, e da 

definição dos eixos temáticos, possibilitaram extrair elementos para a definição das categorias 
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analíticas que caracterizam a avaliação dos professores quanto às contribuições do 

Proformação para a melhoria de suas práticas no ensino de matemática.   

Coletados e analisados os dados obtidos na aplicação das questões abertas, partimos, 

num segundo momento, para a categorização final das unidades de análise, estabelecendo 

relações multirreferenciais com a teoria e os capítulos teóricos referenciais do trabalho. A 

análise de conteúdos foi desenvolvida em nossa pesquisa a partir dos seguintes 

procedimentos: de posse do universo das respostas dos entrevistados fizemos uma pré-análise, 

com a preparação do material, através da organização de todas as respostas dadas pelos 

investigados, o que nos permitiu uma leitura flutuante das mesmas quanto às questões então 

definidas. 

Utilizamos a técnica da análise de conteúdo definida por Bardin (2009) por ser um 

instrumento polimorfo e polifuncional caracterizado por “um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados”. (BARDIN, 2009, p. 11). 

Assim sendo, a exploração do material consistiu essencialmente em operações de 

codificação, decomposição e enumeração das categorias temáticas, em função de regras 

previamente por nós formuladas. Isto nos permitiu a operação de recorte do texto em 

unidades comparáveis de categorização para análise temática e a delimitação das unidades de 

codificação para o registro de dados. [...] Esse tipo de análise, o mais generalizado e 

transmitido, foi cronologicamente o primeiro, podendo ser denominado análise categorial. 

Esta pretende levar em consideração a totalidade de um `texto`, passando-o pelo crivo da 

classificação e do recenseamento, segundo a freqüência de presença (ou de ausência) de itens 

de sentido (BARDIN, 2009, p. 38).  

Analisamos os dados recolhidos construindo momentos de reflexão sobre a avaliação 

que os investigados fazem sobre os saberes privilegiados pelo referido programa formativo, 

evidenciando as contribuições que esse “novo olhar” sobre a formação universitária 

proporciona para a melhoria da prática dos professores quanto ao ensino de matemática. 

Na análise apresentada neste artigo sistematizamos o corpus dos discursos 

organizado e destacamos as subcategorias emergentes de cada tema. Para uma melhor 

apresentação dos dados e das falas dos professores apresentadas ao longo deste texto, sempre 

em itálico, utilizamos a letra P (P maiúsculo) seguida da numeração relativa à sequência das 

respostas (P1, P2…P14). 
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3 As contribuições do Proformação para a melhoria da prática pedagógica no ensino de 
matemática  

 

Ao lançarmos o questionamento “Que tipos de procedimentos foram estudados para 

abordar o processo de apropriação do conhecimento matemático escolar?”, tomamos como 

unidade de análise o procedimento utilizado pelo professor formador nas aulas das disciplinas 

Ensino de Matemática I e II, parte da proposta curricular do Proformação. Partimos do 

pressuposto que as formas de condução do ensino da matemática, no processo formativo de 

professores, é um forte indicador de possibilidades de mudanças significativas no ensino desta 

área nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso porque conhecer os obstáculos envolvidos 

no processo de construção de conceitos oferece subsídios para que o professor (nesse caso, os 

alunos do Proformação, sujeitos de nossa investigação) compreenda melhor alguns aspectos 

da aprendizagem dos alunos. 

Pensar dessa forma nos instigou à elaboração de um outro questionamento –  “De 

que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no ensino da matemática 

aos seus alunos?” –, a fim de evidenciar como os professores investigados  avaliam tal 

contribuição. 

Na sequência dessa apresentação, faremos uma articulação entre os dados obtidos a 

partir desses dois questionamentos como forma de melhor evidenciarmos a avaliação dos 

investigados quanto aos elementos em pauta.  

