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RESUMO 

 

A discussão sobre a aprendizagem matemática remete à reflexão sobre o tratamento atribuído 

aos objetos matemáticos pela escola. Conhecer os significados da aprendizagem matemática 

pelos professores pode ajudar a compreender as falas e práticas dos professores que redundam 

na aprendizagem dos alunos. 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. A Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici, articulada à Teoria da Argumentação proposta por 

Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, foi utilizada como referencial teórico-

metodológico. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e os dados coletados submetidos 

a análise de acordo com o Modelo de Estratégia Argumentativa – MEA.  A análise das 

entrevistas mostrou existir uma tensão entre as concepções de aprendizagem provenientes da 

Pedagogia Tradicional, forte referência na formação e na experiência pessoal e profissional das 

professoras e de uma Pedagogia Nova. Essa tensão entre as duas pedagogias está remetida à 

necessidade de acomodar elementos novos ao trabalho docente. A dor e o medo foram 

elementos associados à memória que as professoras carregam dos seus processos de 

aprendizagem matemática enquanto alunas e da formação inicial. A negatividade atribuída à 

maneira como aprenderam faz com que as professoras busquem ensinar de uma maneira 

diferente. Na ausência de elementos para significar “o novo”, metáforas associadas à pedagogia 

tradicional foram evocadas, porém, com ressignificações, como a necessidade de o professor 

perceber o aluno. A maneira como as professoras ensinam depende da que elas observam que 

o aluno aprende. A aprendizagem do aluno remete à aprendizagem da professora. O processo 

de transformação das professoras em desenvolvimento profissional em serviço encontra-se 

associado ao movimento de mudança nas suas práticas docentes. Não foram encontrados 

achados que indiquem novas representações sociais acerca da aprendizagem matemática pelo 

grupo de professoras investigadas, porém, indicam que esse movimento tem provocado tensão 

nas representações existentes e pode ocasionar futuras rupturas, gerando novos significados 

para as representações sociais da aprendizagem matemática. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais, Educação Matemática, aprendizagem matemática, 

desenvolvimento profissional em serviço 



 
 

ABSTRACT 

 

The discussion about mathematical learning refers to the reflection on the treatment attributed 

to mathematical objects by the school. Knowing the meanings of mathematical learning by the 

teachers can be helpful to understand their speeches and practices that will lead to the student's 

learning. The goal of this research was investigate differentiated elements of social 

representations of mathematical learning identified in the literature and by a group of teachers 

from the first years of elementary school in professional development in service according to 

Mathematics Education's approach and the implications of these elements in the improvement 

of these teachers' professional knowledge. Serge Moscovici's Theory of Social Representations 

articulated to the Theory of Argumentation proposed by Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-

Tyteca gave theoretical contribution to this research. Semi-structured interviews were 

conducted and the data collected were analyzed according to the Argumentative Strategy 

Model. The analysis of teachers' interviews evidenced a tension in their conceptions of learning 

from the Traditional Pedagogy, a strong reference on their formation and professional 

experience and a New Pedagogy. The tension between these two pedagogies is related to the 

need to accommodate elements of a new pedagogy to new forms of teaching. Pain and fear 

were elements associated with the memory carried by teachers from their mathematical learning 

processes as students and from their initial formations. The negativity attributed to the way they 

have learned make them want to seek different ways to teach. In the absence of elements to 

signify "the new," metaphors associated with traditional pedagogy were evoked, however, with 

resignifications such as the teacher's need to perceive the student. The way the teachers teaches 

depends on how they observes the student's learning. Students learning strongly refers to the 

teacher's learning. The process of transforming teachers into professional development in 

service is associated with the change movement in their teaching practices. No findings were 

found that indicate new social representations on mathematical learning by the group of 

teachers that was investigated, but indicate that this movement has provoked tension in existing 

representations and may cause future ruptures, generating new meanings for the social 

representations of mathematical learning. 

 

Keywords: Social Representation, mathematical education, learning, professional development 

in service 
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1.  INTRODUÇÃO 

  

Ouvimos frequentemente dizer que a matemática se originou das necessidades 

cotidianas do homem, pensamento arraigado no senso comum. Mesmo essa matemática não 

sendo considerada ainda uma ciência, este tipo de pensamento naturaliza o surgimento da 

ciência Matemática a partir de vivências que tenham, por si só, promovido observações e 

experiências que se tornaram ciência gradualmente e concomitantemente com o próprio 

desenvolvimento humano. Há outras concepções sobre a origem da matemática que supõem 

que sua gênese esteja em rituais religiosos, ou ainda, no sentimento estético despertado pela 

beleza das formas. Boyer (1999, p. 5) refletindo sobre o tema, afirma: “Gostaríamos de pensar 

que ao menos alguns antigos geômetras trabalharam pela satisfação de fazer matemática, não 

como auxílio prático na mensuração”. Embora sejam sempre românticas as concepções do que 

seria a matemática, a aprendizagem dela, ao contrário, tem sido remetida a aspectos bem 

negativos. Pensando nestas duas visões, a da matemática e a de sua aprendizagem, gostaríamos 

de pensar que o objetivo de ensinar matemática estivesse ligado à possibilidade de despertar 

nos indivíduos o gosto pela apreciação do mundo que o cerca através da compreensão deste sob 

a perspectiva da matemática. Mas não é bem desse modo que acontece seu ensino na escola. 

O modo como se tem pensado o ensino da matemática na escola tem gerado concepções 

bem estranhas dos objetos matemáticos. Embora se tenha discutido muito sobre esse problema, 

ainda perduram os problemas de ensino e aprendizagem desta ciência, em proporções que não 

são toleráveis. 

De acordo com Lins e Gimenez (2001), os significados matemáticos dos objetos não 

são formados simplesmente a partir do que é ensinado na escola; as experiências que os 

indivíduos têm com os objetos fora da escola produzem significados, considerados não-

matemáticos quando esses se encontram inseridos em situações cotidianas. Para os autores, 

existe uma “matemática para e dos matemáticos” na qual se privilegiam os significados 

matemáticos e outra “matemática para e dos não-matemáticos” onde circulam os significados 

não-matemáticos. Os percursos desenvolvidos a partir da matemática que não é ensinada na 

escola e que também são importantes na construção dos significados matemáticos dos objetos 

são pouco ou, quase nada, valorizados pelos professores. Parece existir uma superioridade 

atribuída à ”matemática dos matemáticos” no fazer escolar para a qual os objetos matemáticos 

são tratados numa perspectiva de formalidade e rigor, mesmo quando representando algo fora 

da escola, como por exemplo, “[...] na escola os números não são números de nada, a não ser 

em ‘problemas com história’, e no fim termina-se mesmo pedindo aos alunos que se esqueçam 
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da história e pensem na matemática” (LINS; GIMENEZ, 2001, p.16). O Ensino Tradicional da 

Matemática opera nessa concepção, considerando as definições como elementos centrais na 

significação dos objetos da matemática. 

Ainda de acordo com Lins e Gimenez (2001), os objetos matemáticos ganham 

significado quando são analisados a partir da complexidade que os constituem, ou seja, se 

extraídos de seu contexto, viram qualquer coisa, são atribuídos a eles significados muito 

diferentes dos construídos na matemática. O que poderia possibilitar operacionalidade aos 

objetos matemáticos para estudantes e professores é justamente o contexto no qual eles estão 

inseridos. Nas situações cotidianas, significados são sempre produzidos para dar vida aos 

objetos e estes significados são vistos pela escola como significados não matemáticos. A escola 

só valida, na sua maioria, os significados matemáticos por ela atribuídos ao objeto, o que às 

vezes não coincide sequer com os significados produzidos pela ciência matemática. A questão 

não é saber se os diferentes significados dos objetos estão certos ou errados ou se um prevalece 

sobre o outro; a questão é melhor compreendida pela maneira como os conhecimentos 

construídos para além dos muros da escola articulam-se com os conhecimentos escolares e 

como essa articulação se dá pelo fazer do professor. Tendo em vista que a matemática se 

constrói pelo seu uso, afirmamos sem constrangimento que é a através da sua aplicabilidade na 

resolução de problemas que seus objetos devam ser significados para que tenham sentido para 

todos. 

Há, ainda, a ideia de que os significados não matemáticos dos objetos produzidos a partir 

das experiências cotidianas dos indivíduos possam ser evocados como uma forma de acesso aos 

significados matemáticos ensinados pela escola, ajudando os alunos a compreendê-los, 

favorecendo a aprendizagem da matemática. Entretanto, nessa concepção, o objetivo maior 

continua sendo os significados matemáticos dos objetos que são valorizados pela escola, 

corroborando a ideia de que a matemática da vida “é uma versão imperfeita da matemática da 

escola” (LINS; GIMENEZ, 2001, p.19).  

O Ensino Tradicional da Matemática no espaço-tempo da escola parece não favorecer o 

desenvolvimento da criatividade ou possibilitar que os indivíduos estabeleçam relações entre 

os significados dos objetos, não atribuindo sentidos aos mesmos que favoreçam sua utilização 

quando inseridos na vida cotidiana ou mesmo no contexto escolar. Segundo aqueles autores, o 

papel da escola deveria ser o de conferir legitimidade aos diferentes significados dos objetos, 

possibilitando a aplicação do conhecimento a novas situações. É através desse processo que 

novos significados poderiam ser construídos e o conhecimento se consolidar, possibilitando a 

aprendizagem. 
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A alternativa que vamos defender é que o papel da escola é participar da 
análise e da tematização dos significados da matemática da rua – no caso 

particular da Educação Matemática –, e do desenvolvimento de novos 

significados, possivelmente matemáticos, que irão coexistir com os 
significados não-matemáticos, em vez de tentar substituí-los (LINS; 

GIMENEZ, 2001, p. 18). 

 

Esta discussão está no cerne de uma discordância histórica que formaram duas 

tendências fortes, na segunda metade do século XX, envolvendo a pesquisa sobre a 

aprendizagem matemática. A tendência conhecida por “Educação Matemática” constituiu-se 

uma área de pesquisa na qual os objetos não se desvinculam dos seus significados matemáticos, 

entretanto, considera-se a forma como esses objetos são significados no cotidiano. O papel da 

Educação Matemática não se limita simplesmente a descobrir ou apontar caminhos que 

facilitem a aprendizagem da matemática escolar.  

Uma outra tendência, nomeada “Ensino Tradicional da Matemática”, coloca o cerne da 

aprendizagem nas definições formais dos objetos, tendência ainda ligada à primeira metade do 

século passado, em que era forte a concepção de que se aprende por observação e repetição. 

Veio ao encontro dessa tendência, o trabalho dos formalistas do final do século XIX, que 

embeleza a produção matemática anterior, transformando-a em referência para as outras 

ciências, já que atende rigorosamente ao paradigma científico mais valorizado na época. A 

sensação era a de que, se foi possível para a Matemática, seria para todas as outras ciências.  

Embora o objeto seja o mesmo para as duas tendências, tanto para o Ensino Tradicional 

da Matemática como para a Educação Matemática, a forma como o objeto é tratado é que irá 

situá-lo em um desses campos de abordagem do ensino da matemática, criando uma “cultura 

de aprendizagem em sala de aula” (LINS; GIMENEZ, 2001, p.5). 

No entanto, já no início do século passado, muitos questionamentos deixam 

definitivamente claro os limites de acesso ao real e a impossibilidade de se limitar a ciência à 

um único paradigma. Importante ainda esclarecer que as duas tendências não se limitam à 

produção acadêmica, hoje aparecem na orientação das práticas docentes, já redefinidas e com 

contornos não tão nítidos. 

Nosso estudo versa com abordagens filiadas à Educação Matemática, a qual propõe que 

sejam construídos novos significados para os objetos a partir das relações que o indivíduo 

estabelece entre os significados matemáticos e não matemáticos. Para esta tendência, cabe aos 

educadores resgatar o papel da escola e o objetivo de ensinar matemática, ou seja, a escola deve 

ser capaz de formar indivíduos que sejam bons solucionadores de problemas. 
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Afinados com essa concepção do ensino-aprendizagem da matemática, consideramos 

ser a tarefa da pesquisa neste campo conhecer a maneira como o professor trata os objetos 

matemáticos em sua prática docente, uma vez que não é resultado da “neutralidade do sujeito” 

(CASTRO; CARREIRO, 2012, p. 17), mas consequência do conhecimento profissional do 

professor, particularmente, das significações que ele atribui à aprendizagem. Nesse sentido, 

Ponte (2008) observou existir uma dicotomia entre as concepções que alguns professores 

afirmam ter e suas práticas. Essa diferença entre pensar e fazer pode ser melhor compreendida 

através dos processos de formação do conhecimento profissional do professor. O 

desenvolvimento desse conhecimento está vinculado a ensinar e se constitui por componentes 

de naturezas distintas: teórica (conhecimento matemático e didático) e social experiencial 

(conhecimento advindo das relações entre os atores sociais do espaço psicossocial escolar e das 

experiências vivenciadas por esses professores enquanto alunos e no seu processo de formação 

acadêmica). Ponte (2008) afirma ainda que o conhecimento profissional está relacionado a 

diversos aspectos sustentados pela prática.  

Segundo o autor, sobre o conhecimento profissional é possível identificar dois 

componentes: o conhecimento teórico/matemático e o conhecimento didático. O conhecimento 

teórico se refere ao conhecimento dos objetos matemáticos propriamente ditos, segundo a 

observância da matemática como ciência, ou seja, desvinculados dos sentidos atribuídos pelo 

professor. O conhecimento didático relaciona-se à forma como o professor interpreta e trata os 

objetos matemáticos, vinculando-se ao conhecimento teórico da matemática. Assim, o 

conhecimento teórico e o conhecimento didático estão fortemente associados.  

As decisões tomadas pelo professor no que diz respeito ao trato dos objetos matemáticos 

abarca os seguintes aspectos: 1) os processos de aprendizagem dos alunos, 2) o conhecimento 

que o professor possui do currículo e como gerencia esse conhecimento, priorizando conceitos 

e processos de construção que favoreçam a aprendizagem da matemática e 3) a prática 

pedagógica, propriamente dita, que incluiu todas as estratégias que caracterizam a forma como 

os objetos matemáticos são tratados. O objeto é o mesmo para as duas tendências, tanto para o 

Ensino Tradicional da Matemática como para a Educação Matemática, entretanto, o modo como 

o objeto é tratado é que irá situá-lo em um desses campos de abordagem da matemática, criando 

uma “cultura de aprendizagem em sala de aula” (PONTE, 2008, p.5). 

Schön (2000) aborda a questão do conhecimento profissional contrapondo dois 

conceitos distintos de racionalidade: técnica e prática. A noção de racionalidade técnica na 

educação ajuda a entender diferenças fundamentais entre as duas tendências. No Ensino 

Tradicional de Matemática, o conhecimento teórico/matemático do professor é mais importante 
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e determinante na condução do trabalho em sala de aula do que os conhecimentos advindos da 

prática, ou seja, conhecimentos mais relacionados ao fazer didático. Além disso, nessa 

concepção de racionalidade, conhecimento teórico/matemático e conhecimento didático 

apresentam-se quase independentes. Ainda segundo Schön (2000, p. 15), “a racionalidade 

técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, 

selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos”. É o que defende 

o Ensino Tradicional da Matemática, na qual soluções alternativas e criativas na resolução de 

problemas são pouco valorizadas ou não são aceitas como argumento válido. As técnicas de 

cálculo e modelos fechados parecem ser as únicas ferramentas legítimas para resolver 

problemas. Assim, o Ensino Tradicional da Matemática valoriza quase que exclusivamente a 

racionalidade técnica. 

Essa noção complementa-se com a concepção da racionalidade prática que considera os 

conhecimentos provenientes da análise das ações do professor e do aluno, e abarca as 

complexas relações e especificidades dos processos de significação dos objetos científicos, 

construídas a partir da interação entre os sujeitos. De acordo com Schön (2000, p. 17), “essas 

zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e o conflito de valores – escapam 

aos cânones da racionalidade técnica”. Pode-se, então, considerar que a abordagem da 

Educação Matemática contempla uma visão que está em consonância com a concepção de 

complementariedade das duas racionalidades. Essa concepção de tipos de racionalidade 

aproxima-se da noção de componentes do conhecimento defendido por Ponte (2008). A 

racionalidade teórica abarca o conhecimento teórico/matemático e a prática envolvendo mais o 

conhecimento profissional. 

Da mesma maneira que o Ensino Tradicional de Matemática, na qual o conhecimento 

teórico e as especificidades técnicas da matemática são valorizados, a Educação Matemática 

considera ainda que o conhecimento profissional do professor é constituído pelas crenças, 

vivências, valores e ambiência, aspectos relevantes na tomada de decisões e nas atitudes do 

professor frente ao fazer pedagógico. A noção de racionalidade prática no contexto educacional, 

está relacionada ao processo de desenvolvimento do conhecimento profissional como um todo, 

que se reverte mais fortemente na ação docente. O processo de reflexão sobre as práticas 

educativas está, ainda, vinculado ao conteúdo e ao contexto. Segundo Therrien (2000, p. 2),    

 

Procurar compreender a racionalidade do fazer pedagógico no chão da sala de 

aula significa buscar desvelar as "certezas" que dão suporte às decisões do 
professor. Significa, igualmente, explorar o universo epistemológico que 

fundamenta o agir pedagógico, ou seja, identificar e caracterizar os elementos 
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fundantes de uma razão eminentemente prática que estrutura o fazer. 

Significa, finalmente, revelar ao próprio docente as bases de suas decisões de 

ação. 

 

Desse modo, as concepções que fundamentam o fazer do professor estão vinculadas ao 

desenvolvimento dos conhecimentos didáticos no espaço-tempo da escola, ou seja, o ensino é 

uma “situação situada” sugerida pelas representações docentes que influenciam a prática 

educativa (THERRIEN; LOIOLA, 2001). Existe uma relação simbiótica entre o fazer e a 

situação, uma vez que a reflexão sobre a situação determina os nortes para o fazer, ao mesmo 

tempo que o fazer passa a configurar-se numa nova situação que, quando avaliada, 

desemborcará em novos fazeres. O professor exerce duplo movimento de controle sobre fazer 

e situação, regulando a interação entre ambos. A cognição e a ação são indissociáveis no 

trabalho docente, entretanto, a aplicação do conhecimento teórico não se sobrepõe ao 

conhecimento didático e vice-versa. 

As ideias de Ponte (1995, 1998, 2008, 2012) corroboram as concepções de Therrien e 

Loiola (2001) sobre o desenvolvimento do conhecimento profissional do professor que 

consideram que boa parte desses conhecimentos são resultantes da prática. A prática docente é 

concebida como o eixo fundante da formação. Entendemos que essa concepção sobre 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor aproxima-se da Educação 

Matemática, uma vez, que se considera a prática como aspecto da formação. A valorização por 

um ou outro conhecimento pelo Ensino Tradicional da Matemática e pela Educação Matemática 

pode ser melhor visualizada através esquema abaixo (figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Conhecimento profissional, Ensino Tradicional de Matemática e Educação Matemática 

Fonte: Produzida pela própria autora 

 

Há de se considerar os processos de desenvolvimento do conhecimento profissional 

docente a partir dos diferentes modelos de formação existentes. Ponte (1995) ao tratar do tema 

sobre formação, propõe que existe diferença entre a formação continuada e o desenvolvimento 
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profissional em serviço. Ele afirma que “a noção de desenvolvimento profissional é uma noção 

próxima da noção de formação. Mas não é uma noção equivalente” (PONTE, 1995, p.2).  

Os modelos de formação continuada baseiam-se na estruturação de cursos que visam 

oferecer, na sua maioria, o que “falta ao professor”. Parte-se do pressuposto que a formação 

inicial do professor foi insuficiente para garantir uma prática efetiva e precisa ser retomada ou 

continuada em algum momento da carreira desse professor. Nesse sentido, nos chamados 

“cursos de formação continuada” são oferecidos temas que possam suprir as lacunas, 

principalmente, aquelas relacionadas ao conhecimento teórico dos objetos matemáticos, 

propriamente ditos, a partir da definição científica. Esse conhecimento recebe tratamento 

compartimentado, uma vez, que são contemplados temas isolados. Frequentemente, a maneira 

como esses temas são abordados pouco se aproxima da realidade da sala de aula, dificultando 

o estabelecimento das relações e conexões intrínsecas à construção dos conceitos pelos 

professores. Nesse sentido, os programas de formação continuada parecem pouco contribuir 

com o aprimoramento do conhecimento didático dos professores, talvez por isso não tenham 

quase nenhum impacto nos resultados escolares. Por fim, segundo o autor, a formação 

continuada de professores é um movimento que acontece de “fora para dentro” visto que cabe 

ao professor assimilar o conhecimento que lhe está sendo oferecido. 

Contrapondo-se a esses aspectos, Ponte (1995) descreve que o modelo de 

desenvolvimento profissional se caracteriza por um movimento realizado no sentido contrário, 

ou seja, de “dentro para fora”. Nessa proposta, o professor tem a oportunidade de eleger as 

questões que pressupõe tenham necessidade de serem retomadas que se encontram relacionadas 

ao conhecimento didático e conhecimento teórico. Os aspectos relacionados ao 

desenvolvimento profissional do professor na sua totalidade, emergem da reflexão sobre a 

práxis. O ponto de partida e foco desse modelo de formação está centrado no professor e nos 

conhecimentos que ele já possui, teóricos e didáticos, sendo o professor agente regulador do 

seu processo de desenvolvimento profissional.  

Segundo o autor, o desenvolvimento dos conhecimentos do professor sob a perspectiva 

do desenvolvimento profissional coloca o professor como sujeito desse processo, no qual “o 

mais importante é que o professor deixa de ser objeto para passar a ser sujeito da formação” 

(PONTE, 2012, p.8, tradução nossa). É através da interação e na efetivação de uma relação 

dialógica entre os sujeitos envolvidos no espaço-tempo da escola que saberes são construídos e 

(re)construídos, produzindo novos conhecimentos. O lugar mais adequado para promover o 

desenvolvimento profissional é a própria escola com todas as suas especificidades: 

comunidade, projetos, proposta curricular e pedagógica, constituindo efetivamente uma 
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formação profissional em serviço. O fazer pedagógico constitui-se a partir da observação e 

reflexão das situações vivenciadas no espaço-tempo do ambiente escolar. Para Ponte (idem, p. 

4, tradução nossa), 

 

não se trata apenas de identificar o que o professor tem de saber para o seu 

exercício profissional e quais as concepções que estruturam esse saber, mas 

perceber também a natureza desse saber, indissociavelmente ligado à ação do 
professor e o modo como é construído, a partir da experiência e por processos 

reflexivos. 

 

Aragão (2013) ratifica a concepção de que é o professor que transforma a reflexão em 

ação e produz mudanças no campo prático e teórico dos atores sociais envolvidos no espaço-

tempo da escola. A prática e a teoria tornam-se partes indissociáveis na formação do professor 

e dos alunos. Nesse processo, o professor sente-se instigado a investigar e a responder às 

questões que se apresentam no cotidiano escolar, produzindo novos conhecimentos. A reflexão 

pode ocorrer a partir da ação dos sujeitos, professor e aluno, em dois momentos: posterior à 

ação, ocorre uma análise e reflexão sobre a ação já executada (reflexão sobre a ação) ou a 

reflexão ocorre simultaneamente à ação. Nesse caso, a reflexão produz conhecimento em um 

processo dinâmico de troca entre o professor e o aluno. Em ambos os casos, o professor 

reformula a ação em função dos conhecimentos que se constroem nesse processo. A tomada de 

decisões que determina o fazer pedagógico é feita a partir de um sistema de referência baseado 

em crenças, valores e conhecimentos construídos pelo senso comum do grupo de pertença do 

professor. Acreditamos que a forma como o professor representa a aprendizagem matemática 

seja determinante para que ele defina novas práticas ou para que mantenha práticas já existentes. 

Nesse sentido, Gatti (2003) defende a necessidade de considerar as representações 

sociais dos professores, ao se pensar sobre a eficácia dos programas e cursos de formação 

continuada ou desenvolvimento profissional em serviço. Deve-se considerar a complexidade 

dos processos sociopsicológicos, pois, são as relações entre conhecimento, valores, crenças, 

atitudes e ações que servem de referência e determinam a forma como o professor ensina. Ainda 

segundo a autora, o aumento e aprimoramento do conhecimento teórico não implica mudanças 

significativas na natureza do saber ensinar. É importante considerar nos programas de formação 

os elementos que fundam o conhecimento profissional do professor de forma mais ampla, 

contemplando não apenas o desenvolvimento do conhecimento teórico como do conhecimento 

didático, uma vez que as práticas educativas são determinadas pelo conjunto de crenças que o 

professor possui acerca do objeto, em particular, a aprendizagem do aluno. 
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As limitações dessa concepção têm sido tratadas pela pesquisa e literatura em 

psicologia social, que chamam a atenção para o fato de que esses profissionais 

são pessoas integradas a grupos sociais de referência nos quais se gestam 
concepções de educação, de modos de ser, que se constituem em 

representações e valores que filtram os conhecimentos que lhes chegam. Os 

conhecimentos adquirem sentido ou não, são aceitos ou não, incorporados ou 

não, em função de complexos processos não apenas cognitivos, mas 
socioafetivo e culturais. Essa é uma das razões pelas quais tantos programas 

que visam a mudanças cognitivas, de práticas, de posturas, mostram-se 

ineficazes. Sua centralização apenas nos aspectos cognitivos individuais 
esbarra nas representações sociais e na cultura de grupos (GATTI, 2003, 

p. 192, grifo nosso). 

 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: Como, na prática, o modelo de 

desenvolvimento profissional em serviço na Educação Matemática, promove mudanças 

(distanciamento) das representações sociais de aprendizagem da matemática por professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tomando como base as representações já mapeadas 

na literatura, e redunda em novas práticas educativas que contemplem a aprendizagem dos 

professores e alunos?  

Para responder a esta questão, investigamos os significados de aprendizagem da 

matemática pelo professor à luz da Teoria das Representações Sociais (TRS). Esta teoria 

favorece a compreensão dos “porquês” de determinadas tomadas de decisão pelo professor, 

suas escolhas, no que diz respeito ao conhecimento didático ou, ainda, como o professor 

organiza suas ações, suas escolhas, suas crenças e suas atitudes. Nos processos de formação e 

transformação das representações sociais acerca de um objeto, o sujeito organiza um sistema 

de referências a partir da interação com o outro e é dentro deste sistema que atribui sentido às 

suas ações. Nessa concepção teórica, os atores sociais atuam um em função do outro quando 

orientados por finalidades do seu cotidiano. 

As representações sociais (RS) são construídas coletivamente e passam a fazer parte do 

repertório do grupo para possibilitar a comunicação e orientar condutas. Buscamos na Teoria 

da Argumentação, concebida como a Nova Retórica por Chaim Perelman e Luccie Olbrechts-

Tcheca, o ferramental teórico-metodológico para evidenciar elementos que organizam o 

raciocínio argumentativo no meio conversacional. A confluência entre a Teoria da 

argumentação e a Teoria das Representações Sociais, aportes teóricos dessa pesquisa, permite, 

evidenciando os processos argumentativos, apreender como determinado grupo representa um 

objeto social. 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar elementos diferenciados das representações 

sociais da aprendizagem da matemática, identificadas na literatura e por um grupo de 
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professores dos anos iniciais da educação fundamental em desenvolvimento profissional em 

serviço na perspectiva da Educação Matemática e as implicações desses elementos no 

aprimoramento dos conhecimentos profissionais desses professores. Buscamos responder as 

seguintes questões: 

a. O que esse professor considera fundamental para que a aprendizagem matemática 

ocorra? 

b. Como esse professor justifica as estratégias que efetivamente escolhe para seu 

trabalho docente? 

c. Em que medida os conhecimentos reconhecidos como produzidos no processo de 

desenvolvimento profissional em serviço redundam no conhecimento didático do 

professor? 

Entendemos que o aprimoramento do conhecimento teórico/matemático e do 

conhecimento didático no desenvolvimento profissional em serviço e na Educação Matemática 

possa produzir mudanças significativas na aprendizagem de professores e alunos, já que 

oportuniza situações desafiadoras que motivam os sujeitos envolvidos nesse processo a 

investigar, conjecturar, estimar, experimentar, responder e validar respostas através de práticas 

comunicativas que proporcionem trocas simbólicas acerca dos objetos matemáticos. Daí a 

importância de investigarmos as representações sociais da aprendizagem da matemática e 

possíveis implicações no trabalho docente dos professores, sujeitos participantes do modelo de 

formação, aqui chamado desenvolvimento profissional em serviço.  

Reconhecemos a existência de outros estudos acerca dos elementos fundantes do 

conhecimento profissional dos professores como as pesquisas de Schön (2000) e Shulman 

(1986), ambos citados por Ponte (1995, 2012). Contudo, adotaremos em nossa pesquisa, as 

concepções apresentadas nos trabalhos de Ponte (1995, 1998, 2008, 2012) por se tratar de 

estudos desenvolvidos nas concepções geradas na Educação Matemática, assim como o 

presente trabalho de pesquisa. 

Pretendemos, através dessa pesquisa, aprofundar conhecimentos sobre o processo de 

transformação das representações sociais de aprendizagem matemática e como redundam em 

escolhas diferenciadas no trabalho docente desses professores. Esse conhecimento poderá 

informar encaminhamentos a serem considerados nas propostas dos programas de formação 

continuada de professores. 

