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RESUMO

A análise do desempenho dos estudantes brasileiros nas avaliações em larga escala propostas pelo governo sugere que o ensino de matemática 
oferecido pelas escolas brasileiras não atinge o que deveria ser seu principal objetivo: a aprendizagem dos alunos. Buscamos conhecer os 
significados atribuídos à aprendizagem matemática pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental em desenvolvimento profissional 
em serviço, para compreendermos como eles justificam suas práticas, que redundam na aprendizagem dos alunos. Identificamos na literatura e 
no presente trabalho de pesquisa, que aprendizagem e ensino encontram-se engendrados no discurso dos professores. O objetivo dessa pesquisa 
foi investigar elementos diferenciados das representações sociais da aprendizagem da matemática, identificadas na literatura e por um grupo de 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental em desenvolvimento profissional em serviço na perspectiva da Educação Matemática e as 
implicações desses elementos no aprimoramento dos conhecimentos profissionais desses professores.  Para isso, buscamos na Teoria das 
Representações Sociais articulada à Teoria da Argumentação o ferramental teórico-metodológico. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
e os dados coletados analisados de acordo com o Modelo de Estratégia Argumentativa – MEA. Verificamos existir uma tensão entre as 
concepções de aprendizagem segundo a Pedagogia Tradicional, forte referência na formação e na experiência pessoal e profissional das 
professoras, e de uma Pedagogia Nova. Essa tensão surge da necessidade de acomodar o “novo” que as professoras identificam presente em suas 
práticas. Na ausência de termos para significar esse “novo”, as professoras evocam antigas metáforas associadas à Pedagogia Tradicional, agora 
com novas significações.  A dor e o medo, elementos associados à memória dos processos de aprendizagem matemática que das professoras, faz 
com que elas busquem ensinar de maneira diferente; elas ensinam a partir da forma que observam que o aluno aprende, a aprendizagem 
determina o ensino. A metáfora do “percurso”, referência na Pedagogia Tradicional, foi ressignificada de maneira singular pelas professoras. Para 
elas, o percurso é algo que o professor faz para aprender a ensinar. Se ela aprendeu, os alunos também aprenderão, logo, o percurso deve ser 
feito por ambos. As metáforas evocadas sugerem que a aprendizagem matemática está sendo reorganizada por essas professoras na direção de 
um novo, mas não um novo como o que se observou nas representações sociais da aprendizagem matemática encontradas na literatura, mas um 
novo de quem vivenciou uma experiência de aprendizagem e procura entendê-la, já que mostram acreditar que, se deu certo com elas, dará com 
seus alunos. Acreditamos que esses são indícios de representações sociais de aprendizagem matemática que se ancoram no movimento de 
transformação provocado pelo desenvolvimento profissional das professoras, um processo de ancoragem já em curso, porém ainda não 
estabilizado. Não foram encontrados achados que indiquem novas representações de aprendizagem matemática, porém, indicam que o 
aprimoramento dos conhecimentos profissionais dessas professoras tem provocado tensão nas representações existentes.
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