No que diz respeito à categorização do conteúdo referente ao primeiro 

questionamento, adotamos para análise o conceito de “procedimentos de ensino”, definido por 

Haidt (2000, p. 143) como as “ações, processos ou comportamentos planejados pelo 

professor, para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que lhes 

possibilitam modificar sua conduta, em função dos objetivos previstos”. Portanto, os 

procedimentos de ensino dizem respeito às formas de intervenção na sala de aula, definindo o 

como ensinar. E como a aprendizagem é um processo dinâmico, ela ocorre de forma 

significativa quando o aluno consegue realizar atividades a ela relativas.  

Geralmente, o ensino da matemática na escola básica privilegia o raciocínio 

dedutivo, partindo de um conjunto de regras e de princípios. Desse modo, é muito comum que 

os alunos aprendam tais regras e princípios, mas não necessariamente consigam compreendê-

los de fato e/ou aplicá-los em situações reais e concretas. E isso se dá, em grande parte, 

devido à formação que os professores tiveram, o que acaba gerando um círculo vicioso na 
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formação: alunos mal formados têm maiores possibilidades de vir a se tornarem professores 

mal formadores.  

Entendemos, portanto, que parte das dificuldades que os professores, em especial os 

dos anos iniciais do ensino fundamental, têm em trabalhar com a matemática escolar está 

associada às formas como aprenderam matemática, questão para nós muito evidente na fala de 

P8, que afirma: “[...] com relação à matemática foi sempre muito complicado para mim” .  

Contribuindo com essa discussão, Oliveira e Chadwick (2002, p. 175), ao tratarem 

sobre o que significa “o saber Matemática”, apresentam alguns exemplos do que é não saber 

Matemática, aqui expressos: 

 

Ocorre quando o aluno sabe fazer contas sem compreender seu significado 
ou suas aplicações; sabe usar algoritmos sem saber por que funcionam, ou 
quais as regras que os tornam aplicáveis; sabe a tabuada de multiplicar, mas 
não tem idéia do que isso significa; ou quando pode ler um problema sem 
compreendê-lo, ou quando é capaz de dizer a definição de comutatividade de 
cor sem saber como aplicá-la.  
 

Esses autores mostram ainda que “ao ensinar Matemática deve-se insistir na 

capacidade de raciocinar e no desenvolvimento de capacidades de estruturar conhecimentos 

matemáticos de forma analítica (OLIVEIRA; CHADWICK, 2002, p. 175).  

Isso porque as necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma 

inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar e selecionar 

informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a 

atividade matemática. 

De acordo com o PCN da área (BRASIL, 1997, p. 29), quando essa capacidade é 

potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado. No entanto, apesar 

dessa evidência, tem-se buscado, sem sucesso, uma aprendizagem em Matemática pelo 

caminho da reprodução de procedimentos e da acumulação de informações; nem mesmo a 

exploração de materiais didáticos tem contribuído para uma aprendizagem mais eficaz, por ser 

geralmente realizada em contextos pouco significativos e de forma muitas vezes artificial.  

Para os professores investigados, os procedimentos matemáticos trabalhados como 

forma de conteúdos nas disciplinas do Proformação “[...] foram reflexivos, com atividades que 

estimularam o raciocínio, criações de atividades e jogos matemáticos” (P9), bem como 

“foram trabalhados de forma bem dinâmica, a partir de experiências, utilizando o concreto, 

no qual proporcionou o desenvolvimento de raciocínio como dedução, intuição, estimativa, 
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mostrando novas técnicas de como se trabalhar a matemática, lembrando que ela está 

presente no nosso dia-a-dia.” (P3). 

Dessa forma, os procedimentos estudados aparecem a partir das seguintes 

subcategorias e suas respectivas incidências nas falas dos investigados: atividades lúdicas 

(30%), ensinar formas de raciocínio (26%), estudos dirigidos (17%), visitas a laboratórios 

(8%), ensino com pesquisa (7%), ensinar a trabalhar os conhecimentos prévios (4%), 

resolução de problemas, (4%), seminários (4%), conforme apresentados no quadro 1. 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

 