A apresentação desse trabalho está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

concebido na forma de introdução, apresentamos a problematização, construímos o objeto de 

estudo e o delimitamos no campo de pesquisa da Educação Matemática e no modelo de 
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desenvolvimento profissional em serviço. O segundo capítulo aprofundamos o conceito de 

formação continuada e contrapomos este ao modelo de desenvolvimento profissional em 

serviço. Aprofundamos também concepções inerentes às duas abordagens, Ensino Tradicional 

da Matemática e o campo de pesquisa da Educação Matemática, sobretudo, as de significados 

matemáticos e não-matemáticos dos objetos. No terceiro capítulo articulamos a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) aos processos de desenvolvimento do conhecimento profissional 

docente, principalmente, na relação entre o desenvolvimento dos conhecimentos prático e da 

aprendizagem, componentes do conhecimento didático. Acreditamos que as representações 

sociais da aprendizagem matemática evidenciem como o professor pensa a ligação entre o modo 

com que o aluno aprende e como o professor ensina. Elencamos trabalhos existentes na 

literatura sobre as representações sociais da aprendizagem matemática por professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Apresentamos a confluência entre a Teoria das Representações 

Sociais e Teoria da Argumentação como via de acesso às representações sociais da 

aprendizagem matemática. No quarto capítulo descrevemos a abordagem que norteia os 

procedimentos metodológicos, o campo de investigação e os sujeitos que nos falam através de 

entrevistas semiestruturadas. Apresentamos o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA), 

método de análise utilizado, que valida o aporte teórico do referido estudo. No quinto capítulo 

organizamos as análises das entrevistas, exibidas por meio de esquemas argumentativos, e a 

interpretação do discurso dos sujeitos. Confrontamos os achados interpretativos com imagens 

evocadas sobre o fazer pedagógico dos sujeitos dessa pesquisa. Por fim, inferimos indícios das 

representações da aprendizagem por professores dos anos iniciais em desenvolvimento 

profissional em serviço, comparando-as com as representações sociais apresentadas no capítulo 

terceiro capítulo. Ao final, considerando que a Teoria das Representações Sociais nos fornece 

subsídios para dissertar sobre processos de transformação na prática docente, discutimos nossas 

conclusões. 
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2. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM SERVIÇO À LUZ DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

2.1. O Ensino Tradicional da Matemática e a Educação Matemática 

 

Tudo parece sugerir que o ensino de matemática oferecido pelas escolas brasileiras tem 

baixa qualidade, considerando o desempenho dos estudantes nas avaliações realizadas em 2015 

pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb1 e pelo Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes - PISA2, ambos coordenados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação 

(MEC). 

O PISA é um exame internacional para avaliação da Educação Básica cuja avaliação é 

trienal e abrange três áreas cognitivas: ciências, leitura e matemática. Leva-se em consideração 

a contextualização dos resultados, a partir da observação de aspectos coletados por 

questionários aplicados aos estudantes, diretores de escolas, professores e pais. Outro aspecto 

relevante do exame versa sobre a avaliação da habilidade dos estudantes na resolução de 

problemas. Busca-se investigar não somente a capacidade dos alunos em reproduzir resultados 

prontos, mas também o quanto esses alunos são capazes de desenvolver estratégias não 

formalizadas “em situações não familiares, ambos no contexto escolar ou não. Essa perspectiva 

reflete o fato de economias modernas valorizarem indivíduos não pelo que sabem, mas pelo 

que podem fazer com o que sabem”, (BRASIL, 2016, p. 18). Façamos aqui uma ressalva sobre 

a indicação do contexto escolar e não escolar que os problemas são apresentados, questão que 

retomaremos mais adiante. 

A prova é feita em países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e nações convidadas, entre elas o Brasil. Em 2015, o 

Brasil ficou na 63a posição entre as 70 nações avaliadas. O desempenho dos estudantes 

brasileiros está abaixo da média dos estudantes dos países da OCDE (Anexo I). A situação 

ainda é mais grave em matemática. A média dos jovens brasileiros em matemática no PISA 

                                                             
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, instituído em 1990, é composto por um conjunto de 

avaliações externas em larga escala e tem como principal objetivo realizar um diagnóstico da educação básica 

brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre 

a qualidade do ensino ofertado. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-apresenta-resultados-do-saeb-prova-brasil-2015/21206>. Acesso 

em: 2/11/2017.  
2 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou o Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA) em 1997. O PISA avalia o que alunos de 15 anos, no final da educação obrigatória, 

adquiriram em relação a conhecimentos e habilidades essenciais para a completa participação na sociedade 

moderna (BRASIL, 2016, p. 18). 
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2015 foi de 377 pontos, inferior à média dos estudantes dos países da OCDE (490). Com esse 

resultado, 70,25% dos alunos foram avaliados nos níveis 0 e 1 de proficiência3 da escala de 

matemática do PISA 2015, ou seja, abaixo do nível 2 (figura 2). Segundo a OCDE,  

 

atingir pelo menos o nível 2 é particularmente importante uma vez que ele é 

considerado o nível básico de proficiência que se espera de todos os jovens, a 

fim de tirar proveito de novas oportunidades de aprendizagem e de participar 
plenamente da vida social, econômica e cívica da sociedade moderna em um 

mundo globalizado (BRASIL, 2016, p. 168). 

 

 

Figura 2: Percentual de estudantes por nível de proficiência (matemática) – PISA 2015 

Fonte: Brasil, 2016, p. 171. 

 

Considerando o resultado da 13a edição do Saeb realizada em 2015, constatou-se que as 

proficiências médias em matemática dos alunos dos anos iniciais da educação básica evoluíram, 

alcançando 219 pontos (figura 3). Considerando o resultado da 13a edição do Saeb realizada em 

2015, constatamos que as proficiências médias em Matemática dos alunos dos anos iniciais da 

educação básica evoluíram, alcançando 219 pontos (figura 3). Entretanto, essa média deixa os 

                                                             
3 No nível 1, os estudantes são capazes de responder a questões definidas com clareza, que envolvem contextos 

conhecidos, nas quais todas as informações relevantes estão presentes. Conseguem identificar informações e 

executar procedimentos rotineiros de acordo com instruções diretas em situações claras. Conseguem executar 

ações óbvias e de acompanhar de forma imediata os estímulos dados. No nível 0, a OCDE não especifica as 

habilidades desenvolvidas. Disponível em:<http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/>. 

Acesso em: 2/11/2017. 

http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/
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estudantes brasileiros dos anos iniciais no nível básico de proficiência4. Considera-se que 

alunos com aprendizado adequado são aqueles que estão nos níveis proficiente avançado.  

 

 

Figura 3: Evolução dos resultados no SAEB - Proficiências médias em Matemática 

Fonte: Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-

apresenta-resultados-do-saeb-prova-brasil-2015/21206>. Acesso em: 2/11/2017. 

 

Os resultados dos exames nacionais de avaliação de matemática dos anos iniciais da 

Educação Básica servem de fundamento para a ideia da “má qualidade do ensino” nessa área. 

Druck5 (2003) em seu artigo escrito em manifestação a outro que atribuía os baixos índices de 

aprendizagem ao fato das crianças odiarem matemática, defende que essa situação é 

consequência da má formação dos professores. 

A autora afirma que o conhecimento matemático não é valorizado na formação dos 

professores. Há uma cultura da “boa didática” como fórmula para elevar a qualidade do ensino 

de matemática. A supervalorização de métodos pedagógicos aparece em detrimento à sólida 

formação matemática dos professores. Para autora, os professores na intenção de superarem a 

                                                             
4 De acordo com o número de pontos obtidos, os alunos são distribuídos em 4 níveis em uma escala de proficiência: 

insuficiente (0 a 174 pontos), básico (175 a 224 pontos), proficiente (225 a 274 pontos) e avançado (Igual ou maior 

que 275 pontos). Disponível em:<http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/>. Acesso em: 

2/11/2017. 
5 Em 2003, a autora era presidente da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM. 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-apresenta-resultados-do-saeb-prova-brasil-2015/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-apresenta-resultados-do-saeb-prova-brasil-2015/21206
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falta de conteúdo em suas formações, recorrem às técnicas pedagógicas e modismos para 

facilitar o aprendizado. A contextualização é apontada como outro aspecto valorizado, “como 

se a matemática só pudesse ser tratada no âmbito de situações concretas do dia-a-dia”. Além 

disso, o conhecimento do conteúdo a ser ensinado, deveria preceder qualquer discussão acerca 

da metodologia. A solução para mudar o quadro do ensino da matemática se encontra no 

aperfeiçoamento dos professores que devem ser fortemente treinados no tocante aos conteúdos 

(DRUCK, 2003). 

O esquema a seguir (figura 4) mostra como a autora sustenta a tese de que a má 

qualidade do ensino da matemática está fundada na falta de conhecimento matemático dos 

professores. 

 

Figura 4: Esquema da estratégia argumentativa - entrevista Druck (2003) 

Fonte: Castro et al. (2004). 

 

Lins6 (2003) contesta a posição de Druck colocando-se contra a ideia de que há uma 

supervalorização dos métodos pedagógicos em detrimento do conteúdo matemático como 

solução às questões da “má qualidade do ensino da matemática”.  A noção separatista entre 

teoria e prática, prevalecendo a teoria que, segundo Druck, deve, ainda, preceder a prática é o 

cerne das dificuldades apresentadas pelos professores. Para ele, é notória essa desarticulação 

nos cursos de licenciatura. 

Para o autor, “não foi um modismo didaticista ou pedagogista, e sim uma profunda 

mudança no entendimento que se tem dos processos do pensamento humano”. Este movimento 

                                                             
6 Lins foi professor do Departamento de Matemática e do programa de pós-graduação em Educação Matemática 
a Unesp - Rio Claro. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática-SBEM. 
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é uma reconceitualização da prática docente e, consequentemente, da formação de professores. 

Lins (2003) propõe uma formação na qual haja a integração entre teoria e prática: 

 

Nas disciplinas “matemáticas”, está presente a formação “pedagógica” e, nas 

disciplinas “pedagógicas”, está presente a formação “matemática”. É assim 

que acontece na escola – matemática e pedagogia nunca estão separadas – e é 
por isso que a formação de professores e professoras deve se dar; 

“pedagógico” aqui deve ser entendido bem mais do que “formas de transmitir 

conteúdos”. 

 

 A partir das concepções defendias por Druck e Lins há duas abordagens para as práticas 

e a formação docente e que se relacionam diretamente com o processo de ensino-aprendizagem 

da matemática: o “Ensino Tradicional da Matemática” no qual educa-se para a matemática e, 

outra, que se educa por meio da matemática, conhecida como “Educação Matemática”.  

 

 

Figura 5: Esquema da estratégia argumentativa – entrevista Lins (2003) 

Fonte: Castro et al. (2004). 

 

A Educação Matemática, segundo Pontes (2008), constitui um campo de prática social 

cujo núcleo são as práticas pedagógicas e a aprendizagem de professores e alunos. É campo de 

formação docente e é, também, campo de produção acadêmica sobre o que ocorre nos outros 

campos (figura 6). Há interseções entre os campos, mas há de se considerar, principalmente, 

que um campo exerce influência sobre o outro na medida que há os atores sociais que atuam 

em vários campos e objetos comuns entre eles. 
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Figura 6: Campos da Educação Matemática 

Fonte: Produzida pela própria autora. 

 

Quando Druck (2003) defende que a formação do professor de matemática deva estar 

centrada no desenvolvimento do conhecimento teórico e que é esse conhecimeno que prevalece 

na formação docente, a autora dissocia a teoria da prática, rompendo a ligação entre os campos 

propostos por Pontes. O conhecimento didático do professor é colocado em segundo plano na 

construção dos objetos de conhecimento. Nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor 

atribui apenas os significados matemáticos aos objetos, prática validada pelo “Ensino 

Tradicional da Matemática”. As definições matemáticas aparecem como elementos centrais na 

significação dos objetos que são tratados numa perspectiva de formalidade e rigor. Nesse caso, 

educa-se para a matemática – tudo que é ensinado tem a finalidade de produzir um repertório 

de fórmulas, algoritmos e métodos que são acionados na produção de novos conhecimentos no 

espaço escolar. 

Embora os significados matemáticos sejam importantes e façam parte do repertório do 

conhecimento humano, as pessoas elaboram estratégias não formalizadas pela escola quando 

se deparam com a necessidade de resolverem problemas no dia-a-dia. A realização de cálculos 

mentais são bons exemplos de situações em que não se faz necessária a aplicação de um 

algoritmo formalizado. Isso implica a produção de significados não matemáticos fora da escola, 

significados esses que não são legitimados pelo “Ensino Tradicional da Matemática”. 

Para os educadores matemáticos, educar por meio da matemática não é, simplesmente, 

trazer os significados não matemáticos para dentro da escola como prática pedagógica que 

auxilie na aprendizagem dos significados matemáticos, ou seja, contextualizar para atribuir 

significado ao objeto matemático. Para Druck (2003) essa é uma prática existente e um 
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modismo que corrobora a falta de qualidade do ensino da matemática. Nessa concepção, o 

objetivo maior continua sendo os significados matemáticos dos objetos que são valorizados 

pela escola. Lins e Gimenez (2001, p. 18) defendem que a substituição de um significado pelo 

outro, diminui a importância que cada um tem na construção do objeto matemático. Segundo 

os autores, 

 

o papel da escola é participar da análise e da tematização dos significados da 

matemática da rua – no caso particular da Educação Matemática – e do 
desenvolvimento de novos significados, possivelmente matemáticos, que irão 

coexistir com os significados não-matemáticos, em vez de tentar substituí-los. 

 

 

Figura 7: construção do objeto de conhecimento 

Fonte: Produzida pela própria autora. 

 

A Educação Matemática não serve apenas para apresentar práticas mais eficazes para 

ensinar matemática e revalidar a ideia de que o principal objetivo da escola é a construção dos 

significados matemáticos. Um dos seus papéis é desenvolver sistemas de significados dando 

organicidade às noções formais e não-formais. Os significados matemáticos e não-matemáticos 

têm função na construção do objeto que só existirá a partir da organização da atividade humana; 

não há supremacia entre eles. Para os educadores matemáticos, os alunos devem ser capazes de 

trabalhar com os significados matemáticos dentro e fora da escola, assim como legitimar os 

significados não-matemáticos (figura 7). Segundo Lins e Gimenez (2001, p. 28), “trabalhando 

apenas na perspectiva de que significados matemáticos são absolutamente superiores aos 

significados não-matemáticos, a escola tem tido o efeito de estreitar as possibilidades cognitivas 

dos alunos, quando deveria ampliá-las”.  
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A articulação entre os significados confere sentido ao objeto pela sua aplicabilidade na 

resolução de problemas e se dá pelo fazer do professor. Não é suficiente que o professor tenha 

uma sólida formação matemática, o professor deve ser capaz de aceitar como legítimos certos 

modos de produzir significados. “Nesse ponto a gente fala que a formação matemática do 

professor precisaria discutir essas coisas, discutir a produção de significados” (LINS; SANTOS, 

2016, p. 332). Para os autores, o bom professor deve interessar-se pelo seu aluno e buscar 

entender a forma como o aluno pensa: 

 

O tipo de experiência matemática que o cara tem na Licenciatura em 

Matemática não é o tipo de experiência que o aproxime dos alunos, dos jeitos 

dos alunos pensarem. Há também outra coisa, essa experiência não é próxima 
dos jeitos naturais dele pensar. (LINS, SANTOS, 2016, p. 339) 

 

Os autores defendem ainda que a formação inicial, como a própria denominação já diz, 

é apenas um começo no processo de desenvolvimento profissional e ressaltam a importância 

desse processo ocorrer em ambiente coletivo, uma vez que, “o que está se desenvolvendo não 

é uma pessoa, mas é o ambiente, um conjunto de ideias com pessoas discordando, concordando, 

errando, propondo” (LINS; SANTOS, 2016, p. 331). Para Ponte (2008) a formação inicial e 

continuada são importante campo da Educação Matemática. É nele que é tratado o 

desenvolvimento profissional do conhecimento didático do professor em cujo núcleo está o 

conhecimento de aprendizagem e do ensino. Os processos de ensino-aprendizagem compõem 

o campo das práticas sociais. Assim, para Ponte (ibid) e Lins e Santos (ibid), o desenvolvimento 

profissional não se desenvolve isoladamente, implica, necessariamente, a reflexão e 

reestruturação mútua dos campos da Educação Matemática. 

 

2.2. Formação continuada e desenvolvimento profissional em serviço: suprir ou 

continuar? 

 

A formação inicial de professores constitui-se campo de inúmeras discussões sobre 

concepções, identidade, valorização, políticas, currículos, entre outros temas. Estudos e 

pesquisas, já apontadas anteriormente, indicam a necessidade de se avançar na discussão sobre 

a formação inicial assim como o papel da formação continuada, uma vez, que há uma dicotomia 

entre os conhecimentos teóricos oferecidos na formação inicial e a prática docente. Essa questão 

parece ser central nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério da Educação Básica (BRASIL, 2015), aqui denominadas DCN. 

Segundo o documento: 
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A base comum nacional (LDB), definida no documento da Conae 2010, deve 
voltar-se para a garantia de uma concepção de formação pautada tanto pelo 

desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em educação 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de 
conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e prática e pela 

centralidade do trabalho como princípio educativo na formação profissional. 

(BRASIL, 2015, p.7, grifo nosso). 

 

É importante ressaltar que fica definido no escopo das DCN que os cursos de formação 

inicial para os profissionais do magistério devem assumir caráter de licenciatura: “salienta-se 

que essa formação inicial requer projeto de identidade própria de curso de literatura sem 

prescindir de articulação, no que couber, com os cursos de bacharelado ou tecnológico” 

(BRASIL, 2015, p. 28). A partir dessa concepção, o artigo 8o do Capítulo III sobre os aspectos 

que as instituições formadoras devem considerar como norteadores para o desenvolvimento das 

aptidões dos egressos dos cursos de Pedagogia, apresenta 13 considerações, dentre as quais, 

seis estão diretamente relacionados à prática docente.   

Encontra-se, ainda, ao longo do referido documento expressões como “articulação entre 

teoria e prática”, “relação entre teoria e prática” no sentido de fortalecer a necessidade de 

consolidação entre o conhecimento teórico e a prática docente na formação inicial.  

A fim de garantir de forma efetiva a articulação entre teoria e prática na formação inicial 

e considerando “a formação para o exercício integrado e indissociável da docência da educação 

básica” (BRASIL, 2015, p. 30), o Capítulo V dedica-se a instituir a base comum nacional de 

orientações curriculares com o propósito de fornecer os elementos básicos para o 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência na forma da prática 

como componente curricular e do estágio supervisionado, guardadas as especificidades de cada 

um e a necessidade de articulação entre ambas. 

A prática como componente curricular dar-se-á desde o início da formação em meio às 

atividades acadêmicas, logo, no espaço-tempo das IES. Refere-se às atividades nas quais os 

estudantes possam aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos nas áreas que compõe 

o currículo formativo do curso. Conforme descrito nas DCN,  

 
As atividades caracterizadas como prática como componente curricular 
podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de 

outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático 

relacionadas à formação pedagógica. (BRASIL, 2015, p. 32) 
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O estágio supervisionado acontecerá na fase final da formação a se realizar numa 

instituição de ensino básico sob a supervisão de docentes da instituição formadora com o 

propósito de proporcionar ao estudante situações nas quais ele possa vivenciar a atividade 

docente na sua plenitude quando inserido em condições reais do exercício profissional. Ainda 

segundo o documento, “o estágio supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular as 

competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, de 

caráter teórico ou prático” (BRASIL, 2015, p. 32). 

A complexidade do processo de consolidação da articulação entre teoria e prática 

transparecem ao longo do documento em discussão. Segundo as DCN, os conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos durante o processo de formação inicial efetivam-se no exercício 

profissional (BRASIL, 2015, p. 25). Propõem-se a articulação entre formação inicial e formação 

continuada, na medida que a segunda é “entendida como componente essencial da 

profissionalização docente” (idem, p. 23). A formação inicial determina o início do processo de 

formação e não é suficiente para que a consolidação entre teoria e prática ocorra. A formação 

continuada é considerada, então, o espaço de reflexão sobre as práticas e exercício profissional. 

Nessa concepção, torna-se fundamental garantir a organicidade do processo formativo.  

O emprego incisivo e repetido do termo organicidade na formulação das DCN sugere o 

uso da repetição como figura argumentativa a fim de enfatizar a presença de algo. A reexposição 

do termo organicidade evidencia a apresentação de alguma coisa que se julga necessário e 

importante. O reforço do uso exagerado do termo organicidade revela também a ideia implícita 

de que algo não é orgânico ou não funciona de forma orgânica. 

A metáfora organismo aqui empregada refere-se à sistema ou conjunto organizado e 

estruturado. Para assegurar o funcionamento saudável e eficaz de um sistema ou organismo é 

necessário que as partes que o compõe funcionem de maneira articulada. Na busca de maior 

organicidade da formação, sugere-se a articulação entre formação inicial e formação continuada 

como aprimoramento do conhecimento profissional do professor e o aperfeiçoamento da prática 

educativa.  

Segundo as DCN, pretende-se promover a melhoria da formação docente por meio da 

formação continuada. O artigo 16 do Capítulo VI em parágrafo único, apresenta quatro aspectos 

que devem ser considerados na formação continuada, sendo que dois deles citam de forma clara 

e concisa a necessidade de se considerar esses espaços de formação como lócus de reflexão, 

aprendizado e aperfeiçoamento da prática. Além disso, deve-se considerar que a formação 

continuada aconteça em espaços que promovam situações dialógicas e parceria entre os atores 
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sociais visando o aprimoramento do trabalho de gestão de sala de aula. Não há um conceito 

definido de quais tipos de atividades constituem-se formação continuada. 

Diante da ampla gama de possibilidades, destacam-se os cursos estruturados e 

formalizados oferecidos após o término da formação inicial ou após ingresso no exercício da 

docência. De acordo com as DCN, toda e qualquer atividade que contribua para o 

desenvolvimento profissional, categoriza-se na modalidade da formação continuada, 

  
A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e 

valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 

exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 

finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento 

técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. (BRASIL, 2015, 
p. 34) 

 

Gatti (2008), Uggioni e Alves-Mazzotti (2014) afirmam que no intuito de atribuir maior 

organicidade ao processo formativo e nas políticas, muitas iniciativas públicas conferem aos 

cursos de formação continuada apenas um caráter compensatório, uma vez que, as propostas 

para essa formação visam suprir aquilo que se considera faltar na formação inicial, 

essencialmente, o que se refere a articulação entre a teoria e a prática. Frente a constatação de 

que os cursos de formação inicial para professores não preparam adequadamente, deixando 

lacunas no conhecimento teórico dos egressos ou não promovendo a articulação entre teoria e 

prática necessária ao exercício profissional, aumenta cada vez mais a oferta de atividades 

denominadas formação continuada. 

De acordo com Gatti (2008), há outras propostas que são consideradas formações 

continuadas. São oferecidas formações complementares aos docentes que atuam na educação 

básica das redes públicas e que não possuem titulação. A ideia desse tipo de formação ser 

continuada justifica-se pelo fato de ser realizada “em serviço”, paralelamente ao exercício da 

profissão, já que se trata de um professor que atua na rede pública e não possui formação 

acadêmica. O complemento da formação é, na verdade, uma forma de oferecer ao professor a 

titulação adequada ao cargo que ele já exerce.   Essa concepção tem função compensatória e 

contraria a ideia de continuidade da formação, uma vez, que se oferece algo que o professor 

não possui na sua formação. 

Segundo a autora, também são consideradas formação continuada “em serviço”, as 

capacitações de professores para atender aos projetos de intervenção em situações pontuais 

como os programas de aceleração, de melhoria dos processos de alfabetização ou do ensino da 
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matemática, língua portuguesa ou outra área específica. Capacitar é tornar alguém capaz de 

alguma coisa que essa pessoa não é. Essas modalidades de formação não se configuram 

formação continuada, porque, o objetivo é tornar o professor capaz de aplicar módulos prontos 

que visam atender às políticas públicas, sem promover o aprimoramento profissional do 

professor, necessariamente. 

 

Muitas iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional 

adquiriram, então, a feição de programas compensatórios e não propriamente 
de atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo 

realizados com a finalidade de suprir aspectos de má-formação anterior, 

alterando o propósito inicial dessa educação [...] que seria o aprimoramento 

de profissionais. (GATTI, 2008, p. 58, grifo nosso) 

 

Entendemos por desenvolvimento profissional o aprimoramento dos conhecimentos 

profissionais do professor e, para isso, apoiamo-nos nas concepções de Ponte (1995, 1998, 

2008, 2012), especificamente, consideramos os aspectos fundantes dos conhecimentos dos 

professores que ensinam matemática e os processos de formação desses conhecimentos. Para o 

autor, o conhecimento profissional do professor não é o mesmo que o conhecimento acadêmico, 

essencialmente matemático, segundo a observância da ciência. O conhecimento profissional 

docente desenvolve-se para a realização de uma atividade prática que é ensinar, firmando-se 

nos conhecimentos de natureza teórica e também de natureza social e experiencial. 

Segundo Gatti (2008), diante dos constantes desafios impostos para atender os 

problemas característicos do nosso sistema educacional quer seja pela diversidade cultural 

existente no nosso país ou pela necessidade de acolher cada vez mais alunos e suas 

especificidades, a formação continuada é espaço de atualização e aprofundamento que leva ao 

desenvolvimento profissional. Para Ponte (2012, p.4, tradução nossa), “o professor tem de 

desenvolver um conjunto de competências para lidar com as situações instáveis e imprevisíveis 

com que constantemente se depara”. 

Por essa razão, devemos considerar que o conhecimento profissional do professor incluí 

aspectos de naturezas distintas. Dentre eles, o conhecimento didático7 que engloba um conjunto 

de conhecimentos que se desenvolvem e funcionam concomitantemente e resultam no trabalho 

docente. Segundo Ponte (2012), o conhecimento didático desmembra-se em quatro grandes 

vertentes: o conhecimento da matemática, o conhecimento do currículo, o conhecimento do 

aluno e da aprendizagem e os conhecimentos práticos (figura 8). 

                                                             
7 Usaremos a tipologia adotada por Ponte (1998, 2012) para designar os diferentes saberes que constituem o 

conhecimento profissional do professor. 
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Figura 8: Vertentes do conhecimento didático 

Fonte: PONTE (2012, p. 5) 

 

O conhecimento da matemática não está relacionado apenas ao significado matemático 

do objeto segundo a concepção científica e, sim, à forma como o professor representa o objeto 

matemático, considerando os seus significados matemáticos e não-matemáticos. Os 

significados que o professor atribuí ao objeto são consequência daquilo que o professor valoriza 

no processo de ensino-aprendizagem. 

O segundo aspecto do conhecimento didático é o conhecimento que o professor tem do 

aluno e dos processos de aprendizagem que interferem na forma como o professor ensina. É 

fundamental para o exercício docente que o professor considere o aluno protagonista desse 

processo; o fazer do professor depende da forma como ele compreende que o aluno aprenda.  

A terceira vertente versa sobre o conhecimento do currículo que inclui o conhecimento 

dos objetivos e da organização entre eles. Abrange o conhecimento dos materiais adequados 

para o desenvolvimento dos conteúdos, as formas de avalia-los, a distribuição do tempo de 

acordo com as prioridades estabelecidas frente aos objetivos organizados no currículo, a forma 

como o professor conduz o processo de ensino-aprendizagem e as necessidades de 

aprimoramento do conhecimento teórico. 

O quarto componente é o conhecimento prático, considerado o “núcleo fundamental do 

conhecimento didático” (PONTE, 2012, p. 6). É como efetivamente o professor coloca em 

prática as outras vertentes do conhecimento didático; é a prática docente propriamente dita.  

O trabalho docente depende não apenas do conhecimento acadêmico do professor ou de 

quanta matemática ele sabe, depende também do conhecimento didático, da gênese desse 

conhecimento e do desenvolvimento de todas as suas vertentes, determinando “a criação de 

uma cultura de aprendizagem na sala de aula” (PONTE, 2012, p. 6, tradução nossa). O professor 

possui potencialidades e necessidades que devem ser supridas num processo contínuo de 

desenvolvimento profissional.  
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Resgatando o significado literal do termo desenvolvimento profissional, entendemos 

essa modalidade de formação como um processo ininterrupto e permanente. De acordo com 

Ponte (1995, 1998, 2008, 2012), há diferença entre o conceito de formação continuada e 

desenvolvimento profissional. São noções de formação próximas, mas não são equivalentes. 

Não se trata de oferecer ao professor uma carteira de cursos prontos de forma segmentada que 

tratem apenas de resgatar o conhecimento teórico do professor que foi suprimido na formação 

inicial. O que é oferecido como formação continuada pode, pontualmente, contribuir com o 

desenvolvimento profissional do professor. O autor considera que 

 

o professor é visto com necessidades e potencialidades que importa descobrir, 
valorizar e ajudar a desenvolver. Neste processo de crescimento, marcado por 

uma evolução contínua eventualmente pontuada por momentos especiais, o 

protagonista principal é o professor, não os cursos ou as oportunidades que 
lhe são oferecidas. (PONTE, 2012, p. 7, tradução nossa) 

 

 

Apresentamos uma síntese das diferenças entre as duas concepções no quadro a seguir. 