Procedimentos 
estudados para 

abordar o processo 
de apropriação do 
conhecimento 

matemático escolar 
 

Atividades lúdicas 

Ensinar formas de raciocínio 

Estudos dirigidos 

Visitas a laboratórios 

Ensino com pesquisa 

Ensinar a trabalhar os conhecimentos prévios 

Resolução de problemas 

Seminários 

14 

12 

08 

04 

03 

02 

02 

02 

30%   

26 % 

17% 

  8% 

  7%  

  4% 

  4% 

  4% 

Quadro 1 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes aos procedimentos 
estudados para abordar o processo de apropriação do conhecimento matemático escolar. 
Fonte: Instrumento do Pesquisador 

 

Esses dados demonstram que o curso possibilitou aos seus alunos-professores, 

conforme evidente nas falas dos sujeitos, “Aulas ministradas através de recursos que 

favorecem a aprendizagem e o conteúdo, onde as crianças utilizem materiais didáticos 

diversos que possibilitem a construção de novos saberes, desenvolvendo o cognitivo.” (P4); 

“Aulas práticas, estudos em laboratórios, discussões, estudos de textos, confecção de 

material concreto.” (P7), permitindo a compreensão da necessidade de o professor 

“Trabalhar com material concreto, colocar o aluno para pensar e refletir sobre as questões 

práticas da matemática e instigá-los a criar seu próprio conhecimento.” (P5). 

Essas formas de pensar o ensino da matemática permitiram ainda, na percepção dos 

investigados “[...] um processo de apropriação do conhecimento matemático com formação 

de conceitos básicos como: analisar regularidades, discutir formas de representação 

matemática através da linguagem oral e escrita, examinar e descrever diferentes formas 

geométricas, etc”.,  conforme claramente definido na fala de P13.  
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Consubstanciado pela necessidade de melhor conhecer os conteúdos da matemática, 

como forma de melhor ensiná-los, P8 assim define os estudos sobre procedimentos do ensino 

da matemática, proporcionados pelo Proformação: “[...] estudar esses procedimentos foi 

muito bom”. O significado desses estudos pode ser sinalizado a partir da fala de P14: “[...] 

Somente com o uso de uma metodologia é que poderemos proporcionar meios para que o 

indivíduo participe do movimento conceitual”. 

Quanto ao questionamento “De que forma o curso contribui para melhorar sua 

prática pedagógica no ensino da matemática aos seus alunos?”, o segundo por nós definido 

para análise das contribuições do curso quanto ao conhecimento matemático dos professores 

investigados, apresentamos o quadro abaixo: 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

As contribuições do 
curso para a 

melhoria da prática 
pedagógica no 

ensino da 
matemática 

 

Tornar as aulas mais dinâmicas  

Tornar o ensino da matemática mais compreensível 

Trabalhar o ensino da matemática a partir do lúdico 

Tornar a aprendizagem significativa 

Estimular o crescimento coletivo e individual do aluno 

14 

09 

05 

04 

02 

41% 

26% 

15% 

12% 

  6% 

Quadro 2 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes às contribuições 
do curso a para melhoria da prática pedagógica no ensino da matemática  
Fonte: Instrumento do Pesquisador  

 

Na análise, o grau e a frequência dos indicadores selecionados e organizados 

oferecem subsídios de sentido para a construção das seguintes subcategorias: tornar as aulas 

mais dinâmicas (41%), tornar o ensino da matemática mais compreensível (26%), trabalhar o 

ensino da matemática a partir do lúdico (15%), tornar a aprendizagem significativa (12%), 

estimular o crescimento coletivo e individual do aluno (6%). 

A subcategoria tornar as aulas mais dinâmicas apresenta uma incidência de 41% 

na fala dos sujeitos investigados, o que nos permite considerar que, através da “forma na qual 

o professor ministra suas aulas” (P3), “partindo de estudos e discussões realizadas em sala 

de aula”. (P5), “desenvolvendo métodos” (P2), com o “desenvolvimento de procedimentos de 

estimativa visual” (P13), “nas propostas, na abrangência de subsídios e sugestões nas aulas 

práticas” (P4), e ainda “conhecendo e ampliando novos métodos em sala de aula” (P5), os 

professores investigados tiveram condições de “poder ministrar melhor as (minhas) aulas” 

(P2), “partindo do conhecimento prévio, do concreto para chegar ao conceito” (P12), 
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“subsídios e sugestões para as aulas práticas” (P4), “vários métodos e jogos matemáticos 

para serem usados na sala de aula” (P8), “prática de confecção de materiais didáticos” (P4), 

para, então, poder “ampliar o (nosso) conhecimento na prática” (P10). 