 

Formação continuada Desenvolvimento profissional 

“reciclagem”; caráter compensatório 
Aprimoramento do conhecimento 

profissional 

Suprir algo que se pressupõe que o 

professor não possui 
Valorizar as potencialidades do professor 

Cursos determinam a formação Professor é o protagonista 

Movimento de “fora para dentro” Movimento de “dentro para fora” 

“frequentar” cursos Acontece no lócus da práxis 

Conhecimento compartimentado Conhecimento profissional 

Parte da teoria Considera a ligação entre teoria e prática  

Valoriza processos formais Valoriza processos formais e informais 

Caráter individual Caráter individual e coletivo 

 

Quadro 1: Diferenças entre formação continuada e desenvolvimento profissional 

Fonte: Produzida pela própria autora 
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No modelo de desenvolvimento profissional, a valorização da natureza do conhecimento 

profissional do professor é tão importante quanto compreender os processos de 

desenvolvimento que são observados e discutidos a partir do exercício da profissão docente. Os 

modelos de formação continuada, na sua maioria, assumem função compensatória; tentam 

suprir aquilo que se pressupõe que o professor não tem ou que tenha faltado na formação inicial. 

O desenvolvimento profissional é caracterizado por uma evolução contínua dos conhecimentos 

profissionais do professor. O professor é convidado a “reflectir sobre a sua própria experiência 

e estudar e aprofundar temas para os quais se sinta motivado” (PONTE, 1998, p. 2). Por essa 

razão, o autor descreve a formação continuada como um movimento de “fora para dentro”, 

enquanto, o desenvolvimento profissional representa um movimento de “dentro para fora”. 

Nesse modelo, os temas discutidos são extraídos da realização do trabalho docente no tempo-

espaço da escola a partir das relações entre os sujeitos participantes desses processos. São as 

situações experienciais e sociais que determinam o conhecimento que é posto em 

aprimoramento. 

Uggioni e Alves-Mazzotti (2014) atentam para a necessidade de se investigar como os 

atores sociais partícipes desse processo concebem os conhecimentos que estão relacionados à 

docência. Para isso, realizaram uma pesquisa com dois grupos: professores do curso de 

Pedagogia, cuja universidade é responsável pela formação inicial da maioria dos professores da 

rede pública de um determinado município, e a secretaria municipal que, por sua vez, é 

responsável pela formação continuada desses professores. Os dois grupos destacaram o termo 

conhecimento associando-o aos conhecimentos necessários à docência. Os sujeitos atribuem 

significados diferentes a esse termo dependendo do lugar social de onde falam. Para o grupo de 

formadores da secretária municipal de educação o conhecimento é resultante do processo no 

qual teoria e prática encontram-se presentes. Ratificam a ideia de que a teoria esteja relacionada 

à formação inicial e que falta a prática nessa etapa. Esses sujeitos retomam a relação entre teoria 

e prática: a teoria adquirida na formação inicial relaciona-se com a prática na formação 

continuada a partir da reflexão das atividades vivenciadas no tempo-espaço do cotidiano 

escolar. Ainda segundo Uggioni e Alves-Mazzotti (2014, p. 60), as respostas encontradas 

“sugerem que a formação continuada é lócus privilegiado da construção dos saberes 

profissionais da docência, considerando que é só aí que é possível confrontar a teoria com os 

desafios da prática”.  

Além da palavra conhecimento, os professores evocaram a palavra formação. Essa 

palavra aparece associada à ideia de aquisição dos conhecimentos didáticos que ocorre desde a 

formação inicial até continuada, conferindo a esse processo a perspectiva de desenvolvimento 
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profissional. De acordo com as autoras, há concordância entre os grupos no que diz respeito à 

importância da prática reflexiva no processo de aprimoramento do conhecimento profissional, 

evidenciando a valorização do conhecimento da prática, componente do conhecimento didático.  

Gatti (2008) afirma a ideia de que professor é sujeito ativo do processo. Para a autora, 

os chamados cursos de capacitação que utilizam a metodologia da ação-reflexão são mais bem-

sucedidos e possuem maior aceitação entre os professores. Essa é uma característica do modelo 

de desenvolvimento profissional que se contrapõem aos modelos de formação continuada, aqui 

apresentados como compensatórios. Uggioni e Alves-Mazzotti (ibid) concluem que o modelo 

de desenvolvimento profissional 

 

a nosso ver, não constitui uma formação continuada compensatória, uma vez 

que a prática real, com seus problemas cotidianos, que exigem que o professor 
tome decisões e assuma a responsabilidade sobre elas, só se efetiva após o 

término da formação inicial. (UGGIONI; ALVES-MAZZOTTI, 2014, p. 66) 

 

Ponte (1998) afirma que o professor deva estar num processo contínuo de aprendizado 

e aprimoramento dos conhecimentos profissionais para atender às situações de desafio que se 

renovam constantemente no tempo-espaço da escola. No exercício da prática docente, o 

professor deve ser capaz de agir frente a imprevisibilidade das situações que se configuram nas 

relações entre os atores sociais do espaço escolar. Para o autor, “a chave da competência 

profissional é a capacidade de equacionar e resolver — em tempo oportuno — problemas da 

prática profissional” (PONTE, 1998, p. 5). Assim, a escola é lócus de desenvolvimento dos 

conhecimentos profissionais do professor. 

O processo de desenvolvimento profissional do professor envolve o aprimoramento 

progressivo e ininterrupto das potencialidades do professor, dos seus conhecimentos teóricos e 

didáticos, da construção de novos conhecimentos, a partir das dinâmicas sociais e das trocas 

coletivas. O desenvolvimento profissional depende dos interesses do professor e das 

necessidades que ele sente frente ao seu contexto profissional. Segundo Ponte (1998, p.3), 

 
a finalidade do desenvolvimento profissional é tornar os professores mais 

aptos a conduzir um ensino da Matemática adaptado às necessidades e 

interesses de cada aluno e a contribuir para a melhoria das instituições 
educativas, realizando-se pessoal e profissionalmente. 

 

Entendemos que a realização profissional do professor se dá pela prática e pelos 

resultados observados da prática docente. Pretendemos investigar e compreender os elementos 

das representações sociais da aprendizagem matemática por professores dos anos iniciais que 
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estão em desenvolvimento profissional em serviço daqueles encontrados na literatura e as 

implicações desses elementos no aprimoramento dos conhecimentos profissionais dos 

professores, principalmente, no que diz respeito ao conhecimento didático. Acreditamos que o 

conhecimento da prática, núcleo do conhecimento didático, relaciona-se ao conhecimento do 

aluno e da aprendizagem. O objetivo é identificar a ideias, crenças, opiniões que circulam entre 

os sujeitos no espaço psicossocial da escola e que orientam as práticas. Pressupomos que a 

forma com que o professor escolhe o que fazer e como fazer e a maneira como ele se comunica 

com seus pares são orientadas por ideias do senso comum a respeito da aprendizagem. Por essa 

razão, tomamos como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais.   
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. A Teoria da Representações Sociais na Educação 

 

Os fundamentos teóricos que deram aporte ao presente estudo encontram-se na Teoria 

das Representações Sociais - TRS. Essa seção tem como propósito apresentar como a TRS 

fornecerá o ferramental para compreender os processos de desenvolvimento do conhecimento 

profissional, mais especificamente, do núcleo do conhecimento didático formado pelos 

conhecimentos da aprendizagem e da prática. Acreditamos que o fato de professores 

participarem de formação no modelo de desenvolvimento profissional, proposto por Ponte, 

provoque transformações nas ideias, conceitos e modo de pensar a respeito da aprendizagem 

matemática e que redundem nas suas práticas. 

Segundo Ponte (1998, p.6), o conhecimento profissional do professor é “um misto de 

saber e saber fazer”, que se origina a partir de concepções de natureza distintas. Sustenta-se nas 

experiências pessoais e também nos saberes que são construídos nas trocas com seus pares e 

com sujeitos de outros grupos sociais (pais, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores de áreas 

específicas etc.). O conhecimento profissional tem sua gênese nas relações experienciais e 

sociais. Segundo o autor, 

 

um dos aspectos mais salientes do conhecimento profissional é a sua forte base 
experiencial. Ele é constantemente elaborado e reelaborado pelo professor, em 

função dos seus contextos de trabalho e das necessidades decorrentes das 

situações que vai enfrentando (PONTE, 1998, p. 6) 

 

No desenvolvimento do conhecimento profissional, sistemas de referências distintos são 

acessados na tomada de decisões ou na emissão de uma opinião sobre algo. Em 1898, Emile 

Durkheim assinalou a diferença entre dois níveis de sistemas: individuais e coletivos. O 

primeiro provém da investigação do indivíduo a partir dos seus processos internos 

(representação individual) através da psicologia, enquanto o segundo, desenvolve-se no campo 

da sociologia (representação coletiva).  

 

A distinção aguda de Durkheim entre sociologia (o estudo das representações 
coletivas) e psicologia (o estudo das representações individuais) fez com que 

se tornasse praticamente inevitável que, quando Moscovici propôs que 

estudassem as representações sociais, esse novo caminho fosse classificado 
como uma forma sociológica, e não psicológica da PSICOLOGIA SOCIAL 

na era moderna (FARR, 2013, p. 32, grifo do autor). 
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A distinção entre o que é conferido ao individual e ao coletivo possibilitou Moscovici 

elaborar a Teoria das Representações Sociais8, inserindo o indivíduo nos fenômenos de uma 

sociedade contemporânea. Segundo Moscovici (1988, p. 219), “na verdade, foi a necessidade 

de transformar a representação numa ponte entre os mundos individual e social e ligá-la à visão 

de sociedade em mudança que levou à troca terminológica”. Para o autor, não se trata apenas 

de uma questão de nomenclatura, as representações na sociedade moderna são delineadas pelos 

processos de troca e interação entre os indivíduos, conferindo-lhe um caráter dinâmico e social. 

A análise do processo representacional permite compreender aspectos do 

funcionamento do sistema cognitivo, ou seja, os processos que tornam familiar algo que circula 

no interior dos grupos e que nos é estranho. Buscamos no sistema cognitivo referências já 

existentes acerca de dado objeto que se relacionam e se articulam a outras. Segundo Jodelet 

(2001, p. 22), “as representações sociais são abordadas concomitantemente como produto e 

processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração 

psicológica e social dessa realidade”.   

As representações sociais são sistemas de referências que o sujeito recorre ao se deparar 

com situações que necessitam ser compreendidas ou explicadas. Busca-se dar sentido a 

comportamentos, ideias, atitudes, ao se emitir uma opinião ou tomar uma decisão nos processos 

interacionais cotidianos. É por meio desses processos que se (re)constroem conceitos acerca 

das coisas que nos circundam, processos esses que acontecem continuamente. De acordo com 

Sá (2007, p. 589), Moscovici diferenciou as representações sociais das representações coletivas 

na medida que conceituou a primeira “como resultado de uma construção social”. 

Rateau et al (2012, p.2) afirmam que o sujeito mantém contato e se relaciona com vários 

grupos sociais com características peculiares, produzindo “conhecimentos, crenças e valores 

que nos permitem compartilhar uma concepção comum das coisas e dos outros”. Formam-se, 

então, “universos consensuais”, no qual representações são produzidas e comunicadas, 

deixando de ser meras opiniões e passando a categorias de “teorias do senso comum”. É por 

intermédio das representações que o sujeito legitima e atribui concretude à complexidade do 

objeto social. As representações sociais, segundo a definição atribuída por Moscovici 

(1976/2012, p. 27), consistem em “uma modalidade de conhecimento particular que tem por 

função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”.  

                                                             
8 A teoria proposta por Serge Moscovici originou-se da investigação da representação da Psicanálise por diferentes 

grupos da sociedade francesa. Os resultados foram divulgados na publicação de sua obra La Psycanalise, son 

image son public, na França em 1961. Em 1978, a teoria chegou ao Brasil através da publicação da tradução para 

o português da primeira parte da obra sob o título “A representação social da Psicanálise”. 
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As representações são compartilhadas entre os sujeitos de um mesmo grupo de pertença 

e são produto da comunicação entre eles, assumindo uma função identitária. Para Jodelet (2001, 

p. 34), “partilhar uma ideia ou uma linguagem é também afirmar um vínculo social e uma 

identidade”. Através do processo de compartilhamento, os elementos que constituem uma 

representação são “negociados” e passam a fazer parte do senso comum.  

As representações orientam a forma como nos relacionamos com as pessoas e com tudo 

que nos é externo, pois, “orientam e organizam nossas condutas e as comunicações sociais” 

(idem, p. 22). Partindo desse princípio, podemos afirmar que as representações sociais estão 

ligadas à noção de direcionamento e orientação das práticas sociais. No processo de formação 

das representações sociais acerca de um objeto, o sujeito organiza seu próprio sistema de 

referências a partir da interação com o outro, atribuindo sentido às suas ações. Assim, investigar 

os significados da aprendizagem matemática pelo professor dos iniciais do ensino Fundamental 

possibilita compreender as suas escolhas no que diz respeito ao conhecimento prático. Essa 

investigação pode nos fornecer pistas de como o professor organiza suas ações, escolhas, falas 

e atitudes e que redundam no desenvolvimento do conhecimento didático, ou mais, diretamente, 

na forma que o professor a ensina. Para Moscovici (1976/2012, p. 46, grifo nosso), 

 

A representação social é a “preparação para a ação”, não só porque guia os 
comportamentos, mas sobretudo porque remodela e reconstitui os elementos 

do ambiente no qual o comportamento deve acontecer. Ela possibilita dar 

sentido ao comportamento, integrá-lo numa rede de relações na qual está 
ligado o objeto, fornecendo ao mesmo tempo, as noções, as teorias e o fundo 

de observações que tornam essas relações possíveis e eficazes. 

 

Segundo Alves-Mazzotti (2008a), investigar as representações sociais acerca de um 

objeto supõe analisar os processos que lhe deram origem. Os atores sociais atribuem sentido 

aos objetos através da interação baseada numa relação dialógica. A proposta do 

desenvolvimento profissional em serviço à luz da Educação Matemática viabiliza práticas 

comunicativas entre os atores sociais professor/formador, professor/professor e professor/aluno 

e oportuniza o diálogo sobre as situações vivenciadas no espaço-tempo do cotidiano escolar. 

Por via desses diálogos, o professor (re)pensa e (re)constrói sua prática e suas falas que 

traduzem o sentido atribuído a aprendizagem da matemática por um grupo específico. 

No que diz respeito ao conhecimento didático, acreditamos que as representações 

sociais do professor sobre os processos de aprendizagem da matemática, constituem-se uma 

espécie de elemento de interligação entre o que os alunos aprendem e a maneira como o 

professor ensina. Desse modo, os conhecimentos práticos e da aprendizagem que formam o 
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núcleo do conhecimento didático estariam associados pelas representações sociais dos objetos 

que lhes dão existência por esses professores (figura 9).  

 

 

 

Figura 9: Componentes do conhecimento didático e representações sociais 

Fonte: Produzida pela própria autora. 

 

Para Ponte (2012, p.4, tradução nossa), “o professor tem de desenvolver um conjunto 

de competências para lidar com as situações instáveis e imprevisíveis com que constantemente 

se depara”. O fato desse processo acontecer no desenvolvimento profissional em serviço, 

possibilita que o conhecimento didático se constitua dinamicamente, uma vez que as ações dos 

atores sociais se encontram em constante processo de reconstrução, viabilizado por constantes 

diálogos e trocas entre os profissionais. Segundo Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010, p. 71), “a 

instabilidade e a provisoriedade, frutos da rapidez com que as mudanças ocorrem [...], lançam 

os indivíduos no campo da incerteza sobre suas crenças e valores, exigindo que eles construam 

e reconstruam suas representações”. 

De acordo com Moscovici (1976/2012, p. 27), “uma representação social é sempre de 

alguém e ao mesmo tempo representação de alguma coisa”. Nesse estudo, “o alguém” são os 

professores e “a alguma coisa” é a aprendizagem matemática. As informações, crenças, valores 

e concepções acerca do objeto circulam entre os demais atores sociais que participam direta ou 

indiretamente do processo de desenvolvimento profissional dos professores, alunos, formadora, 

pais e demais profissionais que atendem os alunos.  

Moscovici (2009), Jovchelovitch (2004) e Guareschi e Roso (2014) apresentam a 

relação entre Sujeito-Outro-Objeto numa disposição triangular onde cada um ocupa um vértice 

do triângulo. Observamos que qualquer que seja o posicionamento sobre os vértices, os atores 

sociais interagem entre si e interagem com o objeto. Interação é o termo associado por 

Moscovici para se referir aos processos representacionais que ocorrem entre sujeito-outro, 

sujeito-objeto, outro-objeto, o que Jovchelovitch chama mediação e Guareschi e Roso relação. 

Segundo Moscovici (1976/2012, p. 47), “as representações sociais são conjuntos dinâmicos [...] 

sistemas que possuem uma lógica e linguagem particular, uma estrutura de implicações que 
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influenciam tanto valores quanto conceitos” e circulam entre os elementos constituintes por 

meios conversacionais (figura 10). 

 

 

 

Figura 10: Os elementos constituintes e o modo de produção da representação 

Fonte: JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23. 

 

A TRS oferece aporte para investigarmos as concepções, crenças e valores das 

professoras sobre os processos de ensino-aprendizagem, considerando que os aspectos 

sociopsicológicos são determinantes no desenvolvimento do conhecimento didático. A Teoria 

das Representações Sociais 

 

se torna um instrumental valioso para orientação de políticas e práticas, na 

medida que permitem investigar como se formam e como funcionam os 

sistemas de referência que os diferentes atores sociais utilizam para atribuir 
significado aos objetos [...] e assumir posições perante eles. (ALVES-

MAZZOTTI, MAZZOTTI, 2010, p. 72) 

 

Por essa razão, optamos por usar a abordagem processual9, pois, essa abordagem enfoca 

o estudo pormenorizado da gênese de uma representação social. Para Jodelet (2001), 

compreender os processos que formam as representações clarifica como essas se estruturam. 

De acordo com Alves-Mazotti (2008a, p. 24), os processos representacionais “têm, sobretudo, 

a função de duplicar um sentido por uma figura e, portanto, objetivar, e uma figura por um 

                                                             
9 A teoria das representações sociais é concebida a partir de três abordagens: processual liderada por Jodelet, 

adotada e descrita no desenvolvimento desse trabalho, estrutural nos estudos de Abric a qual discutiremos mais 

adiante e societal, nas concepções de Doise. Essa última abordagem, mostra como o sujeito “dispõe de processos 

que lhe permitem funcionar em sociedade e, de maneira complementar, como dinâmicas sociais, particularmente 

interacionais, posicionais ou de valores e de crenças gerais, orientam o funcionamento desses processos” (DOISE, 

2002, p.27) 
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sentido, logo, consolidar os materiais que entram na composição de determinada 

representação”. Esses dois processos são fundamentais na elaboração da representação social; 

Moscovici (1976/2012, p. 100) denominou o primeiro de objetivação e, o segundo, ancoragem. 

A objetivação possibilita tornar concreto o que antes era abstrato, conceitos e ideias 

passam a constituir esquemas e imagens e o que era desconhecido passa a ser familiar para 

determinado grupo social. Nesse processo, os signos ou duplos do objeto são conectados a 

estruturas materiais em acordo com as representações sociais do sujeito acerca do objeto. 

Assim, um conjunto de palavras que circulam entre os atores sociais e objetos que se relacionam 

a essas palavras se aproximam e assumem um determinado sentido para o grupo social, 

“tentamos acoplar a palavra à coisa” (MOSCOVICI, 1976/2012, p. 100). Para o autor, o que 

antes era uma expressão abstrata torna-se “tradução imediata do real” daquilo sobre o que se 

fala. 

De acordo com Jodelet (2001, 2005) e Alves-Mazzotti (2008a), o processo de 

objetivação define-se em três fases: construção seletiva, esquematização estruturante e 

naturalização. Na primeira fase ocorre um processo de triagem das informações acerca do 

objeto que serão consideradas pelos sujeitos. As referências que os sujeitos buscam para 

selecionar as informações encontram-se, principalmente, no sistema de valores peculiares ao 

grupo de pertença. Na esquematização, forma-se uma estrutura imagética dos elementos que 

constituem o objeto, coesa, e que facilita a apreensão das significações individuais e relacionais, 

denominada núcleo figurativo ou esquematização estruturante. Sua função é atribuir concretude 

aos elementos do objeto, coordenando-os. O núcleo figurativo é uma estrutura sólida e 

relativamente estável e o significado da representação depende dele. É na fase de naturalização 

que essa estrutura se consolida e o que antes era abstrato passa a compor a realidade, orientando 

percepções e classificações.  

Jodelet (2001) explica três tipos de efeitos que ocorrem no processo de objetivação: 

distorção, suplementação e subtração. Na distorção todas as características do objeto são 

preservadas, mas algumas aparecem mais acentuadas ou minimizadas; na suplementação novos 

atributos são agregados, acrescentado novas significações ao objeto; em contrapartida, na 

subtração ocorre à supressão de atributos do objeto representado. 

Ainda sobre os processos de objetivação e ancoragem, Moscovici (1976/2012, p. 158), 

diz que “a objetivação mostra como os elementos representados se integram a uma determinada 

realidade social, enquanto a ancoragem permite apreender a maneira como eles contribuem para 

modelar as relações sociais”. Pelo processo de ancoragem novas informações integram-se a 

informações antigas, gerando conhecimentos socialmente concebidos que ficam disponíveis na 
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rede de significações e são acionados para compreender e interpretar novas situações e orientar 

a ação. Para Moscovici (1988, p.236), esse processo envolve uma certa dinamicidade entre o 

sistema de pensamento que abriga o que é conhecido e o “não familiar” ou a novidade, “No 

fim, o não familiar é assimilado e a coisa toda é unificada numa representação do novo objeto”. 

Podemos considerar que a ancoragem é um processo contínuo. 

De acordo com Campos (2009) existem dois aspectos relevantes que devem ser 

considerados no processo de ancoragem: nenhuma situação é completamente nova, pois, o 

indivíduo busca relacionar “o novo” com algo já existente no seu sistema de referência e “o 

estranho” denota-se pela sua especificidade.  

 

O “novo” somente é objeto de ancoragem quando ele causa estranhamento, 

quando, de alguma forma, ele ataca ou questiona (põe em cheque) a identidade 
dos indivíduos ou grupos face a um evento diferente ou inusitado, em uma 

dada situação específica, que solicita novos recursos de conhecimento para 

dominá-lo. Ou seja, o processo de ancoragem é ativado nas situações novas, 
estranhas e provocadoras (ameaçadoras). (CAMPOS, 2009, p. 6). 

 

Jodelet (2005) propõe que o processo de ancoragem seja apreendido a partir de três 

modalidades: enraizamento no sistema de pensamento, atribuição de sentido e 

instrumentalização do saber. O enraizamento no sistema de pensamento relaciona-se ao fato de 

que uma nova realidade deve se integrar aos sistemas de pensamento já existentes para tornar-

se familiar. Segundo Moscovici (1988, p.235), “para lidar com uma ideia ou percepção 

estranha, começamos por ancorá-la a uma representação social existente”. A segunda 

modalidade refere-se à atribuição de sentido. Na interação entre indivíduos de um grupo social, 

origina-se uma rede de significados em torno de uma representação que compõem conjuntos de 

valores e ideias aos quais o grupo adere e passam a servir como sistemas de referências. As 

pessoas recorrem a esse sistema de referências quando se confrontam com situações novas. 

Logo, a terceira modalidade está interligada à primeira pelo fato de a representação social ser o 

instrumento de interpretação da realidade e orientar a ação, atribui-se um valor funcional à 

representação. 

De acordo com Campos (2009), o processo de ancoragem apresentado em modalidades 

apoia-se em três eixos: os quadros de interpretação pré-existentes (integração da novidade), as 

representações sociais como fundantes da formação simbólica da cultura ou conjunto de 

conteúdos (interpretação da realidade) e a representação social ancorada na interação entre os 

grupos sociais (orientação das condutas e das relações sociais).  
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Segundo Rouquette (2000) e Campos (2003), pensamento e ação estão intimamente 

ligados, logo, representações sociais e práticas encontram-se imbricadas. Se as práticas mudam 

em relação a um determinado objeto social, as representações podem ou não sofrer 

transformação. Nesse caso, não se trata de considerar uma relação de reciprocidade 

simplesmente, “convêm tomar as representações como uma condição das práticas e as práticas 

como um agente de transformação das representações” (ROUQUETTE, 2000, p.43).  

Nesse estudo, pretendemos investigar se elementos das representações da aprendizagem 

matemática diferenciam-se dos elementos já existentes na literatura e se esses elementos 

ancoram-se em práticas educativas que promovam “o desenvolvimento nos alunos de 

capacidades como o raciocínio e a comunicação, permitindo-lhes aprofundar conhecimentos 

anteriormente estudados e apropriarem-se de novos conceitos”(PONTE, 1998b, p. 14), ou seja, 

verificar, as implicações desses elementos diferenciados no aprimoramento dos conhecimentos 

profissionais dos professores, principalmente, do conhecimento didático.  

Campos (2003) afirma que a relação entre as práticas e as representações sociais pode 

ser apreendida por três tipos de estudos: casos em que as práticas determinam as representações, 

casos em que as representações determinam as práticas ou comportamentos e casos em que as 

práticas e as representações se autodeterminam reciprocamente. Qualquer que seja o caso, 

alguns aspectos devem ser considerados: nas situações em que há grande modificação, a nova 

realidade pode ser percebida como reversível, nesse caso, não se observa a ocorrência de novas 

práticas ou irreversível, novas práticas se fazem necessárias e podem ocasionar uma 

transformação brutal nas representações ou uma transformação sem ruptura; nas situações em 

que não ocorrem transformações radicais da realidade, as representações orientam as práticas 

conforme o grau de autonomia dos indivíduos. 

De acordo com Rouquette (2000), entende-se prática por ação que pode ter dois 

aspectos: a maneira de fazer e as consequências do fazer. Nesse estudo, a prática educativa 

envolve, primordialmente, o conhecimento prático e conhecimento da aprendizagem, fundantes 

do núcleo do conhecimento didático. Acreditamos que a maneira como o professor ensina 

depende da forma como ele compreende que o aluno aprende e, consequentemente, a 

aprendizagem do aluno depende da forma como o professor ensina. Para Ponte (1998, p. 4), “a 

formação do professor há que atender não só ao que ele tem de saber, mas também ao que é 

capaz de fazer e aos valores que assume na sua prática profissional”. 

Segundo Alves-Mazzotti (2008a, p. 20) o estudo das representações sociais nos dá 

acesso a maneira como “essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são construídas 

e mantidas, recorrendo aos sistemas de significação socialmente enraizados e partilhados” entre 
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os atores do espaço psicossocial que é a escola e nos ajudam a compreender os impactos que 

possam ocorrer nas práticas educativas. 

 

3.2. Teoria da Argumentação: uma via de acesso às representações sociais  

 

As práticas sociais fundam normas e regras que emergem da interação entre os atores 

sociais de um mesmo grupo e são constantemente negociadas entre eles. É através da situação 

dialógica entre os indivíduos de um mesmo grupo de pertença que os objetos sociais são 

constituídos num processo contínuo de negociação de significados. O sentido da linguagem na 

comunicação e tramitação de significados revela a complexidade das normas e regras do grupo 

social.  Para Moscovici (2012, p. 71) “a representação contribui exclusivamente aos processos 

de formação das condutas e orientação das comunicações sociais”.  

As representações sociais acerca de um objeto permitem que se deixe de ser “aquilo do 

que falamos para tornar-se aquilo por meio do que falamos” (MOSCOVICI, 2012, p. 157). O 

objeto perde a literalidade: os atores sociais interagem entre si e negociam normas, valores, 

crenças, comportamentos, formando uma rede de significados que atribuem sentido ao que é 

dito sobre o objeto social. 

As representações são construídas coletivamente e passam a fazer parte do repertório do 

grupo para facilitar a comunicação e orientar determinadas práticas sociais.  A manutenção do 

sistema de referência dos grupos recorre ao discurso para validar determinadas condutas em 

detrimento de outras. Essas concepções circulam entre os atores sociais por meio de um sistema 

de linguagem próprio reconhecido e validado pelo grupo. A linguagem e o pensamento são 

produtos sociais e fonte um para o outro. Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p. 33), “a 

linguagem comporta esses dois vieses em sua dinâmica, a produção e a comunicação do 

pensamento não podem existir uma sem a outra, a produção do pensamento e sua comunicação 

se retroalimentam”. 

A construção da linguagem como ferramenta social de comunicação e 

compartilhamento de valores, ideias, intenções e crenças envolve processos de produção de 

significados os quais só fazem sentido a partir de um determinado contexto social. Entretanto, 

muitas vezes, a comunicação é usada apenas para reforçar aquilo que acreditamos. De acordo 

com Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010, p. 73), recorremos “a discursos que censuram 

determinadas condutas e louvam outras, conduzindo os ouvintes a reafirmarem o que é 

preferível ter ou fazer”. Nas situações dialógicas, os atores sociais afirmam ou sentem a 

necessidade de reafirmar o que o grupo social considera desejável ou preferível. Esse tipo de 
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situação envolve o orador ou locutor que é quem fala, o discurso e os auditórios, aqui chamados 

de interlocutores, sujeitos ativos no discurso. 

O discurso possui um estilo e uma lógica que “levam a marca da razão da representação, 

isto é, consolidam a estrutura interna do grupo ou indivíduo” (MOSCOVICI, 2012, p. 74), 

podendo ser organizados a partir do raciocínio analítico ou dialético; o primeiro é sustentado 

na verdade e o segundo, na opinião. Segundo Perelman (2007), o raciocínio analítico segue a 

lógica formal, a conclusão que se deseja apresentar é verdadeira somente se as premissas forem 

verdadeiras. No raciocínio dialético as premissas são constituídas por opiniões geralmente 

aceitas pelos indivíduos, assumindo um aspecto qualitativo “aceitável”. O objetivo do discurso 

é o de fazer admitir outras teses controversas. Para isso, o locutor utiliza-se de argumentos que 

nem sempre estão explícitos no discurso. “O objetivo de uma argumentação não é de deduzir 

as consequências de certas premissas, mas provocar ou aumentar a adesão de um auditório às 

teses apresentadas ao seu assentimento, ela nunca se desenrola no vazio” (PERELMAN, 2007, 

p.11).  

Além de buscar adesão intelectual, a argumentação visa instigar a ação. Quem comunica 

(locutor/orador) sempre tem uma motivação, a intenção em convencer o outro 

(interlocutor/auditório) de algo que está impregnado das suas representações sociais. O locutor 

faz escolhas ao falar, intencionando influenciar e convencer o auditório, entretanto, 

concomitantemente sofre influência pela presença do interlocutor, uma vez, que aquele que fala 

constrói o pensamento a partir de consensos sociais. Segundo Mazzotti (2016, p.108), “a adesão 

a esta ou aquela narrativa permite identificar o que os auditórios consideram preferível, que é o 

mesmo que dizer quais são os seus valores”.  

Um discurso eficaz demanda a adaptação do orador ao seu auditório. A postura do 

interlocutor frente ao que é dito faz com que o locutor reorganize seu pensamento e reajuste sua 

argumentação continuamente. O orador toma algumas hipóteses que ele acredita serem aceitas 

pelos interlocutores como base para a construção. Segundo Castro (2016, p. 163, grifo da 

autora), “Perelman (1993) chama de acordo a esse conjunto de hipóteses sobre o qual o locutor 

se baseia para construir sua argumentação” e enumera cinco aspectos relevantes da Teoria da 

Argumentação. São eles: 

1. A argumentação dirige-se a um auditório; 

2. Ela se exprime em linguagem cotidiana; 

3. Suas premissas são verossímeis; 

4. Sua progressão depende do locutor; 

5. Suas conclusões são sempre contestáveis. 
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Na análise argumentativa, interessa-nos conhecer os argumentos utilizados a partir de 

uma controvérsia e a forma como eles se organizam; são os argumentos que estabelecem a 

ligação lógica entre acordos e teses. A nova retórica que fundamenta a Teoria da Argumentação 

proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) tem como objetivo o estudo do discurso a 

partir da análise dos argumentos que estruturam a lógica do discurso. A análise do discurso 

argumentativo não se limita às inferências pela lógica formal, confere uma “lógica não formal” 

à análise do raciocínio que determina como e o porquê que os sujeitos falam da forma com que 

falam. Castro (2016, p. 163) diz que “o analista deve evidenciar o modo como o locutor 

organizou sua argumentação: as teses (o motivo da controvérsia), os acordos escolhidos, e como 

foram ligados acordos à tese”. 

Buscamos na Teoria da Argumentação, o ferramental teórico para esclarecer os 

elementos que organizam o raciocínio argumentativo que funda o discurso no meio 

conversacional. Segundo Castro (2016, p. 169), “quando analisamos o discurso de alguém, 

procuramos o sentido do que é dito, mas para isso é necessário identificar significados 

compartilhados no interior do seu grupo de pertença”. Através da análise argumentativa é 

possível conhecer a estrutura lógica que um determinado grupo utiliza para significar um 

determinado objeto. Para a autora (idem, p.183), “relacionando essas ideias à Teoria das 

Representações Sociais – TRS, tem-se como ponto de partida os acordos, que justificam uma 

tese, como possíveis elementos das representações sociais de um dado objeto para esse grupo”.  

As teses são enunciadas a partir da identificação das controvérsias e surgem quando o 

locutor percebe a possibilidade de não haver adesão às suas afirmações. Ele reestrutura sua 

argumentação quando o interlocutor discorda do que é dito ou deixa implícito uma não 

aceitação das teses defendidas pelo locutor. Mesmo quando há discordância, acionamos o 

sistema de referências acerca do objeto representado pelo nosso grupo de pertença. 

Argumentamos a partir das representações sociais que compartilhamos com nosso grupo social, 

mesmo quando discordamos de alguma ideia. Castro (2016, p.184) afirma que “essas 

referências estão presentes no discurso de quaisquer sujeitos representantes do seu grupo, 

portanto, mesmo com apenas um único sujeito, é possível encontrar indícios das representações 

sociais de um objeto”.  

As representações sociais são produzidas coletivamente e necessárias à comunicação 

acerca do objeto. Para que haja comunicação, significados são negociados entre os atores 

sociais, sem a negociação de significados não há comunicação. Acreditamos que as 

representações sociais caracterizam o pensamento argumentativo dos sujeitos acerca do objeto. 

A análise dos processos argumentativos nos fornece os significados atribuídos pelos sujeitos ao 
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objeto social. A utilização do ferramental teórico da argumentação como via de acesso às 

representações sociais, consolida a possibilidade de articulação entre a Teoria da Argumentação 

e a Teoria das Representações Sociais, uma vez, que extraímos do discurso os significados 

atribuídos pelos sujeitos aos objetos. Tal possibilidade é endossada por Alves-Mazzotti e 

Mazzotti (2010, p. 77):  

 

A análise dos processos de produção desses significados exige que estes sejam 

situados no âmbito dos grupos sociais, onde negociam os significados. Nas 
negociações dos significados que constituem a representação social de um 

objeto, as pessoas assumem, alternadamente, posições de orador e de 

auditório, o que permite a utilização da análise retórica para a apreensão dos 
significados dessas representações para o grupo. 

 

Em particular, nesse trabalho, investigamos os indícios de representações da 

aprendizagem matemática através da análise argumentativa das entrevistas semiestruturadas 

feitas com professores dos anos iniciais do ensino fundamental que participam ou já 

participaram do modelo de desenvolvimento profissional em serviço. Adotamos o Modelo de 

Estratégia Argumentativa –MEA fundamentado na Teoria da Argumentação proposto por 

Castro e Bolite-Frant (2011) como método de acesso às representações sociais que serão 

investigadas a partir da perspectiva de confluência entre a Teoria da Argumentação e a Teoria 

das Representações Sociais. Buscamos extrair dos discursos o que os legitima e as práticas 

educativas desses professores. 

 

3.3. Achados na literatura 

 

Dividimos a apresentação deste estudo em dois blocos: no primeiro bloco, apresentamos 

os resultados de trabalhos sobre representações relacionadas com matemática escolar. 

Atentamos ao fato de que todos os trabalhos apresentam a aprendizagem matemática vinculada 

ao ensino. Quando os professores são indagados sobre a aprendizagem matemática dos alunos, 

eles se remetem aos processos de ensino-aprendizagem, a maioria deles tomando como 

referência inicial suas experiências de vida enquanto alunos. Procuramos extrair o que há de 

significativo nos resultados desses estudos para comparação com os resultados encontrados na 

presente pesquisa; no segundo bloco, apresentamos trabalhos que, de uma forma geral, referem-

se ao ensino ou à aprendizagem da matemática, mas não dizem respeito, necessariamente, a 

estudos realizados a partir do aporte da Teoria das Representações Sociais. Entretanto, trazem 

alguns elementos significativos para o presente estudo. São trabalhos que apresentam, em sua 
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maioria, experiências de um diferenciado fazer matemático com professores em formação. 

Chamou-nos a atenção o fato de os resultados muito se afastarem das pesquisas que não foram 

feitas com intervenções segundo aportes referidos à Educação Matemática. Nosso objetivo, 

neste caso, foi observar aproximações com o resultado de nossa pesquisa. 

 

3.3.1. A abordagem estrutural das representações sociais do ensino e aprendizagem 

da matemática 

 

Na busca por trabalhos referentes às representações sociais da aprendizagem da 

matemática foi utilizada a ferramenta de busca avançada do Google Acadêmico e selecionados 

cinco trabalhos cujas similitudes com nosso objeto permitiram compreender como professores 

representam aspectos da aprendizagem matemática para comparação com os resultados desta 

pesquisa. Todos os trabalhos referem-se à investigação das representações sociais, contudo, 

dois deles são sobre as representações acerca do ensino e da aprendizagem de uma maneira 

geral e os outros três referem-se às representações da matemática e, de alguma forma, 

investigam o ensino e a aprendizagem, visto que aparecem nas pesquisas como aspectos 

indissociáveis da educação. 

 

A abordagem estrutural  

 

Os trabalhados apresentados a seguir adotam a abordagem estrutural proposta por Jean 

Claude Abric, na década de 70, que se apoia na Teoria do Núcleo Central. Por esta razão, 

julgamos oportuno apresentar sucintamente como estes pesquisadores tratam a informação que 

obtém. Segundo o autor, “uma representação social é um conjunto organizado e estruturado de 

informações, crenças, opiniões e atitudes” (ABRIC, 2003, p.38) produzido por um determinado 

grupo social. Para Moscovici (2012), as representações são sempre estáveis e flexíveis, pois, 

estão sujeitas a mudanças. O sistema sócio cognitivo apresenta-se estruturado porque os 

elementos cognitivos que o constituem se encontram organizados para manter uma certa 

estabilidade da representação social.  

De acordo com Lahlou e Abric (2011), as representações sociais são formadas por 

conjuntos condensados de significados acerca do objeto. Logo, representações sociais são um 

subconjunto do sistema sócio cognitivo que é mais geral, no qual todos os cognemas de um 

determinado assunto encontram-se organizados segundo regras de interdependência. Cognema 
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é a unidade elementar de um conteúdo ou informação. Assim, as representações são um 

conjunto organizado de “elementos”, os cognemas.  

O sistema sócio cognitivo é composto por dois subsistemas: o sistema central também 

chamado de núcleo central e o sistema periférico. O núcleo central comporta a base comum e 

consensual de uma representação social. Trata-se da parte não-negociável de uma 

representação, uma vez que alguns valores podem ser questionados e negociados pelo grupo e 

outros não, pois, fundamentam o pensamento e comportamento dos indivíduos. Por essa razão, 

diz-se que os elementos do núcleo central possuem uma prescrição quase absoluta. O núcleo 

central possui três funções: função geradora (atribui significado a representação), função 

organizadora (organiza os elementos que formam uma representação, atribuindo-lhe 

consistência) e função estabilizadora (confere a representação o estado de estabilidade, 

tornando-a permanente); ao núcleo periférico cabe: concretizar, regular, prescrever 

comportamentos, proteger o núcleo central e individualizar uma representação social. 

Mudanças nas representações sociais de um objeto são caracterizadas por mudanças no núcleo 

centra. 

A essência do núcleo central de uma representação social é constituída por valores 

associados ao objeto representado. Segundo Abric (2003, p.40), compartilhar uma 

representação social não se restringe a compartilhar os elementos que formam o núcleo central, 

“é o fato de se referir aos mesmos valores centrais presentes no núcleo”. O compartilhamento 

se dá por meio de uma relação dialógica entre os atores sociais. Dessa forma, os significados 

acerca do objeto transitam entre as pessoas, constituindo-se nas práticas comunicativas.  

Os elementos do sistema central encontram-se numa estrutura hierarquizada, formada 

por elementos normativos e funcionais: os primeiros são originados do sistema de valores, 

constituindo a dimensão social do núcleo e os segundos estão associados às características 

descritivas do objeto e determinam as condutas relativas ao objeto. De acordo com o contexto 

social, os elementos do núcleo central estão susceptíveis à ativação: quanto mais um elemento 

é ativado, maior sua importância dentro da hierarquia estrutural do núcleo. “A ativação de um 

elemento do núcleo central é determinada pela finalidade da situação, a distância para com o 

objeto e o contexto de enunciação” (ABRIC, 2003, p. 44). O nível de prática relativa ao objeto 

e o envolvimento do grupo com o objeto descrevem a distância para com o mesmo. 

O núcleo central e o sistema periférico constituem um duplo sistema no qual cada um 

tem sua função específica, que se complementam. O núcleo central abriga as normas e valores 

que norteiam os pensamentos e comportamentos dos indivíduos frente a um objeto social. “É a 

base comum propriamente social e coletiva que define a homogeneidade de um grupo” 



53 
 

(ABRIC, 2000, p.33), além de estabilizar e dar coerência à representação. É a parte rígida do 

sistema, resistente às mudanças, pouco sensível ao contexto imediato. O sistema periférico é 

mais flexível e permite a integração de informações individuais e práticas diferenciadas. Esse 

fato atribui-lhe um caráter heterogêneo de comportamento e conteúdo. O sistema periférico 

ancora-se sobretudo nas práticas. A existência desse duplo sistema permite que a representação 

seja, ao mesmo tempo, estável e móvel e rígida e flexível; são estáveis e rígidas devido à 

estabilidade conferida pelo núcleo central; são móveis e flexíveis, pois, integram as 

experiências individuais.  

 

As representações sociais do ensino e aprendizagem da matemática 

 

Marchese (2013) buscou compreender como professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental representam ensinar e aprender. A autora afirma que o papel principal dos seus 

sujeitos é “ensinar de uma forma que todos possam aprender” (MARCHESE, 2013, p. 17) e 

que as modalidades de formação continuada das quais participam não instrumentalizam o 

professor para que ele cumpra esse papel. Perguntou-se aos professores o que para eles significa 

ensinar e aprender. As respostas para ambas perguntas foram categorizadas em três grupos e os 

elementos que constituem o provável Núcleo Central da representação de ensinar são: 

afetividade (“amar”, “dedicação”); atitude (“compartilhar”, “educar”, “mediar”, 

“responsabilidade”, “comprometimento”, “transmitir”) e cognição (“conhecer”, 

“compreender”, “aprender”). A afetividade constituiu-se um campo de grande valor para o 

grupo, interpretado como “sem afetividade não é possível ensinar” (MARCHESE, 2013, p. 

78). O sentido de ensinar está diretamente ligado a aprender, doar e transmitir algo ao 

aluno. A autora afirma que os resultados da pesquisa mostram  

 

que as representações sociais de ensinar por parte dos professores 
participantes [...] demonstram o papel central de uma tríade composta por 

elementos das dimensões do campo afetivo, cognitivo e atitudinal, como 

vetores principais do valor simbólico do ensinar para eles. (MARCHESI, 
2013, p.84). 

 

Segundo o estudo de Marchese (2013), ensinar é uma atividade em que o professor 

compartilha e media o conhecimento, sendo que na relação professor/aluno, a dedicação é 

fundamental para que a aprendizagem ocorra. A representação de ensinar está fortemente ligada 

aos aspectos relacionados à cognição do aluno e às atitudes do professor.  
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As representações da aprendizagem aparecem fortemente marcadas pela memória 

coletiva e pelo sistema de normas reconhecidas e aceitas pelo grupo, inferência feita a partir 

dos elementos do núcleo central: “conhecer”, “compreender” “crescer”, “descobrir”, 

“construir” e “dedicação”. A análise interpretativa baseia-se nas significações que subjazem à 

representação de aprender a partir da prevalência de saberes do senso comum sobre o campo 

da formação profissional dos professores participantes. A autora conclui que  

 

As representações sociais do grupo de professores investigados sobre ensinar 

e aprender, podem ser compreendidas como relacionadas, ou mesmo como 
indissociáveis, visto que a maioria dos termos evocados foi a mesma para 

ensinar e para aprender. Os resultados ilustram que para o grupo estudado 

“conhecer” e “dedicação” são palavras com alto valor simbólico, relacionadas 

tanto ao processo do ensinar quanto da aprendizagem, pois esses dois 
elementos foram compartilhados pelos participantes e se estabeleceram como 

provável Núcleo Central dos dois fenômenos estudados. (MARCHESE, 2013, 

p.101). 

 

Este resultado está em acordo com a pesquisa de Alves-Mazzotti et al (2004) e Alves-

Mazzotti (2007, 2008b, 2010), que investigam as representações dos professores acerca do que 

é “ser professor”. Os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao falarem sobre o 

que consideram ser o trabalho docente, evocam dedicação como o termo que melhor define seu 

trabalho, valorizando a afetividade em detrimento do ensino. Para professores dos anos finais 

do Ensino Fundamental a dedicação está relacionada ao investimento contínuo do 

desenvolvimento profissional, diferenciando do significado atribuído pelos professores dos 

anos iniciais, embora seja possível pensar que, nas conversas que circulam nas escolas entre 

professores de diferentes níveis de ensino, alguns refrãos relacionados à dedicação acomodem-

se para permitir harmonizar suas conversas. O significado da dedicação relacionado à 

afetividade revela um dos aspectos da desprofissionalização do professor. 

Cavalcanti (2004) na sua dissertação também investigou as representações do ensino e 

da aprendizagem por professores da educação básica. A autora partiu da ideia de que a forma 

com que o professor representa o processo de ensino-aprendizagem influencia a representação 

que ele tem da informática, impactando a sua prática pedagógica no uso dessa tecnologia. Assim 

como Marchese (2013), na análise de categorização do campo semântico do ensino, foram 

identificadas similitudes com as temáticas contempladas na análise do campo semântico da 

aprendizagem. A evocação da palavra conhecimento tanto para ensino como para 

aprendizagem, indica uma “proximidade importante entre os dois campos semânticos, dada a 

ligação entre o ensino e aprendizagem, como processo” (CAVALCANTI, 2004, p.92). Nesse 
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trabalho, o resultado considera como inovadora a concepção de que o ensino só tem sentido se 

relacionado à aprendizagem.  

As palavras que foram evocadas no campo semântico das representações sobre ensino 

“apreendem que o ensino é entendido como ação-educativa (educação) realizada pela escola, 

e mais especificamente pelo professor na formação/preparação dos indivíduos (alunos) para 

a vida, para o futuro, para a sociedade” (CAVALCANTI, 2004, p. 81, grifo nosso). A palavra 

dedicação foi evocada conferindo significado à relação que deve existir entre o professor e a 

ação de ensinar. O campo semântico das representações do ensino apresentou forte conotação 

de ordem psicoafetiva, atribuindo significado positivo ao envolvimento do professor no fazer 

pedagógico. Outro significado atribuído ao ensino é o papel de mediação do professor. Os 

professores representaram o ensino como uma atividade organizada capaz de viabilizar e 

integrar ações planejadas. De forma geral, o ensino foi representado “como um conjunto de 

atividades que, organizadas, tem a finalidade de mediar a educação dos indivíduos. Nesse 

processo, o professor é o responsável direto pela elaboração, desenvolvimento e avaliação de 

todo o processo” (idem, p. 88). Elementos como conhecimento, aprendizagem, dedicação, amor 

e troca parecem compor o núcleo central da representação social do ensino. A autora conclui, 

então que 

 

Para os professores a representação social sobre o ensino é definida como a 
ação realizada para o alcance de capacidade cognitiva (aprendizagem) por 

meio do qual o conhecimento é construído. Esta atividade ocorre mediante o 

estabelecimento de relações (troca) que se estabelecem afetivamente 

(dedicação). (CAVALCANTI, 2004, p. 103) 

 

Em relação ao campo semântico da representação da aprendizagem, foi atribuído o 

significado de “processo cognitivo realizado pelo aluno ao longo de sua vida na busca pela 

apreensão dos conhecimentos produzidos pelo homem” (idem, p. 89, grifo nosso).  Os 

professores atribuíram significado positivo à aprendizagem, representando-a como sucesso, 

mudança e transformação que foram interpretadas como um indicador da concepção de 

aprendizagem adotado pelo grupo social. Atribuiu-se uma “dimensão muito otimista em relação 

às perspectivas dos resultados a serem alcançados na efetivação do processo de aprendizagem” 

(idem, ibidem). A necessidade de estabelecer uma relação dialética que privilegie a interação 

entre os atores sociais também foi significado conferido à aprendizagem. Marcadores da 

Pedagogia Nova (construção) e da Pedagogia Tradicional (conhecimento prévio, saber, 

conteúdo e informação) foram evocados para representar a aprendizagem.  
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Os elementos do núcleo central da representação da aprendizagem são: conhecimento, 

construção, mudança, crescimento e troca, sendo que conhecimento se destaca dentre os demais 

elementos nucleares. A autora constatou que há duas representações sociais da aprendizagem: 

uma de perspectiva social voltada para a promoção social, na qual a prática pedagógica aparece 

fortemente relacionada à Pedagogia Tradicional e, outra, cuja perspectiva denota um 

significado voltado para a Pedagogia Nova. 

A discussão sobre fazer uma Pedagogia Tradicional ou uma Pedagogia Nova tem 

tensionado as representações sociais de aprendizagem. Muitos trabalhos apontam esta tensão 

(LOUREIRO, 2017; CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 2013). Estes trabalhos, de um 

modo geral, mostram mudança no discurso dos professores, quase todos identificados com a 

adesão ao que seria a Pedagogia Nova. No entanto, as práticas se encontram mais referidas ao 

que chamam Pedagogia Tradicional, sobretudo quando se referem à aprendizagem. 

Graça, Moreira e Caballero (2004) buscaram identificar as representações da 

matemática, seu ensino e aprendizagem, para oferecer uma formação que conduza à prática 

educativa que favoreça a aprendizagem significativa nessa área de conhecimento. Os autores 

acreditam que a forma como os professores representam a matemática possa influenciar as suas 

práticas educativas, assim como, na imagem positiva ou negativa que os alunos construirão da 

matemática. Para eles, uma vez conhecidas as representações da matemática, é possível refletir 

e transformar os processos de ensino e aprendizagem da matemática e melhorar a forma como 

o professor ensina e como os alunos aprendem matemática.  

A análise e discussão dos resultados obtidos mostram algumas ideias, opiniões, crenças 

e valores em relação à estrutura e às dimensões (epistemológica, pedagógica, afetiva e 

sociocultural) da matemática. O rigor, a exatidão e o formalismo são algumas das 

significações atribuídas à matemática. Esses elementos parecem estar no núcleo central. “A 

aplicabilidade da matemática e a relação desta com a realidade sobressaem nas representações 

identificadas” (GRAÇA; MOREIRA; CABALLERO, 2004, p. 76). Outros termos evocados 

(regras, ferramenta, raciocínio e abstração) mostram que os sujeitos representam a matemática 

pelo seu aspecto instrumental. Ainda foram evocados termos como resolução de problemas, 

interpretação e investigações, que parecem privilegiar uma perspectiva associada também à 

aplicabilidade da matemática nas resoluções de problemas. Para os entrevistados, a 

matemática é uma ciência objetiva e um conjunto de regras e procedimentos que determinam 

como uma tarefa é resolvida. A aplicabilidade da matemática em situações do mundo real 

foi um dos significados atribuídos à matemática na sua dimensão sociocultural. 
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Na investigação dos aspectos relacionados à dimensão pedagógica da matemática, 

identificou-se alguns itens valorizados na aprendizagem da matemática. São eles: 1. O 

desenvolvimento da capacidade de os alunos formularem problemas; 2. A interação entre os 

sujeitos, aluno/aluno e aluno/professor; 3. Desenvolvimento de tarefas que permitam ao aluno 

expor e discutir suas resoluções; 4. Desenvolvimento da capacidade de os alunos argumentarem 

e comunicarem. Segundo os autores, “os participantes concordam com o fato de que a 

aprendizagem da matemática deve valorizar o desenvolvimento de técnicas de resolução de 

exercícios” (GRAÇA; MOREIRA; CABALLERO, 2004, p. 70). No que se refere ao ensino, 

obteve-se os seguintes resultados: o professor deve ser um facilitador de aprendizagens no 

desenvolvimento da aprendizagem significativa. As significações do ensino passam pelas ações 

pedagógicas do professor e redundam com os aspectos relacionados à aprendizagem. O 

professor deve ser, ainda, um instrutor: expor de maneira clara e rigorosa os conceitos 

matemáticos, treinar os alunos na resolução de exercícios. Espera-se do professor ações 

pedagógicas mais identificadas com na concepção da Pedagogia Tradicional. 

Os resultados da pesquisa de Graça, Moreira e Caballero (2004) evidenciam uma prática 

comum entre investigadores no que se refere a dizer o que o professor deve ou não fazer, em 

detrimento de compreender como ele pensa o que faz. Observamos que a dimensão pedagógica 

da matemática está totalmente referida ao que deveria ser, pouco referida ao que é e ao porquê 

é do jeito que é. 

Almeida (2011) investigou as representações sociais do ensino da matemática por 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental, frente aos baixos índices de desempenho 

alcançados pelos estudantes nas avaliações nacionais de matemática. Os resultados da pesquisa 

revelaram que se atribui concepções distintas ao ensino da matemática, ora tendendo para 

Pedagogia Tradicional, ora para a Pedagogia Nova. Na concepção mais tradicional da 

matemática, cálculos e operações são valorizados. Foram evocados termos que atribuem 

caráter “conteudista” e fragmentado ao ensino da matemática que se consolida por meio da 

realização de sequências e regras. Nessa perspectiva, a evocação de termos como dificuldade, 

difícil e paciência expressam obstáculos ao ensino da matemática, conferindo-lhe caráter 

negativo. Na concepção que se aproxima das ideias da Pedagogia Nova, valorizou-se a lógica, 

o raciocínio, a compreensão e a interpretação, para a qual o ensino está relacionado à 

resolução de situações problemas do cotidiano.  

Esta dualidade reafirma a tensão no discurso de professores sobre a Pedagogia Nova e 

a Tradicional, ora falam a partir de uma, mas sobretudo quando falam da prática, sempre a partir 
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da outra, a Tradicional. Esta tensão relaciona-se com uma demanda social por mudança, que 

foi transformada em política de formação e chegou à maioria dos professores. 

Espíndola e Maia (2015) realizaram estudo sobre a relação entre as representações 

sociais sobre as competências para ensinar dos professores de matemática e o impacto na prática 

docente. Foram adotados vários métodos de coleta de dados a fim de permitir o acesso aos 

elementos que constituem o campo semântico do objeto de pesquisa: competências para ensinar 

matemática. Solicitou-se aos sujeitos participantes que indicassem seis palavras ou expressões 

quando pensavam em “competência para dar aula de matemática”. Através dos processos de 

hierarquização dessas palavras, concluiu-se que o professor ora se refere a si próprio, ora se 

remete ao aluno, o que se refletiu nas expressões que traduzem os elementos principais do 

núcleo central fundante da organização interna das representações sociais acerca do objeto de 

pesquisa. Dentre os termos evocados pelos professores, encontram-se “domínio do saber 

matemático” e “conhecimento matemático” em primeiro e segundo lugar e “conhecimento 

didático” e “motivação do aluno” em terceiro e quarto lugar.  

O conhecimento matemático e a capacidade de dominá-lo foram identificados como 

principais elementos do núcleo central e estão, primordialmente, associados aos alunos e não 

tão fortemente relacionados ao entendimento, a saber ensinar ou transmitir conhecimento. O 

“domínio do saber matemático” apareceu relacionado à segurança do professor e seu 

“preparo para ensinar” o que faz com que “seja respeitado” pelos alunos. Segundo as 

autoras,  

foi recorrente entre os professores a relação entre a capacidade do professor 

“dominar o saber matemático” e “por em prática o conhecimento matemático” 

através de sua “capacidade de transmitir”, “capacidade de explicar com 
clareza” o conteúdo matemático a seus alunos. (ESPINDOLA; MAIA, 2015, 

p.71). 

 

A menção à capacidade de ensinar com clareza remete também ao que chamamos 

Pedagogia Tradicional, fortemente dominada pela ideia de que é pela explicação do professor 

que o aluno aprende. 

O domínio disciplinar apareceu associado ao produto da aprendizagem em matemática, 

ou seja, passar em exames seletivos e a situações voltadas para o processo de aprendizagem dos 

conceitos matemáticos. Quanto ao domínio didático, foi observado o aspecto da representação 

da competência para ensinar matemática. Os professores afirmaram, dentre outras coisas, que 

é necessário articular a matemática com o dia-a-dia. 

Como resultado da pesquisa, as autoras atentaram ao fato das representações sociais 

como condição para as práticas e as práticas como agente de transformação das representações, 
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uma vez que, uma está imbricada na outra. As autoras concluíram ainda que são poucas as 

pesquisas que apresentam a interferência das representações sociais na prática docente, a 

maioria das pesquisas baseadas na TRS se limitam a identificar as representações não 

estabelecendo relação com as práticas. Tal resultado corrobora os objetivos da nossa pesquisa: 

investigar elementos diferenciados das representações sociais da aprendizagem da matemática, 

identificadas na literatura e por um grupo de professores dos anos iniciais da educação 

fundamental em desenvolvimento profissional em serviço na perspectiva da Educação 

Matemática e as implicações desses elementos no aprimoramento dos conhecimentos 

profissionais desses professores. 