Quando se trata do ensino de matemática numa perspectiva prática, em especial para 

crianças, o processo de dinamização das aulas pode se dá de diferentes formas: através da 

utilização de materiais concretos, na resolução de situações problematizadoras, etc. 

De acordo com Quaranta e Wolman (2006, p. 111), é muito comum que se crie, nas 

aulas de matemática, um momento de “apresentação”, definido como uma exposição dos 

resultados de uma tarefa ou de um dos caminhos que conduziram a esses resultados, a ser 

feita por parte de todos ou de alguns alunos, conforme encaminhamento do professor. 

Geralmente, tal apresentação se dá através de momentos de discussão, que “são 

potencialmente frutíferos para a geração de confrontações, de reflexões e argumentações”, 

uma vez que possibilitam momentos de construção de conhecimentos por parte dos alunos. 

Para as autoras, o ato de propor que os alunos discutam não é nenhuma novidade nas 

práticas docentes. Porém, a discussão sobre determinados conteúdos específicos é uma tarefa 

ainda muito dificultosa para alguns professores, que nem sempre conseguem dar um devido 

encaminhamento às questões postas a fim de possibilitar processos de reflexão para os 

aprendizes. No ensino, em especial o de matemática, não basta apenas propor situações de 

diálogo e de resolução de problemas se os procedimentos empregados e os conhecimentos 

envolvidos não se convertem em objetos de reflexão. 

O professor deve conduzir as discussões sobre as situações problematizadoras, 

intervindo sempre que se fizer necessário, de forma a “estimular e/ou incitar as crianças a 

explicarem o que foi feito, aceitar todas as respostas sem validar, de começo, a resposta 

correta, retomando para o grupo o que alguns alunos dizem, apresentando contra-exemplos, 

ajudando a estabelecer acordos, recordando acordos anteriores relacionados com os 

conhecimentos, etc” (QUARANTA; WOLMAN, 2006, p. 113). 

Ao afirmar que o curso “proporcionou novas formas para trabalhar com a 

matemática, conhecendo e ampliando novos métodos em sala de aula, partindo de estudos e 

discussões realizadas em sala de aula”, P5 parece compreender que as aulas de matemática 

ganham novo sentido quando trabalhadas a partir da organização de momentos de discussão, 

de forma a gerar progressos significativos na aprendizagem de seus alunos. Pensamento 

semelhante evidencia-se na fala de P6, que admite que o curso lhe permitiu “refletir que a 
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matemática pode ser trabalhada de maneira lúdica em que o aluno será capaz de aprender, 

superar suas dificuldades e, acima de tudo, formar cidadãos participantes na sociedade”. 

A subcategoria tornar o ensino da matemática mais compreensível, com 

incidência de 27%, apresenta-se claramente na descrição dos seguintes conectores presentes 

nas falas dos entrevistados, os quais nos permitem inferir que: “ver a matemática de uma 

forma simples de ensinar” (P8) possibilitou aos professores investigados “mais 

conhecimentos em relação à disciplina” (P1), “compreensão da matemática através da 

linguagem oral e escrita” (P3) e, principalmente, a “apropriação do conhecimento 

matemático” (P13), viabilizando, dessa forma, “abrir caminhos para um melhor 

entendimento” (P2), “formas diferenciadas de abordar os problemas” (P7), “novas formas 

para trabalhar com a matemática” (P5). Todos esses conhecimentos, certamente, são 

necessários ao entendimento de “como trabalhar os conceitos básicos como: medidas, 

geometria” (P3), bem como “tornar o ensino-aprendizagem da matemática mais prazeroso e 

compreensivo” (P11), “provocando a descontração, a aquisição de regras, a expressão do 

imaginário e a apropriação de conhecimentos”. (P10). 