Os trabalhos apresentados nessa revisão de literatura tratam das representações sociais 

do ensino e da aprendizagem, sendo três deles especificamente sobre ensino e/ou aprendizagem 

da matemática. Embora algumas dessas pesquisas busquem identificar os elementos associados 

às representações do ensino, mostram que o professor faz referência a elementos que estão 

fortemente relacionados à aprendizagem. O ensino e a aprendizagem estão articulados e seus 

elementos não aparecem desvinculados, pelo contrário, para falar sobre ensino o professor 

remete-se ao aluno, ou seja, à aprendizagem. Identificaram-se elementos comuns às 

representações do ensino e da aprendizagem como conhecimento, compreensão, troca e 

dedicação. 

Os estudos apresentados reafirmam a tensão existente entre a Pedagogia Tradicional e 

a Pedagogia Nova. A Pedagogia Tradicional relaciona-se à ideia de eficácia na obtenção do 

produto final do processo de ensino-aprendizagem no tocante à obtenção de resultados nos 

exames nacionais e seletivos de avaliação. Já a Pedagogia Nova correlaciona a aspectos 

fundamentais no processo de ensino-aprendizagem da matemática que são o desenvolvimento 

do raciocínio lógico, a compreensão e interpretação essenciais na resolução de problemas. A 

contextualização das situações-problema apresentadas aos alunos aparece como estratégia de 

ensino inovadora que viabiliza a aprendizagem, contrariando princípios históricos do 

desenvolvimento de qualquer ciência. A valorização do desenvolvimento da capacidade de 

resolver problemas é considerada um dos marcadores da Pedagogia Nova. Contudo, a prática, 

segundo esses estudos, determina a escolha por uma ou outra pedagogia.  

 

3.3.2. O que dizem os trabalhos sobre ensino e aprendizagem da matemática 

 

Há um número significativo de pesquisas sobre Educação Matemática e formação de 

professores. Numa busca usando apenas esses termos como descritores no período de 2000 a 
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2016, foi possível localizar pouco mais de uma centena de teses na base CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Essas pesquisas, no geral, têm por objetivo 

analisar aspectos que envolvem os processos de formação, identificar os conhecimentos 

específicos, ou a ausência deles, acerca da matemática em diferentes contextos e ambiências. 

Refinando um pouco mais essa busca e relacionando a formação para prática, foi possível 

encontrar alguns trabalhos que se aproximam das questões abordadas no presente estudo.  

Motta (2011) investigou vários componentes relevantes para o desenvolvimento 

profissional, através da história de vida do professor: as diversas fontes de sua formação pessoal 

e profissional e suas práticas pedagógicas.  Como resultado da pesquisa mostrou a reformulação 

dos sistemas conceituais dos sujeitos participantes e a implicação nas práticas educativas desses 

sujeitos. Através das entrevistas e das análises das sondagens que as professoras fizeram com 

seus alunos, a autora constatou que elas se preocupam em entender como os alunos pensam e 

representam as operações. A partir da aprendizagem dos alunos, organizam o processo de 

ensino. As professoras fizeram referência ao seu próprio aprendizado para que pudessem 

propor o ensino da matemática a partir da observação dos processos cognitivos dos alunos. Elas 

relataram como a revisão de suas bases conceituais repercutiu em suas práticas.  

Segundo Motta (2011, p. 200, grifo nosso), sobre a proposta de desenvolvimento dos 

sistemas conceituais, as professoras dizem que “o percurso é mais longo, mas que eles 

aprendem de verdade porque entendem o que estão fazendo”. A necessidade de oferecer 

diferentes tipos de estratégias para que os alunos entendam, a partir das dificuldades 

observadas, também aparece na fala das professoras entrevistadas. O uso de jogos, materiais 

concretos, encartes de supermercado aparecem como formas de diversificar os recursos 

didáticos e “problematizar a matemática presente no cotidiano das crianças” (idem, p. 214, 

grifo nosso). As professoras relataram algumas dificuldades que criam um descompasso entre 

o que elas planejam realizar e o que elas efetivamente realizam, dentre elas, salas de aula com 

muitos alunos e a presença de alunos com necessidades educativas especiais. O tempo gasto 

com a realização das atividades é uma preocupação entre as professoras, “mesmo identificando 

uma melhor qualidade do aprendizado” (idem, p. 214).  

Na tentativa de identificar os elementos que os professores consideram importantes para 

a aprendizagem matemática e que norteiam a prática docente sob a perspectiva da Educação 

Matemática, realizamos nova busca no banco de periódicos da CAPES nos últimos cinco anos, 

utilizando como descritor, inicialmente, apenas “aprendizagem da matemática”. Foram 

identificados 244 trabalhos sobre esse tema, sendo que apenas aqueles referentes aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental foram considerados relevantes para o desenvolvimento dessa 
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pesquisa. Refinamos um pouco mais a pesquisa com o descritor “Ensino Fundamental”, 

localizando 61 trabalhos, dos quais 9 foram selecionados e apresentados a seguir. Como critério 

para escolha desses trabalhos, foram selecionados aqueles que tinham professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental como sujeitos.  

Lamonato e Passos (2012), Fraga et al (2012), Souza e Oliveira (2011) e Serrazina 

(2012) relacionam o desenvolvimento do conhecimento didático do professor à apresentação 

de práticas educativas refletidas a partir das concepções que possuem acerca da aprendizagem 

da matemática. Lamontato e Passos (2012) analisam a aprendizagem de professores e alunos a 

partir do desenvolvimento de atividades exploratórias-investigativas. Concluíram que para 

os professores o desenvolvimento do conhecimento didático (prático e da aprendizagem) parte 

da ideia de que a participação dos alunos no contexto que contemple a argumentação e 

negociação de significados, através do desenvolvimento da oralidade e da escrita, promove 

aprendizagem significativa e se distancia de uma prática fundada em um ensino de resultados 

e interpretações prontas. Para as autoras, a leitura dos registros dos alunos fornece ao 

professor elementos para que ele conheça os processos cognitivos dos alunos e possam fazer 

possíveis intervenções, a fim de viabilizar a aprendizagem. Além disso, para que os alunos 

escrevam sobre suas estratégias de resolução de problemas, é necessário que organizem o 

pensamento, revelando o que eles sabem e o que não sabem. A proposta desenvolvida a partir 

de atividades exploratórias-investigativas assume caráter avaliativo para professores e alunos. 

De acordo com as autoras (2012, p.255), “para o professor, o desenvolvimento de atividades 

investigativas pode ser fonte para suas aprendizagens e para os modos de participar na atividade 

das crianças”.  

Fraga et al (2012) afirmam que a situação desencadeadora da aprendizagem se efetiva 

pelo desenvolvimento de encaminhamentos e ações que envolvam as crianças no processo 

de aprendizagem, deixando de serem meros receptáculos de informações e passando a agentes 

ativos nesse processo. Para isso, ressaltam que as situações de ensino sejam intencionalmente 

organizadas pelo professor para se constituírem problemas de aprendizagem, uma vez, que 

o aluno não aprende somente pela ação do professor. Assim como Lamonato e Passos (2012), 

os autores afirmam que “a organização do ensino é um elemento importante da atividade de 

ensino, porque viabiliza a apreensão de conhecimentos tanto para o professor, quanto para o 

aluno” (FRAGA et al, 2012, p. 133). Para eles, a organização das ações do professor é 

fundamental para que ocorra a aprendizagem e demandam as seguintes ações: estudo da 

fundamentação teórica e do conteúdo matemático a ser trabalhado, planejamento das Unidades 

Didáticas, realização do planejamento, análise dos resultados obtidos e replanejamento, se 
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necessário. Eles consideram que a formulação do enredo no qual o problema é inserido é 

determinante para que  

 

o problema apresentado se constituísse como um problema de aprendizagem 

e não simplesmente como um problema prático, uma vez que a sua solução 

deveria possibilitar a elaboração, por parte das crianças, de um modo geral de 
ação. Tal dado leva-nos à reflexão sobre a importância da organização do 

ensino do professor que deve estar direcionado à aprendizagem do aluno. Em 

outras palavras, não é qualquer ação docente que pode oportunizar a 
aprendizagem do aluno, mas somente aquela cuja intencionalidade está 

direcionada a este objetivo. (FRAGA et al, 2012, p.144). 

 

Além disso, o emprego de diferentes estratégias e contextos é posto pelos autores 

como fundamental às situações de aprendizagem. O compartilhamento de todas as ações 

desenvolvidas que permitiram a discussão e reflexão sobre os encaminhamentos e soluções 

encontradas é considerado um dos elementos mais relevantes para a aprendizagem dos 

professores e que redundam nas ações formativas dos professores e, consequentemente, nos 

processos de ensino-aprendizagem, favorecendo o processo formativo dos alunos. 

Para Souza e Oliveira (2011), o professor deve desenvolver uma postura reflexiva 

frente à prática educativa, permitindo que professor e aluno se coloquem em atividade no 

processo de aprendizagem, através da conexão entre a literatura e a matemática. Eles afirmam 

que o uso de histórias infantis para ensinar matemática  

 

contribui ainda para a formação de alunos conhecedores da linguagem, 

conceitos e ideias matemáticas; que sabem utilizar diferentes estratégias para 

resolver problemas — elaborando e testando hipóteses — e relacionar suas 

experiências ao saber matemático. (SOUZA, OLIVEIRA, 2010, p.960) 

 

Os autores defendem o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que permita ao 

aluno expor seus conhecimentos e raciocínio. Para isso, deve haver comunicação ativa entre 

professor e aluno, onde o professor “não detenha o poder sobre todo o processo de ensino e de 

aprendizagem, isto é, é importante que ele elabore situações, escolha instrumentos e 

materiais a serem utilizados” (SOUZA; OLIVEIRA, 2010, p. 261) e promova a interação 

entre os indivíduos participantes desse processo. A comunicação e a ideia de professor 

mediador, capaz de fazer as intervenções necessárias que levem ao aluno a refletir, conjecturar, 

desenvolver estratégias diferentes das convencionais, são apontadas como elementos 
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fundamentais para a aprendizagem matemática e um dos principais slogans10 da Pedagogia 

Nova. 

Serrazina (2012) corrobora as ideias dos autores propondo que o ato de planejar 

promove o desenvolvimento do conhecimento didático do professor a partir da realização da 

sequência planejamento-ação-reflexão. Segundo a autora, planejar remete à discussão do 

“constructo trajetória de aprendizagem e suas componentes”. Ela afirma ainda que para ensinar 

não basta o professor saber matemática, ele precisa saber também como ensinar e avaliar 

as aprendizagens resultantes da sua prática. O professor tem a função de fazer com que os 

alunos aprendam e apreciem a matemática, oferecendo aos alunos um ambiente onde seja 

possível o diálogo entre os sujeitos participantes do processo de ensino-aprendizagem. A 

autora enumera alguns aspectos relevantes no ensino que devem ser considerados pelo 

professor: 1. Encontrar explicações corretas do ponto de vista da matemática que sejam 

compreendidas pelos seus alunos; 2. Utilizar definições matemáticas adequadas e 

compreensíveis; 3. Representar ideias matemáticas de diferentes formas, estabelecendo a 

relação entre elas; 4. Interpretar e julgar do ponto de vista matemático e didático as questões, 

as resoluções, os problemas e as observações dos alunos; 5. Ser capaz de responder às questões 

e curiosidades matemáticas dos seus alunos; 6. Avaliar a qualidade matemática dos materiais 

de ensino disponíveis; 7. Ser capaz de fazer boas perguntas e apresentar bons problemas de 

matemática aos seus alunos de modo que estes progridam na sua aprendizagem matemática; 8. 

Avaliar as aprendizagens matemáticas dos alunos e tomar decisões sobre como continuar o seu 

ensino. 

Para a autora, “o professor deve ter em mente a relação entre como é o pensamento e a 

aprendizagem do aluno quando se envolve na realização de uma dada tarefa e a meta de 

aprendizagem definida” (SERRAZINA, 2012, p.274). Ela conclui que “professor precisa de 

oportunidades para construir situações de aprendizagem, experimentá-las com os seus alunos 

na sala de aula e refletir sobre essas experiências” (idem, p. 282). 

Saenz e Lebrija (2014), Silva, Cortez e Oliveira (2013), Nacarato (2012), Povedano e 

Lopez (2014) e Ribeiro, Oliveira e Cedro (2012) sugerem que as mudanças das práticas 

educativas estão relacionadas ao desenvolvimento de atitudes positivas dos alunos frente à 

aprendizagem da matemática. Para esses autores, o desenvolvimento do conhecimento didático 

                                                             
10 Segundo Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010, p. 84), o slogan, que tipifica essa retórica, é um enunciado conciso, 

anônimo, extremamente polissêmico que mobiliza as pessoas em favor de uma causa e que dificilmente pode ser 

contradito, pois é fechado aos ataques, daí sua eficácia. Atende aos mais diversos grupos sociais, apresenta-se 

como algo normal, natural. 
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do professor deve estar centrado no aluno, nas dificuldades de aprendizagem causada pela falta 

de motivação promovida por aulas monótonas e desvinculadas de contexto. Ribeiro, Oliveira 

e Cedro (2012) afirmam que quando os alunos se sentem motivados a aprender, aumentam os 

níveis de participação e que esse processo acontece mediante a utilização de recursos e da 

adoção de uma abordagem diferenciados. 

Todas as pesquisas apresentadas nesse segundo bloco foram realizadas a partir da 

perspectiva da Educação Matemática, sendo esse um dos marcadores que determinaram a 

seleção dos trabalhos. Os resultados mostram práticas pouco usuais entre os professores e que 

se aproximam dos achados da nossa pesquisa. Mostram também uma maior preocupação em 

mostrar que essas intervenções têm resultados positivos, dedicando-se em grande parte a 

defender o que o professor deve fazer para ter sucesso. Propõem-se processos de ensino 

organizados a partir da aprendizagem dos alunos, contudo, não citam quais sejam esses 

processos e os aspectos da aprendizagem que são observados e determinantes na elaboração e 

execução dos processos de ensino. Citam estratégias que estão em consonância com a 

Pedagogia Nova como o uso de jogos, materiais concretos e a contextualização de situações 

cotidianas. Tais estratégias são sugeridas para que os alunos entendam matemática e, 

consequentemente, aprendam. O uso de diferentes estratégias e contextos são postos como 

meios de propor a discussão e reflexão, desenvolvendo uma postura reflexiva do professor e do 

aluno, atores sociais protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

As pesquisas não foram realizadas com o aporte da Teoria das Representações. Para 

nós, conhecer como os professores representam a aprendizagem da matemática é condição 

fundamental para compreendermos as escolhas e práticas docentes desses professores e, assim, 

validarmos possíveis encaminhamentos para projetos de desenvolvimento profissional. 

Pode-se observar, finalmente, que estas pesquisas estão mais identificadas com o que 

chamamos Pedagogia Nova, embora ainda defendam alguns slogans de uma Pedagogia mais 

identificada com a Tradicional. De uma maneira geral, os discursos que circulam em propostas 

de formação dão algum sentido ao que os professores chamam Pedagogia Nova. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Escolhemos desenvolver a pesquisa sob o paradigma do construtivismo social por se 

tratar de uma investigação que tem como norte as percepções dos atores sociais. Procuramos 

compreender como as crenças, os valores, as concepções de um grupo de indivíduos redundam 

na fala e orientam as ações. Buscamos interpretar os significados que os indivíduos atribuem à 

aprendizagem matemática e as tomadas de posição dos indivíduos no grupo de pertença em 

consonância com pressupostos construtivistas. Segundo o paradigma construtivista, os 

significados atribuídos aos objetos são construídos e compartilhados por meio das relações 

interacionais entre os indivíduos e só fazem sentido quando observados a partir de um contexto 

social. 

Dentre os pressupostos construtivistas, o relativismo melhor se adequa a esse estudo, 

diante das diversas possibilidades de interpretação. Para os cientistas construtivistas, conceber 

o fato de que os fenômenos são construídos socialmente e, consequentemente, variam conforme 

o grupo e o contexto, permite-nos escolher dentre as interpretações possíveis, a que melhor se 

ajusta a essa investigação, uma vez, que são todas válidas. 

Pesquisas fundadas no construtivismo social a partir do relativismo estão em 

consonância com o referencial a partir da Teoria das Representações Sociais e da Teoria da 

Argumentação escolhido para esse estudo, uma vez, que o ferramental teórico nos deu subsídios 

para investigarmos os significados atribuídos a aprendizagem matemática e fundamentarmos 

nossas interpretações. 

A abordagem qualitativa na visão holística tornou-se a mais adequada para o 

desenvolvimento dessa pesquisa por se tratar de uma modalidade que se constitui na análise e 

compreensão das relações entre os sujeitos, dos signos e duplos do objeto de pesquisa e dos 

sentidos de suas ações com foco no grupo de pertença desses sujeitos. Segundo Alves-Mazzotti 

(1998, p. 131), a escolha pela abordagem qualitativa justifica-se pelas concepções desse estudo 

seguirem 

 

[...] a tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto significa que estas 

pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas 
crenças, percepções sentimentos e valores e que seu comportamento tem 

sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado.  

 



66 
 

Os resultados, portanto, limitam-se ao universo pesquisado, oferecendo a outras 

pesquisas indícios preciosos, já que se trata do aprofundamento de questões geralmente pouco 

discutidas na literatura. 

 

4.1. Campo de pesquisa 

 

A pesquisa teve como campo uma instituição de ensino privado que atende crianças do 

berçário ao quinto ano do Ensino Fundamental. A escola situa-se na Zona Oeste do município 

do Rio de Janeiro e funciona desde 1986. Suas instalações ocupam uma área de três mil metros 

quadrados. A estrutura física da escola, desde a sua fundação, foi projetada para funcionar como 

uma instituição de ensino. A escola possui sala de informática, parquinho, quadra poliesportiva, 

refeitórios, banheiros em todos os andares e salas de aula climatizadas. Toda a infraestrutura 

foi previamente concebida para funcionar como uma escola que prioriza as necessidades dos 

alunos desde os primeiros meses de vida, oferecendo-lhes condições ideais para o 

desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural. As salas de aula possuem 

equipamentos que viabilizam o uso de vários recursos educativos, facilitando o acesso à 

diferentes tipos de linguagens no processo de aprendizagem. 

A escolha da escola está pautada no fato de o corpo docente estar em desenvolvimento 

profissional em serviço a partir da concepção da Educação Matemática desde 2009. As 

professoras tiveram formação em Língua Portuguesa na mesma perspectiva no período de 2008 

a 2017. A formação é reconhecida pelas professoras como assessoria pedagógica, termo citado 

nos extratos das entrevistas apresentados nas análises no Capítulo 5.  

São realizados encontros semanais com a participação da coordenação pedagógica, 

equipes de professoras por ano de escolaridade e um formador/educador matemático. Nesses 

encontros são discutidos os planejamentos e desenvolvidas atividades que contemplem a 

aprendizagem. As atividades caracterizam-se por meio da pesquisa e seleção de jogos, 

brincadeiras, vídeos, músicas e, demais recursos, que as professoras reconheçam como 

legítimos ao processo de ensino-aprendizagem. A partir do recurso e estratégia escolhidos para 

o desenvolvimento da proposta pedagógica, elaboram-se, ainda, roteiros de trabalho, chamados 

também de fichas, que visam garantir o registro de todas as etapas necessárias para a construção 

dos conceitos, conclusão e sistematização. Para fazer menção a esse processo nas entrevistas, 

as professoras evocam a metáfora do percurso, com as devidas ressignificações, distanciando 

do significado da Pedagogia Tradicional. 
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São avaliadas as ações a partir das observações e reflexões dos processos de 

aprendizagem dos alunos frente à proposta pedagógica desenvolvida na concepção dos projetos 

e dos objetivos delineados para a matemática sob a perspectiva das professoras. Vale ressaltar 

que essas ações contribuem para o desenvolvimento do conhecimento teórico do professor na 

medida que possibilitam que o professor aprenda a partir da prática refletida.  

 

4.1.1. Protagonistas da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com um grupo de 10 professoras que atuam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (do 1o ao 5o ano); cinco professoras têm experiência com turmas de 

Educação Infantil. A média de idade das entrevistadas é 33 anos; duas lecionam há menos de 

10 anos, seis lecionam há mais de 10 anos, dessas, duas lecionam há 20 anos; três professoras 

trabalham na rede pública de ensino, sendo duas na rede municipal e uma na rede federal; seis 

professoras se dedicam exclusivamente à instituição, que foi campo dessa pesquisa. Todas 

professoras entrevistadas ensinam matemática desde o início da carreira; metade das 

professoras atuam nos anos iniciais do ensino Fundamental há menos de 6 anos. 

No que se refere à formação inicial, sete professoras fizeram o antigo curso Normal; 

oito possuem formação superior em Pedagogia e duas ainda não concluíram o curso; uma tem 

formação também em administração e matemática e duas professoras têm pós-graduação latu-

sensu. 

Dentre o grupo de professoras que participaram dessa pesquisa, sete estão atualmente 

em desenvolvimento profissional em serviço e três são professoras egressas, que já não 

participam do programa de desenvolvimento profissional na instituição, campo dessa pesquisa, 

pois não fazem mais parte da equipe pedagógica da referida instituição de ensino. O tempo de 

participação no programa de desenvolvimento profissional depende do tempo de vínculo 

empregatício com a instituição. Das sete professoras que estão em desenvolvimento 

profissional, quatro participam há nove anos, duas participam há três anos e a outra professora, 

há seis anos. Constatamos que as três professoras egressas não se encontram em 

desenvolvimento profissional em serviço nas instituições que lecionam atualmente. Entretanto, 

duas delas continuam a investir no seu desenvolvimento profissional: uma faz curso não 

presencial de pós-graduação latu-sensu em metodologia do ensino da matemática e a outra 

professora participa de grupos de estudo na instituição federal em que trabalha e também na 

universidade federal com a qual a instituição está vinculada. 
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Decidimos desenvolver a pesquisa com professoras egressas para verificarmos em que 

medida o fato de elas não estarem em desenvolvimento profissional em serviço na perspectiva 

da Educação Matemática, podia levar ao distanciamento das representações da aprendizagem 

matemática que circulam no grupo de pertença.  

 

4.2. Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados em duas etapas: levantamento e análise dos trabalhos 

existentes na literatura sobre representações sociais da aprendizagem da matemática e 

realização de entrevistas semiestruturadas. Na primeira etapa, a partir da análise dos trabalhos 

selecionados na revisão de literatura, identificamos os elementos correlacionados à 

aprendizagem matemática nos estudos sobre esse tema e, particularmente, as representações 

sociais da aprendizagem nos trabalhos existentes para verificar em que medida elementos das 

representações sociais do grupo de sujeitos pesquisados se distanciam das representações 

existentes na literatura e influências em suas práticas educativas. 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas no período de fevereiro a setembro de 

2017 e ocorreram no local de trabalho docente dos sujeitos participantes. Os diálogos foram 

gravados e, conforme consentimento de alguns sujeitos, filmados para que fosse possível 

recorrer a dados que, frequentemente, não se traduzem nas transcrições, como uma pausa mais 

prolongada, mudança de entonação, risos e hesitações.  

A escolha da entrevista como técnica de coleta de dados justifica-se pelo fato de a 

mesma oportunizar melhor acesso às experiências, crenças e valores dos professores acerca da 

aprendizagem de seus alunos, permitindo a exploração e análise das relações das representações 

sociais acerca das aprendizagens com as práticas educativas desses professores. Segundo 

Poupart et al (2008, p. 217), as entrevistas são a melhor forma de contemplar alguns aspectos 

considerados nessa investigação, sendo “[...] um dos melhores meios para apreender o sentido 

que os atores dão às suas condutas (os comportamentos não falam por si mesmos) [...]”. Nem 

sempre as ideias centrais que estruturam o pensamento dos sujeitos estão explícitas no que é 

dito ou nas ações dos sujeitos. Ainda segundo o mesmo autor, 

 

[...] o ponto de vista ou a experiência dos atores – gira em torno da questão de 
saber se os pontos de vista dos atores são unicamente coisas a descrever e a 

explicar, sem relação de causalidade direta com suas próprias condutas. 

(POUPART et al, 1998, p. 217).  
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Os sujeitos foram escutados individualmente por meio de entrevistas semiestruturadas. 

O roteiro da entrevista (Anexo II) foi elaborado a partir de questões e tópicos predeterminados, 

nas quais foram abordados assuntos referentes a suas histórias de vida, formação, carreira e 

práticas pedagógicas. A entrevista semiestruturada caracteriza-se pelo fato de não ter uma 

estrutura rígida e permitir que o pesquisador abandone algumas questões previamente 

formuladas, elaborando outras mais relevantes a partir da percepção das relações discursivas 

que se estabelecem ao longo da entrevista (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013). 

Pedimos aos sujeitos entrevistados que narrassem um fato vivenciado envolvendo um 

impasse no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. A narrativa é a mediação 

entre a linguagem e experiência. Acredita-se que quando o sujeito é levado a contar uma 

história, ele se concentra nos elementos da história, mobilizando-se emocionalmente e, dessa 

forma, distanciando-se da intencionalidade pré-existente ao responder às perguntas do 

entrevistador. A narrativa é o meio termo entre o que o sujeito idealiza e o que ele julga ser o 

correto dizer acerca do objeto de pesquisa. 

Utilizamos a técnica da confrontação retórica nas entrevistas. Segundo Castro C. (2016), 

essa técnica consiste na apresentação de questões que julgamos que se contraponham às ideias 

e crenças que o entrevistado possa ter acerca do objeto de representação social ou que apareçam 

no discurso ao longo da entrevista. A contraposição não pode ser incisiva de forma que o 

entrevistado não se sinta motivado a rever sua argumentação e desista de defender suas ideias. 

Para isso, a contraposição é feita através de interrogativas, ao invés, de afirmativas e, 

preferencialmente, por intermédio de um terceiro sujeito fictício não participante da situação 

conversacional entre entrevistado e pesquisador. A técnica da confrontação retórica aliada ao 

Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA, nos permite compreender a organização lógica 

do pensamento argumentativo que nos dá acesso aos indícios das representações sociais acerca 

da aprendizagem matemática. 

 

 4.3. O Modelo da Estratégia Argumentativa - MEA 

 

A análise das entrevistas foi feita de acordo com o Modelo da Estratégia Argumentativa 

-  MEA proposto por Castro e Bolite-Frant (2011) que se baseia, dentre outras contribuições, 

na Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). Segundo as autoras, “a 

Teoria da Argumentação procura relacionar o que se diz com o porquê se diz e como se diz [...] 

Por isso, busca as razões que levaram os indivíduos a dizerem o que disseram no jogo 

argumentativo” (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p.72). Através da aplicação do MEA, 
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procuramos revelar a dinâmica dos processos discursivos que se estabelecem na situação 

conversacional da entrevista. Em consonância com o paradigma do Construtivismo Social, o 

diálogo estabelecido entre entrevistado e pesquisador descreve uma situação interacional na 

qual os indivíduos são capazes de modificar as relações que vão sendo estabelecidas no decorrer 

da entrevista. As decisões que modificam as relações não são ocasionais, “elas têm um sentido 

que emerge de um conjunto de aspectos determinados pela atividade que os indivíduos estão 

imersos” (idem, p.24). Nesse processo contínuo de negociação de significados e reorganização 

do pensamento, o objeto social é constituído. 

São várias as intenções que motivam as escolhas do entrevistado durante a entrevista: 

além de ser compreendido, o entrevistado organiza sua fala a partir de pressupostos avaliativos; 

ele quer mostrar seus conhecimentos, ser respeitado e firmar suas posições acerca do que se 

fala. O sentido da linguagem na situação dialógica está fundado nas práticas sociais que 

determinam normas e regras consensuais que regulam o que é dito. O sujeito só diz 

explicitamente aquilo que ele se sente autorizado socialmente a dizer. Entretanto, a análise do 

discurso nos permite extrair muito mais do que é dito literalmente; traz à tona os implícitos que 

impregnam a linguagem e nos permitem interpretar os signos e duplos do objeto de pesquisa. 

Fazemos isso, a partir da análise dos argumentos que estruturam a lógica do pensamento 

argumentativo dos sujeitos em cada momento da entrevista. A lógica argumentativa é regida 

por regras sociais diferenciando-se da lógica formal. O indivíduo quando argumenta, o faz a 

partir de consensos sociais. Como as transcrições não recriam a atividade em que ocorre o 

discurso, a análise argumentativa oferece “um conjunto de interpretações possíveis e plausíveis 

e, por isso mesmo, um conjunto aberto e nunca definitivo” (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, 

p.59), justificando nossa escolha pela concepção relativista do paradigma do Construtivismo 

Social. 

O entrevistado escolhe os argumentos na intenção de convencer e fazer com que suas 

teses sejam aceitas pelo pesquisador. Essa escolha é feita a partir das hipóteses que o 

entrevistado tem a respeito do que ele acredita ser verdade e que pode ser aceito pelo 

pesquisador, dando início a construção da argumentação. Durante o processo discursivo, os 

argumentos são reajustados conforme a necessidade do entrevistado de fazer correções e 

readaptar suas hipóteses. Esse conjunto de hipóteses que o entrevistado se baseia para construir 

sua argumentação é chamado acordo. Nosso trabalho é analisar quais são tipos de argumentos 

e a relação entre eles construída pelas professoras e que sustentam as teses defendidas por elas. 

Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p. 63), “a análise argumentativa deve recriar o contexto 



71 
 

das enunciações, a atividade em que se dá o jogo argumentativo, fundamental para se ter acesso 

aos acordos sobre os quais a argumentação se baseia”. 