O discurso dos investigados nos faz parecer que eles entenderam a necessidade da 

contextualização do saber, segundo o qual o conhecimento matemático formalizado precisa 

necessariamente, ser transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido; ou seja, 

esse processo de transformação do saber científico em saber escolar, ao mesmo tempo que 

passa por mudanças de natureza epistemológica, também é influenciado por condições de 

ordem social e cultural que resultam na elaboração de saberes intermediários, como 

aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras.  

Essa consideração implica rever a ideia, que persiste na escola, de ver nos objetos de 

ensino cópias fieis dos objetos da ciência. É possível perceber tal aspecto na fala de P13, 

quando afirma que, durante as aulas de disciplina Ensino de Matemática, “Foi desenvolvido 

um processo de apropriação do conhecimento matemático com formação de conceitos 

básicos como: analisar regularidades, discutir formas de representação matemática através 

da linguagem oral e escrita, examinar e descrever diferentes formas geométricas, etc.”, o que 

também fica evidente na afirmação de P4: “Aulas foram ministradas através de recursos que 

favorecem a aprendizagem e o conteúdo, onde as crianças utilizem materiais didáticos 

diversos que possibilitem a construção de novos saberes, desenvolvendo o cognitivo.” 

Ao tratar de questões sobre o ensino e a aprendizagem da matemática no ensino 

fundamental, o PCN da área (BRASIL, 1997) afirma que o conhecimento de obstáculos 
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envolvidos no processo de construção de conceitos é de grande utilidade para que o professor 

compreenda melhor alguns aspectos da aprendizagem dos alunos. Isso porque 

 

Um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes 
daquelas que serviram para lhe dar origem. Para que sejam transferíveis a 
novas situações e generalizados, os conhecimentos devem ser 
descontextualizados, para serem contextualizados novamente em outras 
situações. Mesmo no ensino fundamental, espera-se que o conhecimento 
aprendido não fique indissoluvelmente vinculado a um contexto concreto e 
único, mas que possa ser generalizado, transferido a outros contextos. 
(BRASIL, 1997, p. 39) 
   

A subcategoria definida como trabalhar o ensino da matemática a partir do 

lúdico, com incidência de 15%, evidencia, na fala dos professores investigados, a 

possibilidade de “[...] ensinar brincando” (P2), “[...] usando trabalhos como dobraduras, 

recortes, materiais didáticos concretos” (P12). 

Considerando-se que as crianças menores se utilizam de representações tanto para 

interpretar o problema quanto para comunicar sua estratégia de resolução e que, segundo o 

PCN da área, essas representações evoluem de formas pictóricas (desenhos com detalhes nem 

sempre relevantes para a situação) para representações simbólicas, aproximando-se cada vez 

mais das representações matemáticas, faz-se necessário um trabalho do professor para 

estimular e/ou proporcionar, desde cedo, situações práticas de sala de aula, a partir de 

atividades lúdicas. 

Dessa forma, o desenvolvimento de atividades lúdicas é muito comum nos primeiros 

anos de escolarização das crianças, uma vez que 

 

ao explorarem as situações-problema, os alunos deste ciclo precisam do 
apoio de recursos como materiais de contagem (fichas, palitos, reprodução 
de cédulas e moedas), instrumentos de medida, calendários, embalagens, 
figuras tridimensionais e bidimensionais, etc. Contudo, de forma 
progressiva, vão realizando ações, mentalmente, e, após algum tempo, essas 
ações são absorvidas. Assim, por exemplo, se mostram a certa altura capazes 
de encontrar todas as possíveis combinações aditivas que resultam 10, sem 
ter necessidade de apoiar-se em materiais e é importante que isso seja 
incentivado pelo professor. (BRASIL, 1997, p. 45) 

 
Certamente, essa evolução depende de um trabalho do professor no sentido de 

chamar a atenção para as representações, mostrar suas diferenças, as vantagens de algumas, 

etc.  
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O ponto de partida para resolver certos problemas referentes à aprendizagem do 

conhecimento matemático apresentados por grande parte das crianças pequenas no início da 

escolarização, e geralmente levados durante toda a vida, parece estar claro nas seguintes falas: 

“refletir que a matemática pode ser trabalhada de maneira lúdica”, conforme evidencia P6, e 

‘trabalhar com o lúdico” (P13), a partir de ‘material que pode (mos) confeccionar junto com 

os alunos” (P12). 