Inicialmente, identificamos os elementos controversos existentes no discurso do 

entrevistado. As controvérsias surgem da necessidade do entrevistado explicar o que ele julga 

que possam ser elementos de discordância com o entrevistador, antecipando a defesa das suas 

teses. A compreensão dos argumentos identificados na análise das controvérsias nos leva à 

enunciação das teses. Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p.77), através desse processo de 

análise, “procuramos compreender como é que a intenção do falante determina suas escolhas, 

ou seja, como é que a questão principal para ele determinou a escolha de questões pequenas por 

meio das quais a questão principal se efetiva”. 

Uma vez identificada a questão principal na qual o discurso se desenvolve, destacamos 

a tese, os acordos que a sustentam e o modo como tese e acordos estão ligados. Elaboramos um 

esquema que mostra como a argumentação se desenvolve, ou seja, como o sujeito organiza o 

discurso (figura 11). Para Castro e Bolite-Frant (2011), não é possível dar sentido ao que foi 

dito transcrevendo-se exatamente o que foi falado pelo sujeito. O esquema tem como objetivo 

mostrar a interpretação do discurso que será feita a partir da análise fundamentada no aporte 

teórico que norteia a pesquisa.  

 

 

Figura 11:  Esquema argumentativo (relação entre acordos, argumento e teses) 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
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A técnica de análise descrita pelo MEA constitui-se a partir da execução de dez etapas 

(figura 12). São elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Os dez passos do MEA 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Na etapa 2, a entrevista passa por um processo de fragmentação e redução orientado 

pelos objetivos da pesquisa. Os recortes são feitos à luz das questões de estudo. O produto desse 

processo é chamado de corpus da análise. Na etapa 3, organizamos o material do ponto de vista 

argumentativo a partir da identificação das controvérsias e dos acordos.  Para respondermos as 

indagações que motivam o estudo, buscamos nos implícitos, o que é defendido, demandando 

que retornemos ao material bruto da entrevista várias vezes.  Na etapa 6, a classificação dos 

acordos e teses elucida o processo argumentativo que sustenta o diálogo. A montagem dos 

esquemas na etapa 7, ilustram a organização do discurso. Na etapa 8, apresentamos uma 

sequência coesa e coerente entre as afirmações apresentadas nos esquemas argumentativos que 

garantam uma interpretação que faça emergir o sentido atribuído pelos sujeitos acerca do objeto 

de pesquisa. Na etapa 9, utilizamos fragmentos do discurso extraídos literalmente das 

entrevistas para validar o sentido evocado nos esquemas. Na décima e última etapa, o processo 

de validação dos resultados foi feito em acordo com o MEA, em triangulação com os resultados 

obtidos em cada técnica e com resultados encontrados na revisão de literatura. Além disso, 

discutimos os resultados com os próprios sujeitos. 

Com isso, buscamos esclarecer o processo argumentativo elaborado pelo entrevistado 

que nos dão acesso às representações sociais acerca da aprendizagem matemática. A 

organização do discurso é orientada pela necessidade de convencimento e adesão do outro, no 

caso, do pesquisador. Reorganizamos a complexidade dos elementos motivadores do discurso 

e reconstruímos a atividade em que o entrevistado se engaja para falar sobre aquilo que acredita. 

A Teoria da Argumentação nos fornece o ferramental para conhecer a estrutura de um 
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argumento. O mesmo argumento pode ser analisado de diferentes maneiras. A construção e 

interpretação dos esquemas argumentativos depende da visão totalitária do discurso, uma vez, 

que vários esquemas agem simultaneamente. 

 Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p. 76, grifo nosso), “os esquemas argumentativos 

são constituídos por dois processos fundamentais: os processos de ligação entre ideias e os 

processos de dissociação de ideias”. Os indivíduos utilizam essa estratégia, em geral, quando 

uma tese está relacionada a um elemento que pretendem seja rejeitado pelo ouvinte. Nega-se o 

que há de positivo no elemento contrário ao que é defendido, separando-se os elementos através 

da comparação implícita entre eles.   

Os processos de ligação transferem para as teses a adesão concedida às premissas. 

Quando desejamos que algo seja rejeitado, estabelecemos a ligação com elementos negativos 

que acreditamos que sejam rejeitados. Da mesma forma, para conseguirmos a adesão 

estabelecemos a ligação entre o que defendemos e o que acreditamos que seja aceito por quem 

nos ouve. Para Castro e Bolite-Frant (2011, p. 86), os acordos “têm uma relação muito estreita 

com o tipo de ligação (argumento) que se estabelece entre as premissas, não podendo ser 

desvinculados dessas ligações”.  

Os esquemas e os significados produzidos pela argumentação podem ser melhor 

compreendidos considerando-se os diferentes tipos de acordos e argumentos. Na análise 

argumentativa, usamos a tipologia proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). O tipo de 

acordo nos processos argumentativos é determinado segundo a observação do auditório ao qual 

se dirigem. Os acordos podem ser relativos ao real ou ao preferível conforme mostra a figura 

13. 

 

 

Figura 13: Tipologia de acordos 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
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Identificadas as teses e acordos que fundamentam o discurso, classificamos, então, os 

argumentos. O estudo da tipologia dos argumentos auxilia a análise, pois, revela a relação entre 

a intenção de quem fala e os possíveis efeitos sobre quem escuta. A escolha e emprego dos 

argumentos não é feita de forma consciente, é determinado pela intencionalidade de quem fala 

em convencer quem ouve. De acordo com a tipologia proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014), os argumentos são classificados em três grupos: quase-lógicos, fundados sobre a                                     

estrutura do real e os que fundam a estrutura do real. 

Os argumentos quase-lógicos assemelham-se ao raciocínio formal. Embora quem os 

enuncie, utilize termos ou relações próprias da linguagem matemática, esses são pronunciados 

na linguagem corrente e em contexto não-científico. Entretanto, é exatamente a cientificidade 

atribuída aos termos que lhes conferem valor e aceitação frente a quem ouve. Os argumentos 

quase-lógicos são categorizados de acordo com a natureza do termo ou relação matemática 

utilizada no discurso como mostra a figura 14. 

 

 

 

Figura 14: Argumento quase-lógico 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

O segundo grupo constitui-se pelos argumentos fundados sobre a estrutura do real, como 

mostra a figura 15. Soa associados à alguma ligação conhecida ou sobre uma experiência. As 
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ligações podem ser de sucessão ou de coexistência. Há uma estrutura definida geral ou 

particular.  

 

Figura 15: Argumento fundado sobre a estrutura do real 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

Ao terceiro grupo de argumentos estão relacionados aqueles que fundam a estrutura do 

real, como mostra a figura 16. Não há uma estrutura definida para esse tipo de argumento; a 

estrutura é constituída a partir da enunciação de um caso particular. “Trata-se de, a partir de um 

caso particular, criar uma generalização e transpô-la para outro domínio” (CASTRO, BOLITE-

FRANT, 2011, p. 93). 

 

Figura 16: Argumento que funda o real 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
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Os dados coletados por intermédio das entrevistas semiestruturadas foram analisados à 

luz do MEA aliado à técnica de confrontação retórica. As análises apresentadas no próximo 

capítulo descrevem o entrevistado (quem fala), o lugar de onde ele fala (relato de vida pessoal 

e profissional), o que ele fala e como fala através da apresentação dos esquemas argumentativos 

e detalhamento dos processos argumentativos. Ao final de cada análise foi possível inferir 

elementos das representações sociais acerca da aprendizagem matemática, uma vez, que cada 

indivíduo quando fala, o faz a partir de um conjunto de referências determinado pelas crenças 

e valores acerca do objeto social. Mesmo que o sujeito discorde de algo que é aceito pelo seu 

grupo de pertença, ele o faz a partir das referências compartilhadas pelo grupo. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a apresentação das análises das entrevistas, escolhemos dar ao leitor o ferramental 

necessário para sua compreensão. A apresentação não segue o mesmo movimento da análise. 

A análise se constitui em um movimento de vai e vem extenso, na apresentação, procuramos 

objetivamente apresentar o que é fundamental para as interpretações que se seguem. 

Apresentamos as quatro primeiras análises na sua totalidade: 1. Apresentação da vida 

profissional e alguns aspectos pessoais do sujeito; 2.  Descrição das controvérsias identificadas 

no discurso; 3. Enunciação das teses com os respectivos esquemas argumentativos e textos 

explicativos através dos quais procuramos esclarecer a lógica argumentativa estruturada pelo 

sujeito entrevistado; 4. Apresentação dos indícios das representações sociais que emergem do 

discurso.  

A análise da entrevista da professora S5 marca a redundância com as quatro primeiras 

entrevistas. Entretanto, é relevante considerar a forma como cada sujeito argumenta e defende 

a ideia de aprendizagem matemática, objeto de estudo dessa pesquisa, e outros aspectos 

relevantes para o desenvolvimento dos conhecimentos profissionais do professor, 

principalmente, aqueles que se correlacionam com o conhecimento do ensino, núcleo fundante 

do conhecimento didático. A partir da quinta análise, optamos por uma apresentação 

condensada no que diz respeito às redundâncias, pontuando as singularidades encontradas em 

cada uma das análises. 

 

5.1. Análise das entrevistas 

 

As entrevistas das professoras que lecionam na instituição que serviu de campo para o 

desenvolvimento desta pesquisa aconteceram no tempo-espaço do cotidiano escolar. Duas 

professoras egressas foram entrevistadas em suas residências e uma na atual instituição que 

leciona. Duas professoras apresentaram-se pouco confortáveis à situação da entrevista, sendo 

breves em suas respostas. Percebemos a necessidade de confrontar suas respostas, 

possibilitando que as entrevistadas organizassem novos esquemas argumentativos, fornecendo-

mais elementos para análise. A confrontação retórica foi utilizada em outros momentos, nos 

quais identificamos a necessidade dos sujeitos entrevistados reforçarem suas respostas. 

Algumas das entrevistadas mostraram-se extremamente à vontade com as perguntas feitas, não 

necessitando de muita interferência por parte da pesquisadora. Duas das entrevistadas choraram 
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ao longo da entrevista ao relatarem suas experiências pessoais com a matemática e como essas 

experiências marcam suas concepções acerca da aprendizagem. 

Acreditamos que as representações sociais cerca da aprendizagem matemática orientam 

a prática pedagógica do professor, ou seja, a forma como ele ensina. Quando os sujeitos emitem 

suas opiniões e falam sobre suas crenças, valores e concepções acerca da aprendizagem, a 

análise do seu discurso permite-nos fazer inferências de como suas práticas são orientadas. As 

falas das professoras estão impregnadas pelas representações sociais acerca do objeto, 

extraímos dessas falas os esquemas argumentativos que as professoras organizam para defender 

suas ideias e evocar as representações da aprendizagem. Por essa razão, optamos por escolher 

o MEA como método de análise. 

 

5.1.1. Análise da entrevista da professora S1 

 

A professora entrevista é docente há 11 anos. Ela fez o curso Normal por influência de 

sua mãe. Iniciou a carreira, estagiando em algumas escolas e, depois, trabalhou como auxiliar 

em uma creche da prefeitura do município do Rio de Janeiro por intermédio de uma ONG. 

Durante esse período, foi oferecido concurso para bolsas de estudo para as profissionais da 

educação que desejassem obter graduação em um curso de ensino superior. Foi, então, que a 

professora entrevistada cursou Pedagogia na Universidade Estácio de Sá, formando-se em 

2006. Assim que concluiu o curso de graduação, começou a trabalhar na instituição na qual essa 

pesquisa foi desenvolvida onde leciona há 10 anos. Trabalhou como professora da Educação 

Infantil a maior parte desse tempo, substituiu uma professora do terceiro ano do Ensino 

Fundamental durante um semestre e, atualmente, é professora do primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Participa do programa de desenvolvimento profissional em serviço oferecido pela 

instituição que trabalha desde 2012 e, através desse espaço educacional, fez alguns cursos de 

formação continuada que se diferenciam do modelo de desenvolvimento profissional em 

serviço. 

Durante a entrevista, alguns assuntos geraram elementos de controvérsia. A entrevistada 

relatou que sua experiência com a aprendizagem matemática, enquanto estudante, sempre foi 

enfadonha e se limitava a aprender para obter êxito nas avaliações. Entretanto, afirmou que a 

participação na formação de desenvolvimento profissional em serviço e, consequentemente, o 

aprimoramento do conhecimento teórico e didático, passou a conceber a ideia de que a 

aprendizagem matemática possa ser prazerosa. Procurou, ao longo da entrevista, explicar 

quais aspectos devem ser observados e tratados para que isso se efetive. 
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A segunda controvérsia diz respeito ao desenvolvimento profissional. O discurso da 

professora entrevistada evidencia a ideia de que o desenvolvimento profissional em serviço 

impõe uma certa dinamicidade nos processos de aprimoramento do conhecimento teórico e 

didático. Desenvolver-se gradativamente requer movimento pela própria definição do termo na 

língua portuguesa. A professora assinala quais fatores produzem movimento suficiente que 

legitimam mudanças nas práticas pedagógicas. 

O terceiro elemento controverso versa sobre a avaliação da aprendizagem. A 

entrevistada afirma que o professor precisa observar para perceber se o aluno aprende. Ela 

explica, através de exemplos, como avalia a aprendizagem por meio de sua percepção. Nos 

exemplos, descreve o que as crianças demonstram e que chama sua atenção para que ela perceba 

se houve aprendizagem. A professora defende que deva existir a percepção da aprendizagem e 

que essa avaliação implica também o desenvolvimento profissional, uma vez que, segundo o 

resultado da avaliação da aprendizagem, ela avalia a necessidade de repensar sua prática 

pedagógica. 

A quarta controvérsia diz respeito a autoria na docência que fica evidenciada no 

discurso da professora pela necessidade de relatar que participou de muitas mudanças na atual 

instituição de ensino. Ela justifica que a escola era muito tradicional porque usava um livro 

didático na Educação Infantil. Atualmente, a equipe pedagógica produz o material didático que 

utiliza, o que a faz sentir autora do próprio trabalho. A professora legitima a autoria do material 

produzido no fato desse processo realizar-se no espaço de desenvolvimento profissional em 

serviço.  

Cada uma das controvérsias pode ser verificada a partir dos esquemas argumentativos 

apresentados a seguir. Os esquemas visam mostrar a forma como os acordos ligam-se às teses 

através da análise dos argumentos evocados, ou seja, o conjunto de hipóteses sobre o qual ela 

baseia seu discurso e estrutura a argumentação.  

O esquema a seguir (figura 17) apresenta a forma como a professora estrutura a ideia de 

que há necessidade de existir prazer para que a aprendizagem matemática se efetive. 
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Figura 17: Esquema argumentativo para tese 1 / S1 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

De acordo com a professora o brincar tem um porquê, um encaminhamento a ser feito, 

como exposto no trecho abaixo: 

 

Mas, quando chegou na Educação Infantil, a gente começou a pensar...peraí, 

isso, isso e isso, ah, não é só brincar, é brincar sim porque eles precisam 

brincar. Mas, isso, isso e isso tem um porquê, tem um encaminhamento pra 

ser feito. 

 

O acordo 1 é relativo ao lugar do preferível da essência que endossa a necessidade de 

explicar o papel da brincadeira no processo de aprendizagem. Ele se liga à tese 1 por meio de 

um argumento que está fundado na estrutura do real numa relação de meio e fim: a brincadeira 

é o meio que oportuniza que a aprendizagem seja prazerosa. A princípio, afirma-se que aprender 

“não é só brincar”, corrigido imediatamente, “é brincar sim” porque a criança precisa brincar, 

mas é um brincar que tem um porquê, qualificando a brincadeira. Embora, a criança encontre 

prazer no ato de brincar, não se trata apenas de propor o jogo ou a brincadeira com a finalidade 

de divertir. A brincadeira pura e simplesmente está relacionada ao prazer, logo, para que haja 

aprendizagem não é possível só brincar. O professor deve ter a intencionalidade de promover a 

aprendizagem através da brincadeira e, dessa forma, tornar a aprendizagem prazerosa. 

A professora diz que não teve prazer em aprender matemática porque sua experiência 

com matemática enquanto estudante foi enfadonha, reduzindo a aprendizagem da matemática 

à necessidade de obter resultados satisfatórios na realização dos exames de avaliação. 

 

Porque a minha experiência com Matemática durante uma vida inteira foi 

muito... sempre era a matéria chata, era estudar pra passar. 
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Entretanto, estabelece um acordo relativo ao real através do fato de que hoje aprendeu 

que a aprendizagem pode ser prazerosa.   

 

Me ajuda a pensar que precisa ser prazeroso. É o principal, sabe? Eu aprendi 

que matemática pode ser prazerosa. Por que eu tenho que pensar que era 

igual quando eu aprendi lá no tempo de dom-dom11? Eu aprendi que pode 

ser prazeroso. Prazeroso numa maneira que seja mais atrativa pra eles, com 

brincadeira [...] O principal é isso, que seja prazeroso pra eles. 

 

Existe uma dissociação de noções na afirmação da professora quando ela diz que a 

aprendizagem pode ser prazerosa. Está implícito no acordo que há aprendizagem com prazer e 

há aprendizagem sem prazer. São noções excludentes, isto significa, que pode existir uma e 

outra; o fato de existir aprendizagem na qual o aluno não tem prazer, não exclui a possibilidade 

de existir aprendizagem com prazer (“Eu aprendi que pode ser prazeroso”). Entretanto, em um 

tempo determinado a aprendizagem para um indivíduo é ou não prazerosa. Para a professora o 

que se considera real e fornece um critério para qualificar a aprendizagem e validá-la é o fato 

de a aprendizagem poder ser prazerosa (termo II da dissociação de noções). Se hoje ela pode 

ser prazerosa significa que em algum momento ela não foi. A professora indaga que a 

aprendizagem não precisa ser como no tempo em que ela aprendeu (“lá no tempo de dom-

dom”), quando não foi prazerosa (termo I da dissociação de noções), situando a aprendizagem 

não prazerosa em um tempo passado.  

As noções de poder ou não ter prazer ficam determinadas, então, pelo tempo: hoje a 

aprendizagem pode ser prazerosa, mas antes não era; não foi e hoje pode ser; não era e hoje é. 

Entretanto, na instituição na qual a professora trabalha, a aprendizagem tem que ser prazerosa: 

antes não era prazerosa, hoje pode ser e na escola que ela trabalha tem que ser. Esse fato só é 

possível porque hoje existe a possibilidade de a aprendizagem ser prazerosa, o que era inviável 

em outros tempos. Esse tempo é marcado pelo início da proposta de desenvolvimento 

profissional em serviço oferecida pela instituição. 

Para tornar a aprendizagem prazerosa, escolhas precisam ser feitas pelo professor. 

Dentre essas escolhas, o desenvolvimento de uma proposta pedagógica a partir do uso de 

materiais concretos é apresentado como sendo mais atrativa para os alunos. O que atrai a 

atenção do aluno possui maior chance de proporcionar prazer, como verificado a partir do 

trecho a seguir: 

 

                                                             
11 Música Tempo de Dom-Dom, de Zeca Pagodinho (1987).  
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[...] prazeroso numa maneira que seja mais atrativa pra eles [...] com 

materiais concretos, que a criança precisa muito desse concreto. 

 

O acordo 2 relaciona-se ao lugar do preferível através de uma hierarquia de valores. A 

escolha do professor pelo uso de materiais concretos não é apenas pela possibilidade de 

proporcionar uma aprendizagem prazerosa e atrativa e, sim, de ser essa a escolha que a torna 

mais atrativa, atribuindo-lhe status de superioridade dentre outras propostas pedagógicas. 

Assim, o acordo relaciona-se à tese 1 por meio de um argumento que funda o real pelo caso 

particular através de um modelo. Segundo o sujeito, dentre os recursos pedagógicos e 

encaminhamentos a serem propostos, as crianças não apenas precisam do uso do material 

concreto, “a criança precisa muito desse concreto”. Enfatiza-se a necessidade do uso desse 

tipo de recurso pedagógico por ser, na opinião da entrevistada, o mais atrativo para os alunos, 

uma vez que, jogos, brincadeiras e atividades de manipulação de materiais concretos 

proporcionam mais prazer para as crianças. A utilização do material concreto é tomada como o 

modelo de recurso pedagógico que atraia a atenção dos alunos e torna a aprendizagem mais 

prazerosa. 

A preferência do professor por um ou outro recurso pedagógico está relacionada às suas 

práticas e a forma como o professor compreende a aprendizagem. O desenvolvimento 

profissional contempla o aprimoramento dos conhecimentos teórico e didático, sendo o 

conhecimento prático e conhecimento da aprendizagem componentes do conhecimento 

didático. Esse processo, segundo a professora entrevistada, requer uma certa dinamicidade. A 

figura 18 mostra o esquema de como a professora entrevistada percebe e defende a existência 

desse movimento.  

 

 

Figura 18: Esquema argumentativo para a tese 2 / S1 

Fonte: Produzido pela própria autora 
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O acordo 1 é relativo ao real, retratando um fato situado num tempo definido; aconteceu 

uma determinada situação que desencadeou uma série de processos que levaram o sujeito ao 

movimento de se desenvolver profissionalmente. O acordo está ligado à tese 2 por meio de uma 

metáfora identificada no trecho a seguir: 

 

Aí, entra uma colega minha, igual a Carol entrou e, aí, balança, sacode o meu 
coreto, sabe? “Então, vamos fazer dessa forma? Ah, eu fazia dessa forma há 

alguns anos, mas vamos fazer dessa forma que você.” Então, essa 

movimentação da escola é bem legal. Essa abertura pra gente estar sempre 
discutindo. 

 

A entrada de uma nova professora na equipe foi o fato que fez com que “sacudisse e o 

coreto balançasse” (figura 19). Normalmente quando essa metáfora é evocada, gera uma 

situação de desconforto, pois, sacudir redunda movimento. A “sacudida” pode ser leve e não 

“balançar os professores”, considerando que existe uma zona de acomodação na qual os 

professores e suas práticas se encontram no tempo-espaço do cotidiano escolar.  Nesse caso, a 

“sacudida” pode não promover, necessariamente, mudanças. Por outro lado, quando a 

“sacudida” é significativa a ponto de “balançar o coreto” sugere que algum movimento foi feito. 

A mesma metáfora pode significar “acordar” e partir para o novo. O sujeito afirma que o 

movimento existente na escola a partir das novas situações vivenciadas e compartilhadas pela 

equipe, viabilizam o desenvolvimento profissional. Esse movimento requer que práticas 

pedagógicas sejam revisitadas e repensadas, atribuindo dinamicidade ao processo de 

desenvolvimento profissional como mostra o trecho abaixo: 

 

O crescimento profissional, tá sempre pensando a minha prática, é esse 
movimento daqui da escola que eu acho muito legal, as coisas não são, como 

se diz...não são estáticas, não são paradas, a gente está sempre pensando, 

discutindo e, aí, eu estou aqui há muito tempo. 
 

 

  
 

Figura 19: Metáfora “Sacudir o coreto” 

Fonte: Produzido pela própria autora 
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          Considerando, nesse caso, quando alguém ou algum fato novo “sacode e balança o 

coreto”, o professor deve apresentar, ainda, uma predisposição para aquisição de novos 

conhecimentos (acordo 2). Segundo a entrevistada, para que ocorra desenvolvimento 

profissional, é necessário que o professor se torne mais flexível ou menos rígido (engessado) e 

tenha  

 

Uma predisposição pro novo porque eu acho que, às vezes, nós professores 

ficamos um pouco engessados em algumas coisas e... cara, eu acho que isso 
é o principal, você estar aberto pro novo e ter um olhar apurado, estar muito 

atento ali. 

 

O acordo 2 é relativo ao preferível atribuindo valores que justificam as ações dos 

professores. Ele está ligado à tese 2 por meio de um argumento fundado na estrutura do real, 

operando numa relação de sucessão de causa e efeito. Segundo a entrevistada, o tempo pode 

conduzir o professor a uma situação de acomodação e estagnação do desenvolvimento 

profissional. Para que o movimento exposto através do acordo 1 promova mudança, o professor 

deve ter também, segundo a entrevistada, predisposição para o novo. O professor que está 

propenso a mudanças (causa), vivifica o desenvolvimento profissional (efeito). Essa 

predisposição para o novo tem como efeito o movimento, ou seja, o desenvolvimento dos 

conhecimentos teórico e didático dependem não apenas de fatores externos que promovam 

mudanças, mas também de fatores internos que conferem dinamicidade ao processo de 

desenvolvimento profissional. 

Segundo o acordo 2 da tese 2, a entrevistada afirma que além da predisposição interna 

a mudanças, o professor deve “ter um olhar apurado, estar muito atento”. A atenção do 

professor intervém de forma ampla no desenvolvimento profissional. No que diz respeito ao 

conhecimento didático, acredita-se que as representações sociais do professor sobre os 

processos de aprendizagem matemática, constituem-se uma espécie de elemento de interligação 

entre o que os alunos aprendem e a maneira como o professor ensina, ou seja, os conhecimentos 

práticos e os conhecimentos da aprendizagem que integram o conhecimento didático estão 

associados pelas representações da aprendizagem matemática. Há indícios desse fato no trecho 

a seguir 

 
Não é dar a matéria, é parar e ensinar, é perceber se eles entenderam, se de 

repente, eu tenho que voltar aquilo novamente, se eu tenho que repensar a 

minha prática, a forma como eu fiz. 
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Essas representações sociais mostram-se tensionadas entre o que era antes e que parece 

ser uma ideia forte, e que ela nega, e o que é hoje, e que ela defende.  

No esquema argumentativo para tese 3 (figura 20), a professora explica como a 

percepção do professor relaciona-se com o conhecimento da aprendizagem e, 

consequentemente, implica o desenvolvimento do conhecimento prático (tese 2). A avaliação 

do aluno acontece através de algum retorno dado por ele que deve ser observado pelo professor. 

A professora entrevistada afirma que a aprendizagem é verificada pelo professor e expõe 

detalhadamente como isso é feito. 

 

 

Figura 20: Esquema argumentativo para tese 3 / S1 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é um slogan do que é considerado e é amplamente divulgado em cursos de 

formação. No entanto, o sentido dado por ela a esse slogan afasta-se um pouco do usual. A 

percepção liga-se ao tempo pelo fato de que, segundo a entrevistada, é o professor que observa 

o tempo de aprendizagem do aluno. A professora utiliza a própria vivência profissional, 

referindo-se a situações que ocorrem na sua sala de aula para explicar como a percepção do 

tempo infere na avaliação da aprendizagem. Ou seja, o tempo de aprender do aluno depende da 

percepção dela, ela está diretamente implicada nesse tempo.  Nesse caso, o acordo 1, relativo 

ao real por uma verdade, liga-se a tese 3 por meio de um argumento que está fundado na 

estrutura do real operando por uma relação pragmática. A professora menciona situações 

cotidianas que ocorrem no tempo-espaço da sua sala de aula, usando o recurso do exemplo para 

explicar como a percepção do tempo constitui-se critério necessário para avaliar a 

aprendizagem. 

A ligação entre o acordo 1 e a tese 3 também ocorre por meio de um argumento que 

funda o real e opera pelo caso particular de exemplo. Dentre esses exemplos, ela relata que 
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gosta de observar o aluno individualmente e que há necessidade de estar atenta no momento da 

atividade diversificada porque cada aluno é único e tem seu tempo para aprender. O slogan 

“cada aluno tem seu tempo”, revela-se através das práticas pedagógicas relatadas pela 

professora. Em contrapartida, é o tempo de aprendizagem da criança que determina o tempo de 

observação do professor como evidenciado no seguinte trecho: 

 
E eu enquanto educadora, eu gosto de observar meu aluno individualmente. 

Nesse momento de uma atividade diversificada, onde eu fico ali com um grupo 
menor de crianças, preciso estar atenta e isso demanda tempo porque cada 

um é único, vai ter criança que vai fazer em dois segundos e vai ter criança 

que vai demandar mais tempo da minha atenção, entendeu? 

 

O acordo 2 é relativo ao real e retrata um fato situado num tempo determinado. Cada 

aluno tem seu tempo para aprender (acordo 1) e esse tempo determina a autonomia do aluno 

(acordo 2). Ele se liga à tese 3 através de um argumento fundado na estrutura do real numa 

relação pragmática. A entrevistada explica como ela percebe a aprendizagem; essa se mostra 

para o professor através de alguns requisitos: a autonomia é um deles e, percebe-se, fundamental 

para ela. É o professor que percebe quando os alunos têm autonomia e avalia a aprendizagem; 

se o aluno tem autonomia é porque ele aprendeu matemática. A aprendizagem e a autonomia 

ocorrem concomitantemente e a professora entrevistada elucida esse fato detalhadamente no 

trecho abaixo:  

 
Quando eu vejo eles fazendo as coisas com autonomia. Assim, dar uma ficha 

pra criança, distribuir e ver que eles já olham, já sabem, alguns lendo, outros 

não, mas quando a gente lê, “ah, tia, então...”. Ir preenchendo uma sentença 

matemática com autonomia e ali utilizando o material concreto com 

autonomia. Eu percebo que deu certo assim, que a gente conseguiu atingir, 

que eu consegui atingir assim, vendo eles muito autônomos, sem ficar 

precisando muito de mim. Não que...eu quero ser, eu tô ali pra isso, pra tá 
ajudando, mas eu acho lindo quando eles conseguem, têm segurança daquilo 

que eles estão fazendo. Isso pra mim é maravilhoso. Epa, então, tá tudo bem, 

né? Tô aqui caso alguém precise, pede uma ajudinha. Mas, eles ali fazendo 

com autonomia me deixa muito feliz, trocando entre eles, assim. 

 

Conforme exposto no esquema argumentativo da tese 3, cabe ao professor perceber se 

houve ou não aprendizagem. A avaliação da aprendizagem dar-se-á pela percepção que o 

professor possui desse processo. Em decorrência do diagnóstico avaliativo, a professora 

entrevistada acena a necessidade de o professor rever sua prática pedagógica e promover o 

desenvolvimento profissional, principalmente, no tocante ao conhecimento didático. Dessa 

forma, todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional fica sob a incumbência 
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do professor como mostra a figura 21 (esquema argumentativo para tese 4) e fica evidenciado 

no trecho a seguir 

 
Não é dar a matéria, é parar e ensinar, é perceber se eles entenderam, se de 

repente, eu tenho que voltar aquilo novamente, se eu tenho que repensar a 

minha prática, a forma como eu fiz 

 

 

  
Figura 21:  Esquema argumentativo para tese 4 / S1 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é relativo ao lugar do preferível da pessoa, pois, é o que deve ser, é o 

professor que cria seu próprio material. Ele se liga à tese 4 por meio de um argumento quase-

lógico que opera por uma implicação. A professora exalta a questão da autoria. Ela diz que ser 

autor do próprio material não é apenas criar: é discutir, é fazer parte de todo o processo que 

culmina na produção do material e da proposta pedagógica. A professora não pretende através 

da sua argumentação explicar o que é necessário para ser autora do seu trabalho. Ela afirma que 

se discutiu, criou e fez parte de todo o processo que resultou na produção do material, então, 

ela é autora do próprio trabalho. A conclusão é posta como uma implicação, sem fornecer 

maiores explicações desse processo. Se ela cria, então, ela é autora, o que se verifica no seguinte 

trecho 

 
Eu peguei a escola numa grande mudança. Assim, de bem tradicional, assim, 

de usar livro numa Educação Infantil, um livrinho, a passar a criar o próprio 

material, construir, os professores serem autores desse material. Eu me sinto 

muito envaidecida de ver assim, ah, esse trabalho tal e ver que eu participei 

daquilo, que eu criei aquilo junto, discuti aquele material, entendeu? Faço 

parte daquele processo, entendeu? Eu me sinto muito envaidecida. Então, eu 

peguei uma escola que tinham essas coisas de um livro que a gente seguia 

para uma escola com outra visão, de sermos autores do nosso trabalho, de 

trocar, de ter uma pessoa para trocar com a gente, trocar mesmo, não é impor 
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o que a gente tem que fazer, é sentar e trocar, entendeu? [...]trocar e ser autor 

do meu trabalho. 

 

De um modo geral, a utilização do livro didático tem sido identificada como marcador 

da Pedagogia Tradicional, em contrapartida, o trabalho de autoria é considerado um marcador 

da Pedagogia Nova (LOUREIRO, 2017). Podemos afirmar que, dizendo isso, S1 defende 

também ser moderna e, não tradicional.  

O fato de a professora ser autora do seu trabalho a deixa “muito envaidecida”. Ela sente 

orgulho disso, pois, traduz “o crescimento profissional” dela. A escola mudou, era tradicional 

porque usava livro didático na Educação Infantil; a professora mudou com a escola, ela acredita 

que não é tradicional porque ela cria o próprio material, discute e faz parte do processo de 

concepção desse material. O trabalho de autoria a deixa muito envaidecida, assim, como a 

mudança percebida por ela. 

O acordo 2 é relativo ao real, retratando uma verdade, a responsabilidade pelo processo 

da aprendizagem matemática e do desenvolvimento profissional é do professor. É uma premissa 

atemporal, a responsabilidade pelo processo ser do professor adequa-se a qualquer tempo ou 

espaço. Esse acordo se liga à tese 4 por meio de um argumento quase-lógico que opera por uma 

implicação, assim como o acordo 1. A professora percebe a aprendizagem do aluno, segundo a 

tese 3. Se avaliar que a aprendizagem não ocorreu satisfatoriamente (“Se está difícil pra todo 

mundo”), então, ela precisa rever sua prática, conforme enfatizado no trecho abaixo 

 
[...]porque também eu posso estar achando que... ah, não. Eles é que não 

conseguiram. Opa, calma aí. Se está difícil pra todo mundo, quem tem que 

rever alguma coisa, sou eu, né? 

 

A análise do discurso atribuída à situação conversacional da entrevista revela como a 

professora defende as concepções nas quais suas práticas se alicerçam. Nesse contexto, é 

possível identificar as controvérsias que apontam para as crenças da entrevistada e revelam os 

porquês de determinadas falas e escolhas. Os esquemas argumentativos apresentados nessa 

análise visam identificar os acordos e como esses sustentam as teses. O ferramental da 

argumentação nos ajuda a desvendar os implícitos nos acordos e revelam os significados 

presentes no discurso.  

Assim, temos acesso à lógica utilizada pelo sujeito para estruturar seu discurso com o 

propósito de significar o objeto, nesse caso, a aprendizagem matemática. Embora as teses sejam 

analisadas isoladamente, compreender a relação entre elas nos permite aceder os indícios da 

representação social acerca do objeto em questão (figura 22). Esta parece ancorar no 
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movimento e na percepção do professor, associada a rede de significados que tem como 

imagem central o prazer e a autoria. 

 

Figura 22: Esquema de articulação entre as teses / S1 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

Segundo a professora o processo de aprendizagem dela e, consequentemente, do aluno 

requer uma certa dinamicidade. Para falar de aprendizagem a professora remete ao processo 

vivido por ela; para falar sobre a aprendizagem do aluno, a professora precisou falar sobre a 

aprendizagem dela; o aluno aprende porque ela aprendeu. A entrada de uma nova professora na 

equipe deu uma “sacudida” no fazer pedagógico da professora entrevistada. A “sacudida” foi 

intensa e “balançou o coreto” dela. A “sacudida” tirou a professora da situação de estagnação, 

descrita por ela através da metáfora “engessado”. Quem está engessado tem dificuldade de 

movimentar-se. Para que o indivíduo “engessado” se movimente, ele precisa estar predisposto 

a isso, caso, contrário, ele continuará parado. A “sacudida” redunda em mudança e 

aprendizagem quando o professor está predisposto a aprender, aberto ao novo. Nesse caso, o 

movimento ocasionado pela “sacudida” teve como consequência a observação do aluno e a 

autoria do trabalho. 

É possível perceber que essas evocações estão permeadas pela tensão entre dois modelos 

de pedagogia percebida no ambiente escolar em geral. Negar o tradicional e utilizar alguns 

slogans da Pedagogia Nova tem sido observado em vários trabalhos (LOUREIRO, 2017; 

CARREIRO, 2011; DUARTE, 2016). O que diferencia o uso desses slogans por essa professora 

é que ela se coloca totalmente implicada nesse processo. O novo que ela defende está 

relacionado a um processo pessoal, de mudança dela, do engessamento à sacudida acarretando 

o movimento. 
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Extraímos do discurso argumentativo as referências nas quais a professora atribui 

significados à aprendizagem matemática. De acordo com a análise, a avaliação da 

aprendizagem requer a percepção da professora. É ela que deve observar e perceber se o 

aluno aprendeu, estar atento, ter um olhar apurado. Caso a professora detecte que a 

aprendizagem não ocorreu de forma satisfatória, precisa avaliar a necessidade de repensar sua 

prática pedagógica e promover mudanças, colocando-se novamente em movimento. Nesse 

processo, a aprendizagem do aluno remete à aprendizagem da professora. Se a professora 

aprende e muda sua prática em função do que ela observa e percebe que seja necessário fazer 

para que o aluno aprenda, a aprendizagem do aluno fica garantida.  

O movimento relatado pela professora está relacionado ao processo de mudança vivido 

por ela, agora ela é autora do trabalho. Antes de participar do desenvolvimento profissional em 

serviço, ela usava “um livrinho”. O emprego do diminutivo nesse caso tem a função de 

supervalorizar a criação do material utilizado no processo de ensino-aprendizagem. Criar, 

segundo a professora, envolve reflexão e discussão sobre a produção do material, ações 

possíveis mediante movimento da professora. A aprendizagem do aluno confere significado à 

autoria dita pela professora; se o aluno não aprende e ela observa e percebe esse fato, então, 

precisa rever o que foi feito e produzir outros materiais para que o aluno aprenda.  

No que diz respeito a objetivação, o prazer é a imagem mais evocada como meio de 

efetivação da aprendizagem. Outros significados são extraídos dos acordos que sustentam a tese 

que a aprendizagem tenha que ser prazerosa. A brincadeira também aparece associada ao 

prazer. O ato de brincar, indiscutivelmente, proporciona prazer ao aluno. Entretanto, a 

entrevistada defende que a brincadeira deva ter como finalidade a aprendizagem, ou seja, 

quando o professor propõe uma brincadeira deve pensar em atividades lúdicas que promovam 

a aprendizagem. O prazer, nesse contexto, tem a finalidade de estimular a aprendizagem. Dentre 

as escolhas feitas, o uso do material concreto é evocado como algo atrativo. Ora, o que é atrativo 

pode proporcionar prazer. Assim, a entrevistada objetiva a aprendizagem na imagem do prazer 

do aluno e dela própria, a dela, que de engessada tornou-se sacudida, ressaltando o movimento 

no processo. A imagem do prazer vem impregnada do movimento que ela própria viveu e que 

entende que seus alunos devam viver. A relação entre aprendizagem e prazer aparece através 

de uma dissociação de noções bastante implícita, há aprendizagem sem prazer e aprendizagem 

com prazer. Antes e estar em desenvolvimento profissional em serviço, a professora diz que 

não havia prazer em aprender. Ela traz essa marca da sua experiência pessoal enquanto aluna 

e reconhece que a reproduzia na prática docente. Depois da formação, a professora percebe que 
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há formas de tornar a aprendizagem prazerosa para ela no desenvolvimento dos conhecimentos 

profissionais que versa com o prazer proporcionado ao aluno no processo de aprendizagem. 

 

5.1.2. Análise da entrevista da professora S2 

 

S2 é professora há 19 anos. Ela relatou que desde a infância queria ser professora e, por 

isso, fez o curso Normal. No início da carreira tinha a intenção de trabalhar com educação 

especial, entretanto, começou lecionando no SESI em turmas de educação para jovens e adultos. 

Trabalhou em algumas escolas que classifica como tradicionais, nas quais não era oferecida 

nenhum tipo de formação continuada. Entende que os espaços de troca no espaço-tempo escolar 

proporcionados nas reuniões pedagógicas contribuem na continuação da formação docente. 

Nesse sentido, afirmou que a atuação na instituição que a pesquisa foi realizada, na qual leciona 

há 12 anos, constituiu-se um divisor de águas na sua carreira. Iniciou o curso de Pedagogia em 

1999, cursou até o quinto período e parou. Ingressou no curso de Letras, escolha justificada 

pelo fato de ter tido facilidade para aprender Língua Portuguesa na Educação Básica. Fez até o 

terceiro período e parou os estudos. Retomou o curso de Pedagogia, desprezando todos os 

créditos cursados em 1999 e, atualmente, está no quarto período. Participa do modelo de 

formação de desenvolvimento profissional em serviço oferecido pela instituição em que 

trabalha desde 2010 e, através desse espaço educacional, fez alguns cursos de formação 

continuada.  

Ao longo da entrevista algumas controvérsias foram identificadas. A primeira 

controvérsia diz respeito à necessidade de existir prazer para que a aprendizagem se efetive. 

Relatou que a matemática sempre foi um problema enquanto estudante porque não teve 

professores que ensinaram “a parte bonita” da matemática. Consequentemente, declarou não 

ter sido uma boa professora de matemática até o início da formação de desenvolvimento 

profissional em serviço quando “uma pulga foi colocada atrás da orelha” e ela passou a 

conceber a ideia de aprender matemática com prazer. Ao longo da entrevista, explicou quais 

aspectos são relevantes para defender a ideia de que a aprendizagem matemática possa ser 

prazerosa. 

O segundo elemento controverso relaciona-se ao modelo de desenvolvimento 

profissional em serviço. A entrevistada utiliza-se de várias metáforas para atribuir à noção de 

movimento ao desenvolvimento de profissional. Segundo a entrevistada, embora esse modelo 

de formação impulsione o processo de aprimoramento dos conhecimentos teórico e didático, 
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cabe ao professor “sair da zona de conforto” e promover mudanças. Assinala quais fatores 

produzem movimento suficiente que legitimem mudanças nas práticas pedagógicas. 

O terceiro elemento controverso está relacionado ao processo de ensino-

aprendizagem. Para a entrevistada, deve-se pensar a forma como se ensina a fim de que todos 

os alunos aprendam. Ela explica através de exemplos quais procedimentos devem ser 

considerados para alcançar esse objetivo. A forma como a professora ensina não se desvincula 

da aprendizagem; as estratégias para ensinar são elaboradas a partir da percepção da 

aprendizagem.  

A quarta controvérsia relaciona-se o fato do modelo de desenvolvimento profissional 

em serviço permitir que se tenha uma “teoria praticável”, uma vez que o processo de 

desenvolvimento do conhecimento teórico relacionado ao conhecimento dos objetos 

matemáticos propriamente ditos e o desenvolvimento do conhecimento didático contemple a 

forma como esses objetos são tratados, o que acontece concomitantemente. Desenvolver-se 

profissionalmente nessa perspectiva possibilita que o professor atribua novos significados a 

matemática e tenha prazer em ensinar. 

Segue, na figura 3, o esquema argumentativo que ilustra como os acordos ligam-se à 

tese através da análise dos argumentos evocados. 

 

 

Figura 23: Esquema argumentativo para tese 1 / S2 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

De acordo com a professora a criança aprende brincando e se divertindo e, dessa forma, 

vai construindo o conhecimento, como evidenciado no trecho a seguir: 

 

E nada melhor que fazer uma coisa que para ele seja divertido, a criança 

aprende brincando, né? E brincando aquilo vai se construindo 
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O acordo 1 é relativo ao lugar do preferível e endossa a importância de promover 

atividades nas quais o aluno brinque e se divirta para aprender. O acordo se liga à tese 1 por 

meio de um argumento fundado na estrutura do real numa relação de meio e fim: brincar e se 

divertir são o meio para proporcionar prazer à criança, tornando o processo de aprendizagem 

prazeroso (fim). Na opinião da entrevistada, a criança brinca e constrói a aprendizagem 

concomitantemente. O ato de brincar torna a aprendizagem prazerosa. Segundo a entrevistada, 

a forma como o professor ensina se liga a maneira como ele acredita que o aluno aprenda: ao 

planejar uma atividade deve-se ponderar se o aluno irá ter prazer em realizá-la, fato evidenciado 

no trecho: 

 

A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que vai dar prazer para nosso 

aluno, né. Primeira coisa que a gente fala é, será que vai ser legal?  Eles vão 
gostar, então, se eles vão gostar é meio caminho andado porque vai ser uma 

atividade que eles vão se divertir e construir aprendizagem ao mesmo tempo 

 

Ela ressalta que a ludicidade é importante para que a aprendizagem seja prazerosa, é o 

que diferencia o trabalho pedagógico, conferindo-lhe eficácia. Explica, ainda, como esse 

trabalho é realizado: depois da brincadeira, algum tipo de sistematização é proposto no caderno. 

 

Prazeroso, né? Demais para eles. Não sei, a questão da ludicidade na sala 

de aula é todo um diferencial. Eles entram na sala já pensando em que a 
gente vai fazer. [Imitando] Qual é a novidade de hoje? De que a gente vai 

brincar? [respondendo] A gente vai brincar...[voltando ao normal] Da 

brincadeira a gente parte para o caderno 

 

É importante ressaltar que a professora evoca mais um dos marcadores da Pedagogia 

Nova, a ludicidade (LOUREIRO, 2017). No entanto, a professora, atribui diferentes 

significados a esse marcador: o lúdico faz diferença na prática pedagógica, é motivador para os 

alunos, é uma etapa importante da proposta pedagógica desenvolvida pela professora, mas não 

é suficiente, necessita de um registro ou sistematização (“da brincadeira a gente parte para o 

caderno”). 

Segundo a professora, outros aspectos são relevantes para que a aprendizagem seja 

prazerosa: destaca a necessidade de contextualizar, usar materiais concretos e não massificar o 

trabalho. Assim, estabelece o acordo 2 que é relativo ao preferível numa relação de quantidade. 

A ludicidade e o uso de materiais concretos parecem não garantir que o aluno tenha prazer e, 

ao mesmo tempo, construa conhecimento. Parece haver a indispensabilidade de intensificar o 
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uso dessas estratégias porque, segundo a professora, “o trabalho é muito lúdico, é muito 

concreto”. 

Esse acordo relaciona-se à tese 1 por meio de dois argumentos fundados na estrutura do 

real. O argumento 2 estabelece uma relação de coexistência entre o acordo e a tese por meio de 

autoridade. A entrevistada utiliza o termo internalizar para atribuir valor a aprendizagem 

remetendo-se a uma concepção do funcionamento cognitivo de Vygotsky, autor muito 

veiculado em cursos de formação. A contextualização e a utilização de materiais concretos 

seriam os instrumentos utilizados como meios de transformação das vivências em processos 

internos, mecanismo denominado por Vygotsky como processo de internalização. A professora 

atribui essa noção à aprendizagem, usando equitativamente os termos internalizar e aprender. 

Ela usa o prestígio de um conceito, segundo a concepção vygostkyana para validar o que diz 

sobre a aprendizagem, como verificado no trecho abaixo 

 

Não dá fazer por fazer, a gente precisa sempre contextualizar pra que eles 

internalizem melhor [...] Então, quando a gente oferece pra criança aquilo, 

a parte concreta, o jogo do “Nunca dez”12 [imitando a fala para os alunos] 

Vamos contar? E o que você fez? [voltando ao normal] 

 

Nesse caso, o termo internalização está sendo empregado retoricamente, pois, não se 

atribui seu real sentido segundo a concepção vygostkyana, existe uma inadequação do uso do 

termo. A palavra internalizar está sendo utilizada para atribuir valor a aprender de maneira 

prazerosa, pois a afirmação “pra que eles internalizem melhor” sequer faz sentido, já que não 

existem graus de internalização. 

 O acordo 2 liga-se à tese 1 também através de um argumento fundado na estrutura do 

real numa relação pragmática. A professora explica que contextualizar e utilizar o material 

concreto contribui para que a aprendizagem não seja maçante, entediante. Segundo ela, é 

gostoso trabalhar utilizando esses recursos pedagógicos porque tem muita brincadeira; se é 

gostoso faz com que os alunos “internalizem melhor” e, assim, a aprendizagem torna-se 

prazerosa, conforme o trecho 

 

Mas, como material de apoio, o nosso livro de matemática é muito bom, eu 
gosto. Eu acho que ele colabora bastante com a internalização dos 

conteúdos, não é maçante, é gostoso de trabalhar, tem muita brincadeira 

 

                                                             
12 O jogo “Nunca Dez” visa fortalecer os agrupamentos e trocas na base dez. É realizado com o material dourado 

e dado de seis pontos. 
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Segundo a professora, a contextualização valida o que se propõe em sala de aula. Além 

de contextualizar, o aluno precisa, ainda, vivenciar para “internalizar melhor” como exposto no 

trecho a seguir 

 

Não dá fazer por fazer, a gente precisa sempre contextualizar pra que eles 

internalizem melhor porque sempre que parte da vivência, ninguém aprende 

com a experiência do outro, a gente aprende com a nossa experiência 

 

Contextualizar, usar material concreto, propor um trabalho que seja gostoso, que não 

seja maçante, com muitas brincadeiras, são estratégias que oportunizam a vivência. O aluno 

precisa vivenciar essas estratégias para que a aprendizagem se torne prazerosa. Assim, o acordo 

3 é relativo ao real por uma presunção, uma vez, que se presume que o aluno precise vivenciar 

para aprender. Esse acordo se liga à tese 1 por meio de um argumento fundado na estrutura do 

real em uma relação pragmática. A professora explica que a “parte bonita” que torna a 

aprendizagem matemática prazerosa é a “parte lúdica”. Enuncia, então, as etapas que devem 

ser desenvolvidas para que o aluno aprenda. É necessário que o aluno vivencie, prove, 

experimente, participe para que construa conhecimento. Todas as ações elencadas pela 

professora exprimem sentido aproximado a vivenciar como exposto no trecho 

 

 a parte bonita que é a parte lúdica, é onde o aluno vivencia, prova, 

experimenta, participa, constrói a partir daquela vivência que ele teve. 

 

A experiência é apresentada como estratégia para promover a aprendizagem. Entretanto, 

experimentar também implica em vivenciar algo. A entrevistada, então, explica todas as etapas 

que devem ser consideradas em uma atividade de experimentação 

 

Eu acho que é o carro chefe do trabalho é a questão da experiência, da 

experimentação, a criança aprende a pesquisar, a levantar hipótese, 

aprende a perguntar, a construir 

 

O desenvolvimento profissional contempla o aprimoramento dos conhecimentos teórico 

e didático, sendo o conhecimento prático e conhecimento da aprendizagem componentes do 

conhecimento didático. Acredita-se que a preferência por um ou outro recurso pedagógico e as 

práticas pedagógicas adotadas estão relacionadas à forma como o professor compreende que o 

aluno aprenda. Assim, desenvolver-se profissionalmente depende do professor estar 

predisposto a aprimorar seus conhecimentos e se constituir num processo que requer uma certa 
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dinamicidade, segundo a entrevistada. O esquema a seguir, figura 24, mostra como a professora 

percebe e defende a existência desse movimento. 

 

 

Figura 24: Esquema argumentativo para tese 2 / S2 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

A entrevistada utiliza várias metáforas que de alguma forma sugerem movimento. Ela 

diz que para ocorrer mudança na prática pedagógica, o professor precisa “sair da sua zona de 

conforto” (figura 25).  

 

 

 

Figura 25:  Ilustração para a metáfora “sair da zona de conforto” 

Fonte: imagem disponível na Internet. Acesso em: 26/08/2017 

 

Segundo a entrevistada, o professor tem a opção de sair ou não da sua zona de conforto. 

Entretanto, esse fato depende da instituição de ensino que ele trabalha: há escolas em que existe 

a possibilidade de se desenvolver profissionalmente com implicações na prática pedagógica.  

 

Eu acho que o professor tem sim, se ele puder na escola que ele trabalha, né? 

Não sei se ele vai ter esse privilégio, de escolher a melhor forma de 
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trabalhar. O professor escolhe não sair da sua zona de conforto também, 

mas ele também escolhe melhorar a qualidade da aula dele. Então, desde o 

momento que ele escolhe não sair da zona de conforto, pra mim, se eu puder, 
é um professor que eu não gostaria de ter para o meu filho.  

 

A afirmação “é um professor que eu não gostaria de ter para o meu filho” desqualifica 

totalmente o professor que não adere à mudança pedagógica. Sair da zona de conforto demanda 

movimento, provoca mudança de lugar ou de postura. O desenvolvimento profissional depende 

não somente da instituição, mas também da pré-disposição do professor como mostra o trecho 

abaixo. Segundo a entrevistada, o professor deve estar aberto à mudança e, ainda, acreditar nas 

suas escolhas. 

 

Eu acho que a mudança tem que vir de dentro, não é trabalhar assim porque 

a escola trabalha assim; eu trabalho assim porque eu acredito nesse tipo de 

trabalho e eu acho que é assim que funciona. 
 

Entretanto, há escolas que o professor não tem escolha e tem que sair, obrigatoriamente, 

da zona de conforto como é o caso da escola que a entrevistada trabalha. Ela atribui esse fato à 

escola não ser tradicional ou “uma cospe e giz”. Quando começou a lecionar na instituição na 

qual se deu essa pesquisa, a entrevistada precisou “sair totalmente do que estava acostumada a 

fazer”, ou seja, precisou sair da sua zona de conforto. O acordo 1 é relativo ao real determinado 

pelo fato da professora ter passado noites chorando. A causa que provocou “choro” foi o 

desconforto gerado pela necessidade de mudar de postura frente prática pedagógica. O acordo 

1 fixa-se à tese por um argumento fundado na estrutura do real por uma relação de causa e 

efeito: a causa foi a necessidade de sair da zona de conforto que provocou desconforto e fez 

com que a professora passasse “noites chorando”. 

 

Essa escola não é uma escola comum, não é uma escola onde o professor 

não tenha que sair da zona de conforto, não é uma cospe e giz. Então, pra 

mim entrar numa escola como essa foi sair totalmente do que eu estava 

acostumada a fazer, foram noites chorando. 

 

A alusão à escola tradicional sempre vem acompanhada de enorme desvalorização, a 

metáfora do “cuspe e giz” é evocada com essa finalidade. O acordo 2 é relativo ao preferível 

relativo a um lugar. Esse fato aconteceu com o início da formação de desenvolvimento 

profissional em serviço na instituição que a professora leciona. Não há como ficar numa posição 

confortável quando uma pulga é colocada atrás da orelha. Espera-se, nessa situação, que o 
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professor saia da zona de conforto. Esse acordo fixa-se à tese 2 por um argumento que funda a 

estrutura do real através do emprego de uma metáfora. 

 

Eu não fui uma boa professora de linguagem matemática até as assessorias 

começarem. Aí a pulga foi colocada atrás da minha orelha e eu comecei a 

gostar daquilo e trabalhar com outro olhar. 
 

A professora afirma que não era uma boa professora de matemática. Quando começou 

a participar da formação de desenvolvimento profissional uma pulga foi colocada atrás da sua 

orelha (figura 26). Quando alguém está com a pulga atrás da orelha, sugere-se que esse sujeito 

esteja desconfiado, em desconforto. A desconfiança e o desconforto, nesse caso, relacionam-se 

com o fato de a professora perceber que não era uma boa professora e ter início a formação de 

desenvolvimento profissional em serviço. Esse modelo de formação acontece no tempo-espaço 

do cotidiano escolar e não é opcional. Se a formação é oferecida e ela considera que não é uma 

boa professora precisa movimentar-se no sentido de desenvolver-se profissionalmente. A 

professora começou, então, a gostar “daquilo”; há duas ideias implícitas: a matemática é o 

objeto que passou a ser apreciado pela professora e se ela passou a gostar é porque antes não 

gostava. Não é possível realizar algo de que não se goste satisfatoriamente. Logo, se a 

entrevistada considerava que não era uma boa professora de matemática, precisou desenvolver-

se profissionalmente. Esse processo demanda movimento, pois, ninguém que está com uma 

pulga atrás da orelha consegue ficar parado. Quando “a pulga está atrás da orelha” é impossível 

ficar na zona de conforto, é algo que gera desconforto. Consequentemente, a professora passou 

a trabalhar com outro olhar proporcionado pelo processo de formação.   

 

 

Figura 26: Ilustração para a metáfora “pulga atrás da orelha” 

Fonte: http://naometrova.rs.gov.br. Acesso em: 26/08/2017 

 

Há professores que mesmo lecionando em uma instituição de ensino que propicie o 

desenvolvimento profissional, preferem não sair da zona de conforto. A entrevistada diz que 

esses professores ensinam da forma que aprenderam porque acreditam que seja a forma correta 

de ensinar, uma vez, que deu certo com eles. Nesse caso, a forma como o professor ensina não 
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está relacionada com a forma como ele entende que o aluno aprenda e, sim, como ele aprendeu 

enquanto aluno, fato relatado no trecho a seguir 

 

Você sentar com um grupo que está aberto a mudança é difícil, ninguém, 

ninguém não, né? Alguns não querem sair da zona de conforto, preferem ser 

aquele cospe e giz, chegar na sala dar aula do jeito que ele aprendeu porque 
[imitando a voz]. Ah, porque sempre foi assim na minha época, deu certo 

comigo. 

 

Estar aberto a mudança é difícil, segundo a entrevistada. Para repensar a prática e 

provocar transformação foi preciso “esquentar a cabeça”. Essa metáfora foi apresentada como 

acordo 3 que é relativo ao real por um fato: quando ela entrou na instituição de pesquisa teve 

que esquentar a cabeça. O acordo 3 se liga à tese 2 por meio de um argumento que funda o real 

por meio de uma metáfora conforme enunciado no seguinte trecho 

 

Então, quando eu entrei aqui na escola, eu tive que esquentar a cabeça, a 

Maria [imitando] Não, não é assim que eu quero, eu quero assim, assim, 

assim [voltando ao normal] Mas quando você não tem, no caso, as 

assessorias que direcionam o trabalho, né, no caso aqui Português e 
Matemática, você fica meio perdido e eu me senti meio perdida 

 

A professora relata que quando começou a lecionar na instituição foi levada a repensar 

e sair da sua zona de conforto, pois, era preciso ter uma prática pedagógica diferente da que 

fazia até então. Para isso, teve que esquentar a cabeça (figura 27) e sentiu-se meio perdida. 

Afirma que a formação de desenvolvimento profissional em serviço (assessoria pedagógica) 

direciona o trabalho. Se é dada uma direção, é necessário movimentar-se segundo a direção 

dada. Logo, desenvolver-se profissionalmente demanda movimento. 