Desse modo, é preciso que estejamos atentos no que se refere à necessidade de 

abordar situações didáticas no ensino da Matemática sempre a partir de atividades lúdicas, 

evitando trabalhar apenas com o que se supõe fazer parte do dia-a-dia do aluno, como forma 

de evitar uma interpretação equivocada da ideia de “cotidiano”. Isso porque, de acordo com o 

PCN da área, “muitos conteúdos importantes são descartados ou porque se julga sem uma 

análise adequada, que não são de interesse para os alunos, ou porque não fazem parte de sua 

“realidade”, ou seja, não há uma aplicação prática imediata” (BRASIL, 1997, p. 23). Essa 

postura pode levar ao empobrecimento do trabalho, produzindo efeito contrário: ao invés de 

enriquecer o processo ensino-aprendizagem, acaba-se caindo em práticas espontaneistas. 

Para tornar a aprendizagem significativa, subcategoria com incidência de 12% no 

discurso dos professores, Zabala (1998, p. 37) afirma ser necessário que os aprendizes, 

“diante dos conteúdos, possam atualizar seus esquemas de conhecimento, compará-los com o 

que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-los aos seus esquemas, comprovar 

que o resultado tem certa coerência, etc.”  

Esse é um processo individual que requer que o aluno estabeleça relações não-

arbitrárias entre o que já fazia parte da sua estrutura cognitiva e o que lhe foi/está sendo 

ensinado. Requer uma postura ativa frente à construção do conhecimento. Esse papel ativo do 

aluno, segundo Zabala (1998, p. 38), exige a necessidade de um papel igualmente ativo do 

professor, uma vez que  

é ele quem dispõe as condições para que a construção que o aluno faz seja 
mais ampla ou mais restrita, se oriente num sentido ou noutro, através da 
observação dos alunos, da ajuda que lhes proporciona para que utilizem seus 
conhecimentos prévios, da apresentação que faz dos conteúdos, mostrando 
seus elementos essenciais, relacionando-os com o que os alunos sabem e 
vivem, proporcionando-lhes experiências para que possam  explorá-los, 
compará-los, analisá-los conjuntamente e de forma autônoma, utilizá-los em 
situações diversas, avaliando a situação em seu conjunto, e reconduzindo-a 
quando considera necessário, etc. 

 

Ao afirmar que “O curso contribuiu para ampliar o (nosso) conhecimento na prática 

de um ensino da matemática significativo, que nós professores podemos permitir o aluno 
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vivenciar experiências com características social e cultural, provocando a descontração, a 

aquisição de regras, a expressão do imaginário e a apropriação de conhecimento”, P10 

percebe, assim com define Zabala (1998, p. 38), “que a situação de ensino e aprendizagem 

também pode ser considerada como um processo dirigido a superar desafios, desafios que 

possam ser enfrentados e que façam avançar um pouco mais além do ponto de partida”.  

Seja “de forma significativa, contribuindo para qualificar o aluno para que se sinta 

inserido no mundo das relações sociais [...]”, como especifica P7, ou “com ideias e métodos 

de como ensinar os alunos de uma maneira que a criança seja instigada” (P9), o mais 

importante dessa discussão são as possibilidades percebidas pelos professores investigados 

quanto às mudanças em suas práticas de sala de aula frente ao ensino da Matemática, no 

sentido de estimular o crescimento coletivo e individual do aluno (6%), presente na fala de 

P7 “ [...] contribuindo para qualificar o aluno”, mostrando-lhes formas diferenciadas de 

abordar os problemas que se apresentam diariamente a cada um.   
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