 

 

 

Figura 27: Ilustração para a metáfora “esquentar a cabeça” 

Fonte: imagem disponível na Internet. Acesso em: 26/08/2017 

 

Acreditamos que o desenvolvimento do conhecimento didático fortaleça a relação entre 

a forma como o professor ensina e a forma que ele compreende que o aluno aprenda. Assim, o 
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desenvolvimento profissional pode impactar no ensino. Resumidamente, apresentamos o 

esquema para a tese 3 (figura 28). 

 

 

Figura 28: Esquema argumentativo para tese 3 / S2 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é relativo ao preferível, um valor, que justifica a ação da professora. Ele se 

liga à tese 3 por meio de dois argumentos quase lógicos. O primeiro argumento é uma 

implicação lógica. A professora diz que se o aluno não aprende, então, ela precisa rever a prática 

porque a prática precisa estar em consonância não somente ao que aluno quer, mas também ao 

que ela avalia que é necessário fazer para que ele aprenda. Além disso, a professora utiliza outro 

argumento quase lógico mostrando que se uma parte do total de alunos não consegue aprender, 

então, ela precisa rever a forma como ensina porque só assim conseguirá atingir todos os alunos, 

em conformidade com o trecho a seguir 

 

Não adianta eu ter um conhecimento pleno, saber como trabalhar e não me 

preocupar em como atingir a cabeça da criança. Assim, se eu trabalho uma 

questão, vamos supor que eu tenho dezesseis alunos, dez conseguiram 
aprender, aqueles seis vão me incomodar. Então, eu acho que a minha 

prática tem que vir de encontro13 ao que o aluno quer, porque o professor 

precisa motivar o aluno, né. 

 

O professor motiva o aluno a aprender se a sua prática vem ao encontro do que o aluno 

quer. Para isso, é importante que ela utilize uma linguagem que seja adequada e facilite a 

compreensão. A utilização de argumentos quase lógicos aqui indica a crença de que os acordos 

têm força, quase slogans de uma pedagogia moderna, apesar de ter um significado um pouco 

                                                             
13 O sentido que a professora quis dar ao dizer que a sua “prática tem que ir de encontro ao que o aluno quer” foi 

o de ir ao encontro, estando a prática em concordância aos interesses do aluno. 
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diferente, pois se remete “ao que o aluno” quer, ou seja, à sua vontade, indicador de motivação 

para ela. 

O acordo 2 é relativo ao preferível no lugar do valor, justificando a escolha da professora 

pela linguagem que ela julga ser adequada para que seus alunos se sintam motivados e 

entendam. Esse acordo está ligado à tese por meio de um argumento fundado na estrutura do 

real em uma relação de meio e fim: a linguagem constitui-se o meio que a professora utiliza 

para que os alunos aprendam (fim) como exposto no trecho  

 

A linguagem que a gente usa é muito a carinha deles. Eles entendem, você 
vê palavras [imitando a voz] Mas como? [voltando ao normal] É lindo! 

[imitando] Posso resolver pelo algoritmo? [retornando ao normal] Gente 

(risos), eles têm seis anos. [imitando] Ah, então, vamos resolver pela reta. 

[retornando ao normal] 

 

A adequação da linguagem é uma das escolhas estratégicas que a professora julga ser 

necessária fazer a partir da forma com que ela entende que o aluno aprende. Além disso, a 

professora expõe outras estratégias que adota para atingir todos os seus alunos.  

O acordo 3 é relativo preferível e exprime um valor, uma verdade para um grupo que 

justifica a ação dos sujeitos, remete aquilo que é esperado que o professor faça. Esse acordo se 

liga à tese 3 por meio de um argumento fundado na estrutura do real numa relação pragmática. 

A professora explica detalhadamente o que faz, caso observe que algum aluno tem dificuldade 

na intenção que todos os alunos aprendam. Ela chama o pai, conversa, procura saber o que está 

“truncando o seu caminho para conseguir chegar ali”. Se ela observa que alguém não aprendeu, 

precisa se preocupar com esse aluno, com a forma como está ensinando porque só sanando 

essas questões é que ela conseguirá atingir todos os seus alunos, conforme exposto no trecho 

abaixo 

 

Minha parte profissional era, talvez, comprometida, ruim, porque, eu tenho 

certeza de que eu não conseguia atingir a todos os meus alunos. E eu acho 

que a gente tem que atingir a todos os alunos. Se alguém tem dificuldade, 

você chama o pai, você conversa, você procura saber o que está truncando o 

seu caminho ali, pra você chegar. Mas, tem que ter. Eu acho que a gente 

precisa se preocupar com o aluno, com a informação que está sendo passada, 

se a criança está aprendendo direito e a experiência da brincadeira. 

 

A professora defende que as escolhas que o professor faz para ensinar estão relacionadas 

com a forma com que ele compreende que o aluno aprende matemática; é a aprendizagem 

matemática que determina o ensino. Na perspectiva do desenvolvimento profissional em 

serviço, os conhecimentos da aprendizagem e da prática são componentes do conhecimento 
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didático do professor. Segundo a entrevistada, esse modelo de formação propicia a associação 

entre o conhecimento didático e o conhecimento teórico, tornando a “teoria praticável” (figura 

29), tese 4 ilustrada no esquema argumentativo a seguir. O termo utilizado pela professora, 

teoria praticável, já indica uma tentativa de compreensão da relação teoria e prática. Esse fato 

coloca a proposta pedagógica desenvolvida pela professora numa posição distinta das demais. 

Ensinar a partir dessa perspectiva faz a diferença para a professora e para os alunos, como 

mostra o trecho seguinte 

 

 A gente está sempre se atualizando muito aqui. Então, essa questão do 

ensino, da linguagem matemática, né, da Língua Portuguesa, a gente faz 

muito aqui, a gente lê muito. Quando você fala num trabalho, por exemplo, se 
eu falar só da minha prática, ah, o professor vai lá e vai dar uma aula, mas 

quando você tem uma teoria que é praticável, isso faz toda diferença. 

 

 

 
 

Figura 29:  Esquema argumentativo para tese 4 / S2 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é relativo ao real, um fato. Ele se liga à tese 4 por um argumento fundado na 

estrutura do real numa relação pragmática. A professora explica que o modelo de 

desenvolvimento profissional em serviço permite que a discussão teórica que ocorre no espaço 

de formação seja usada em sala de aula. É no tempo-espaço da sala de aula que ela experimenta 

e verifica a aplicabilidade do que foi discutido na formação. S3 afirma que o fato de usar o que 

aprende na formação em sala de aula possibilita que ela verifique que funciona, validando o 

processo como um processo laboratorial, aplicação/experimentação-verificação-validação dos 

resultados, conforme mostra o extrato abaixo 
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Aqui eu pratico tudo que eu aprendo aqui, eu jogo dentro da minha sala de 

aula. Eu tenho laboratório. 

  

O acordo 2, relativo ao real, fato, fixa-se à tese 4 por meio de um argumento fundado 

na estrutura do real numa relação de meio e fim. As discussões realizadas no espaço de 

desenvolvimento profissional em serviço viabilizam que a professora estabeleça a relação entre 

a teoria e prática, a partir da contextualização dos conteúdos. Esse processo possibilita que a 

professora construa significado ou atribua novo significado aos objetos matemáticos. O fato de 

compreender a matemática a partir da sua aplicação em situações concretas do cotidiano (meio) 

torna a teoria praticável (fim), como evidenciado no trecho 

 

A questão da relação mesmo dos conteúdos de fazer esse link da vida com o 

conhecimento acadêmico, acontece naturalmente. Isso faz com que a 

matemática me dê prazer também de ensinar para o meu aluno, sabendo que 

passou ter mais significado. Eu ressignifiquei muita coisa quando a gente 

começou esse trabalho com a assessoria, a gente ressignificou muita coisa e 
vou te dizer que é difícil trabalhar diferente. 

 

A professora afirma que pratica tudo o que ela aprende na formação. Entretanto, ela sabe 

que dá certo porque faz na sala de aula dela, conferindo veracidade à tese. Ela ressignifica os 

objetos matemáticos porque ela coloca em prática tudo que aprende e sabe que dá certo porque 

experimenta e verifica o que acontece dentro da sala de aula, é parte da experiência dela. 

Segundo a professora, não há como ela duvidar da veracidade e aplicabilidade da teoria 

discutida na formação. Isso é que diferencia a aprendizagem a partir do processo de 

desenvolvimento em serviço; para ela o que é aprendido na formação “cabe” na sala de aula. 

Por isso, a professora pode avaliar o que contribui no processo de ensino-aprendizagem. Trata-

se de um acordo relativo ao real relacionado ao fato de a professora saber que o que ela aprende, 

dá certo. O acordo liga-se à tese 4 por meio de um argumento que funda o real pelo caso 

particular através de uma ilustração: a teoria cabe na sala de aula da professora e ela verifica 

que dá certo. Assim, fica ilustrado um caso particular para fortalecer a tese de que ter uma teoria 

praticável faz toda diferença para ela e para os alunos. 

 

E eu sei que dá certo porque eu faço na minha sala. Pra mim esse é o 

diferencial. Nem tudo o que se fala num curso, você vai poder usar dentro da 
sala. Pode não caber dentro da sua sala e o que eu aprendo nas assessorias 

cabe. Pra mim esse é o maior, maior ponto diferencial. 
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O discurso argumentativo da professora desenvolve-se a partir do processo de 

aprendizagem dela e do movimento que desencadeou esse processo (figura 30). Foi possível 

identificar resquícios da concepção de senso comum de que a aprendizagem do aluno depende 

do ensino. 

 

Figura 30:  Esquema de articulação entre as teses / S2 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

Para significar a aprendizagem matemática, a professora parecer buscar referências no 

movimento ocasionado pelo processo de desenvolvimento profissional. Para a primeira 

entrevistada, o movimento está relacionado a professora e ao aluno, já aqui o movimento diz 

respeito apenas à professora. O movimento que resulta na aprendizagem é doloroso. Para 

desenvolver-se profissionalmente, a professora precisa sair da zona de conforto, esquentar a 

cabeça, metáforas com forte apelo negativo. Há uma diferença na evocação do movimento 

entre as duas professoras porque para segunda professora, o movimento limita-se a ela, não se 

faz referência ao aluno.  

No que diz respeito à objetivação, a aprendizagem do aluno aparece associada à imagem 

do processo de aprendizagem da professora; ainda está centrada na imagem do professor. 

Quando a professora remete à aprendizagem do aluno, não faz referência apenas à forma com 

que ela avalia que o aluno aprendeu e ao planejamento do fazer pedagógico, caso ela perceba 

que não tenha ocorrido aprendizagem. Ainda persiste a concepção de que a aprendizagem 

depende do que ela faz, da ação dela. Ela precisa fazer algo para “atingir a cabeça do aluno”, 

para ajudá-lo a “internalizar melhor”. Na fala da professora é possível perceber um resquício 
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da concepção de que a aprendizagem depende de algo que o professor faz para além da 

mediação. É comum a ideia de que o ensino gera aprendizagem, a aprendizagem depende quase 

unicamente do professor, do que ele faz para que o aluno aprenda. Entretanto, embora seja 

possível perceber essa ideia no discurso da professora, quando ela afirma que precisa “atingir 

todos os seus alunos”, interpretamos que há uma inversão na concepção atribuída às ações dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Para a professora é forte a ideia de 

que a aprendizagem do aluno implica na maneira como o professor ensina. A professora coloca 

a aprendizagem do aluno como norteadora da sua prática pedagógica, revelando uma certa 

inversão na lógica mais comum praticada no processo de ensino-aprendizagem.  

Pensar na prática pedagógica a partir da transposição do eixo norteador do processo de 

ensino-aprendizagem do fazer do professor para a forma como o aluno aprende, fez com que a 

professora saísse da zona de conforto. Foi colocada uma pulga atrás da orelha da professora 

para que ela pensasse o fazer. Esse fato gerou incômodo, dor, foram noites chorando. O choro 

remete ao sofrimento de sair da zona de conforto, a necessidade de mudar e pensar na prática.  

Nesse contexto, a professora atribui um significado diferente ao prazer em relação à 

primeira entrevista. A aprendizagem da professora gerou dor, incômodo, desconforto, é uma 

dor dela e não pode ser do aluno. O prazer é evocado como motivação. Se a aprendizagem for 

dolorosa para o aluno, ele não estará motivado a fazer o que a professora propõe.  

A posição da professora difere um pouco da posição da primeira professora. Não 

podemos afirmar que seja uma posição tradicional, uma vez que ela afirma que a prática dela 

tenha que vir ao encontro do que o aluno quer e que ela precisa utilizar a linguagem dos alunos 

para que eles aprendam. Mas tudo ainda depende muito dela, da ação dela. Ela diz o que fazer 

para que o aluno aprenda, o ensino está centrado na professora que aparece como protagonista 

do processo de ensino-aprendizagem. Há um resquício de diferenciação entre o processo de 

aprendizagem dela e da aprendizagem do aluno, que difere da forma como a primeira 

entrevistada aborda essa questão. Para a primeira entrevistada, o processo de aprendizagem do 

aluno remete ao processo de aprendizagem dela e, na medida que ela vivenciou, ela sabe o que 

fazer para que o aluno dela aprenda. O processo dela tem dor, o do aluno só pode ter prazer. 

 A análise nos revelou uma singularidade no jogo argumentativo organizado pela 

professora. Ela defende que aprender uma teoria praticável faz toda diferença no processo de 

desenvolvimento profissional. A prática pedagógica dela está relacionada à teoria e não 

necessariamente à aprendizagem do aluno. O emprego do termo teoria praticável diz respeito à 

aprendizagem da professora: ela descobriu que pode colocar em prática aquilo que ela aprende 

e que trará resultado na aprendizagem do aluno, porque, é possível verificar que o que ela 
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aprende dá certo, tem resultado na medida que ela utiliza na sala de aula. O sujeito protagonista 

do processo ensino-aprendizagem é o professor e não, o aluno. 

 

5.1.3. Análise da entrevista da professora S3 

 

S3 é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 2000, 

ingressou no curso superior aos 16 anos. Não fez o curso Normal porque tinha dúvidas entre 

fazer Psicologia e Pedagogia na graduação. Habilitou-se em Educação Infantil e, por esse 

motivo, a maior parte dos estágios foi nesse segmento. Começou a lecionar em 2006 e sempre 

trabalhou em escolas particulares na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Leciona na 

instituição, campo da nossa pesquisa, e participa da formação de desenvolvimento em serviço 

oferecida desde seu ingresso nessa instituição em 2011. Sempre lecionou para turmas da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do ensino básico. Atualmente, é professora de uma turma 

de segundo ano. 

Foi possível identificar alguns elementos controversos no discurso da entrevistada. A 

primeira controvérsia identificada refere-se à necessidade de aprender matemática para 

ensinar. A professora diz que é muito difícil ensinar quando não se sabe aquilo que deve ser 

ensinado, referindo-se aos objetos matemáticos propriamente ditos. Explica como os 

professores procedem quando não sabem matemática. No seu discurso, S3 demonstra um certo 

entusiasmo ao constatar que hoje sabe matemática e expõe o significado disso para sua vida e 

de seus alunos. 

 A professora diz que não basta aprender matemática para ensinar. Segundo S3 o 

professor precisa também aprender a ensinar matemática. A necessidade de aprender o modo 

como o objeto matemático deve ser tratado constitui o segundo elemento de controvérsia. 

Ela defende que a maneira como o professor ensina implica diretamente a aprendizagem do 

aluno, podendo facilitar esse processo ou não. Para a entrevistada, a responsabilidade pelo 

processo de aprendizagem é totalmente do professor e explica, detalhadamente, o que é 

necessário o professor fazer para que o aluno aprenda. 

A terceira controvérsia diz respeito a relação entre aprendizagem e ensino. Segundo 

a professora, a aprendizagem é que determina o modo como o professor ensina. O professor 

precisa saber como os alunos aprendem para organizar as estratégias e recursos necessários para 

que a aprendizagem aconteça a partir da forma que ele entende que os alunos aprendem. A 

utilização desses recursos oportuniza a aprendizagem, uma vez que organiza o trabalho em sala 

de aula. O professor deve saber quais recursos escolher e como organizá-los, posto que ele sabe 
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matemática e sabe ensinar matemática, em decorrência das controvérsias anteriores. Dentre os 

recursos, ela defende o uso dos roteiros de trabalho e de materiais que possibilitem que os 

alunos pensem diferente de acordo com a fase de aprendizagem a partir da avaliação do 

professor. 

A quarta controvérsia versa sobre a necessidade de tempo para ensinar. A professora 

defende que para pensar nas estratégias, desenvolver as fichas, fazer um jogo, ela precisa de 

tempo. Ela diz que são as estratégias que levam tempo para serem realizadas. Em implícita 

contradição, afirma que não necessita de muito tempo para realizar as atividades do livro. 

O quinto elemento de controvérsia versa sobre a maneira com que o professor avalia 

que a aprendizagem matemática ocorra efetivamente. De acordo com a entrevistada, a 

avaliação depende de algo que o professor observa que o aluno faça efetivamente. S3 relata que 

é necessário oferecer estratégias diferentes para os alunos, para que possa perceber e garantir 

que todos aprendam. Para a entrevistada, a avaliação da aprendizagem depende da percepção 

que o professor tem do aluno e, consequentemente, resulta no processo de desenvolvimento 

profissional, pois, dependendo do resultado da avaliação da aprendizagem, o professor 

necessita rever sua prática pedagógica. 

A sexta controvérsia diz respeito ao desenvolvimento profissional em serviço. Esse 

processo, segundo a professora, sugere movimento. Ela compara o processo de 

desenvolvimento profissional em serviço a uma “via de mão dupla”, na qual ela vai e volta, 

construindo conhecimento para ela e para os alunos. 

Os esquemas que serão apresentados a seguir ilustram como a entrevistada articula seu 

pensamento e estrutura seu discurso argumentativo, através dos acordos evocados e a forma 

como esses se ligam às teses defendidas.  

O esquema argumentativo, figura 31, apresenta a ideia de que é necessário aprender 

matemática para ensinar. 
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Figura 31: Esquema argumentativo para tese 1 / S3 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

S3 afirma que a escola supõe que o professor “chegue ali pronto”, mas que isso não 

ocorre. Ela defende que o professor não sabe ensinar e que precisa aprender no exercício da 

profissão, logo, no espaço-tempo da escola, como aconteceu com ela. Para que o aluno aprenda, 

o professor precisa saber ensinar e é na escola que ambos aprenderão. Ela utiliza o slogan que 

a escola é o espaço de construção para sustentar a ideia de que é nesse espaço que o professor 

deve aprender. O uso de um antigo slogan nesse contexto deixa de ser acordo para o argumento 

3 e passa a ser a tese 1B e, por essa razão, necessita ser defendido diante da nova significação 

atribuída a ele pela professora. Para ela, além de a escola ser espaço de construção para o aluno, 

a escola é também espaço de construção para o professor na concepção da formação de 

desenvolvimento profissional em serviço. Ela ressignifica, ou mesmo nega, um slogan do senso 

comum: a escola supõe que o professor ao se formar, esteja pronto para ensinar, atualmente 

muito desacreditado. Os acordos 3 e 4 ligam-se à tese 1B por meio de um argumento fundado 

na estrutura do real por um pragmatismo. A lógica que sustenta a tese fica clara na 

argumentação da professora: o professor não sabe ensinar; a escola supõe que ele saiba; o 

professor precisa aprender e a escola é o lugar do professor aprender. 

 

[...]o professor não sabe ensinar, né? O professor não, a gente, a escola não 
ensina o professor, supõe que ele já tem que chegar ali pronto, enquanto, eu 
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vejo a escola como um espaço de construção, um espaço de troca, um espaço 

constante. 

Eu acho que essa é a maior dificuldade: como você vai ensinar aquilo que 

você não sabe? Ou aquilo que você até busca, mas não ninguém te ensinou 

ou de uma forma melhor ou nem...você pode ter aprendido pra você. 

 

De acordo com a professora, ela não se sentia preparada para lecionar quando se formou. 

Diz que era boa aluna em matemática até um determinado momento da sua vida escolar, mas 

que por alguma situação pontual que aconteceu, passou a odiar matemática. Esse fato influiu 

negativamente na sua relação com a matemática como professora. Segundo a entrevistada 

 

Eu acho difícil quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, é muito 

difícil. Eu tinha um problema muito sério com a matemática.  

 

O acordo 1 é relativo ao real por meio de uma verdade. A professora acredita que é 

muito difícil ensinar, quando não se sabe o que ensinar. Esse acordo se liga à tese 1 através de 

um argumento fundado na estrutura do real numa ligação de causa e efeito. O fato de não saber 

matemática no tocante ao objeto matemático que deve ser ensinado (causa) faz com que a 

professora sinta a necessidade de aprender matemática para poder ensinar (efeito).  

Segundo S3, quando o professor não sabe o que ensinar, ele ensina da forma que 

aprendeu, reproduz o que encontra nos livros, busca o que está pronto sem nenhum 

aprofundamento. O professor “copia e cola” como exposto no trecho 

 

E a gente acaba reproduzindo da forma que você aprendeu e fazendo o que 

você acha nos livros, né? A gente copia e cola, a gente vai copiando e 

colando, né? Vai pesquisando na Internet, pegando o material pronto. 

 

O acordo 2 é relativo ao real através da constatação de um fato. A entrevistada explica 

detalhadamente como o professor faz quando não sabe o que ensinar. A comparação feita ao 

que se faz no computador, mecanicamente, confere valor negativo para essa ação no contexto 

escolar, tem um sentido de fazer sem pensar, o que, para ela, não é aprendizagem. Dessa forma, 

o acordo 2 está ligado à tese 1 por meio de um argumento fundado na estrutura do real numa 

relação pragmática como mostra o trecho a seguir 

 

E Matemática eu copiava, não me aprofundava, não pesquisava muito, era o 

que já tinha pronto e tentava ensinar, buscando alguns joguinhos, algumas 
estratégias, tentava fazer da melhor forma, mas eu mesma não gostava muito 

e acabava, é dedicando mais ao Português. 
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A professora afirma que reproduzir o que já existe constitui-se uma tentativa de ensinar 

o conteúdo, logo, não garante que a aprendizagem ocorra, reforçando a ideia de que o professor 

deve aprender matemática para pode ensinar. Esse fato deixa implícita a ideia de que o professor 

não sabe matemática o suficiente para ensinar.  

Segundo S3, o processo de aprender matemática leva o professor a ressignificar e 

atribuir um real sentido aos objetos matemáticos a partir do seu uso em contextos não escolares. 

Isso pode ser percebido através de mudanças nas ações vivenciadas no cotidiano do professor 

e dos alunos. O acordo 5 é relativo ao real por um fato e está ligado à tese 1 por meio de um 

argumento que funda a estrutura do real por meio de um exemplo. O extrato abaixo exibe essa 

ideia 

 

Eu vi como poderia é ressignificar pra mim, em primeiro lugar [...] Hoje 

mesmo eu entrei na sala, quando a coordenadora fez uma pergunta fazendo 
o cálculo de alunos [imitando a voz] quanto é tanto mais tanto. Eu: tanto. 

[voltando ao normal] Nossa, eu não responderia assim, teria que desenhar, 

fazer um algoritmo, teria que ver pra poder calcular, eu já fiz de cabeça e 

respondi rápido e a outra coordenadora riu. Falei: eu não fazia cálculos 

assim.  

 

S3 mostra através do exemplo que hoje possui estratégias para realizar cálculos que não 

tinha antes de aprender matemática, legitimando a tese de que o professor precisa aprender 

matemática para ensinar. Entretanto, segunda a entrevistada, saber matemática não é suficiente 

para ensinar; é preciso aprender a ensinar matemática também como exposto no extrato a seguir 

 

Tem gente que sabe muito matemática e também não sabe ensinar na sala 

de aula, mas ninguém te ensinou a ensinar 

 

 

O esquema argumentativo, figura 32, mostra como a professora defende a ideia de que 

é preciso aprender a ensinar, ou seja, não basta saber matemática, conhecer os objetos 

matemáticos. A forma como esses objetos são tratados é que viabiliza a aprendizagem da 

matemática. 
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Figura 32: Esquema argumentativo para tese 2 / S3 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é relativo ao real por uma verdade e se liga à tese por meio de um argumento 

fundado na estrutura do real em uma relação ligação de causa e efeito. A professora afirma que 

saber matemática não é suficiente para ensinar. Este acordo vai de encontro ao que se ouve nas 

escolas, sobretudo por professores formados em matemática, por isso a necessidade de defesa. 

Ela não nega que é preciso saber ensinar matemática para que os alunos aprendam, mas que é 

preciso mais do que isso, referindo-se à necessidade do desenvolvimento do conhecimento 

didático além do desenvolvimento do conhecimento teórico. S3 afirma que no modelo de 

desenvolvimento profissional, ela aprendeu matemática e aprendeu como ensinar, de acordo 

com o trecho 

 

Então, é hoje em dia eu sei o conteúdo e sei abordar. Muitos professores 

estão na sala não sabem o conteúdo e nem como abordar, outros sabem 

muito e não sabem como abordar, sabem pra eles. Porém, aqui além de eu 

ter aprendido também muitas coisas, eu sei como abordar. 

 

A professora diz que, por esses motivos, muitas crianças são diagnosticadas com alguma 

dificuldade de aprendizagem, quando, na verdade, o problema é o professor. A questão parece 

estar centrada nos conhecimentos teórico e didático. S3 estabelece o acordo 2 que é real 

denotando um fato. Ele está ligado à tese 2 por meio de um argumento que funda o real através 

de um exemplo, exposto no extrato abaixo 

 

As crianças são diagnosticadas com dificuldade de aprendizagem. Eu esse 

ano mesmo recebi uma aluna de uma escola grande, onde ela estava desde 

bebê e ela foi tachada pela escola com muitas dificuldades. E ela chegou aqui 

no segundo ano e ela deu conta, principalmente, no trabalho na matemática, 
onde ela não dava conta lá no primeiro ano. E o pai até ficou muito feliz 
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porque não esperava bons resultados porque ele tinha colocado na cabeça 

dele que a filha tinha uma grande dificuldade de aprendizagem da 

matemática. E eu falei pra ele: não era dificuldade de aprendizagem, era 

dificuldade de “ensinagem”. Então, muitos alunos ali estão com 

diagnósticos, estão enfrentando problemas com aprendizado porque o 

professor não sabe ensinar, né. 

 

Para a entrevistada os ditos problemas de aprendizagem, na maioria dos casos, referem-

se às questões centradas no ensino e, não, na aprendizagem. O professor precisa aprender a 

ensinar porque a forma como ele ensina interfere na aprendizagem, em conformidade com o 

trecho abaixo 

 

Eu vi como eram simples questões que eu achava muito complicado mesmo 

sendo uma turma de primeiro ano, a forma como ensinava é facilitava muito.  

 

O acordo 3 é relativo ao real por uma verdade e se liga à tese 2 através de um argumento 

fundado na estrutura do real numa relação pragmática. A entrevistada expõe todas as etapas do 

trabalho docente para que a aprendizagem ocorra. São essas etapas que o professor precisa saber 

para ensinar; se ele não sabe, então, precisa aprender a ensinar.  

 

Não queimar essas etapas, ter em mente esses roteiros, essas etapas, saber 

perguntar o que é diferente, apresentar uma situação, deixar eles fazerem 

sozinhos simplesmente e, depois, também não voltar, não retomar, não 
intervir, não questionar, não verificar de quem fez de outra forma ou se achou 

um resultado que não estava certo, mas como achou. 

 

A professora afirma que a realização dessas etapas é necessária para dar significado à 

aprendizagem. A forma com que o professor ensina deve ser pensada a partir da forma com que 

ele avalia que o aluno aprende. Ela diz que a forma com que ela aprendeu não deve ser repetida, 

deixando implícita a ideia de que essa forma não foi eficiente para ela. O que dá significado aos 

objetos matemáticos é a contextualização de situações extraídas da vivência dos alunos. 

O acordo 4, relativo ao preferível, um valor, que expõe o que é desejável, está 

relacionado à tese 2 por meio de um argumento fundado na estrutura do real numa relação 

pragmática. A professora afirma que o professor deve saber ensinar matemática a partir de 

situações cotidianas, justificando que precisou aprender a fazer dessa forma, pois, quando ela 

não sabia, propunha problemas “irreais”, descontextualizados, em concordância com o extrato 

a seguir 
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[...] trazer de uma forma que seja significativo para as crianças que não foi 

da forma que eu aprendi. Eu acho que a base de tudo é isso, é ter esse 

significado, ter essa significação dentro da vida da criança. É ensinar 

matemática em situações reais, situações do dia a dia porque quando eu 

fazia, quando eu não sabia, eram problemas irreais, não havia vivências em 

que eu pudesse, que eu aproveitasse de verdade para trabalhar matemática. 

 

S3 diz que a forma como o professor ensina matemática facilita a aprendizagem. 

Segundo ela, o que determina a forma como o professor ensina é a forma como o aluno aprende. 

Para compreender a forma como os alunos pensam, a professora propõe uma pedagogia que 

contemple o diálogo, conforme o trecho a seguir 

 

A gente tem uma proposta que eles falam, em que a gente provoca com 

perguntas e não dando respostas, é o ideal 

  

O esquema argumentativo da tese 3, figura 33, mostra como a professora defende a ideia 

de que existe uma relação entre o conhecimento da aprendizagem e o conhecimento do ensino, 

componentes do conhecimento didático. 

 

 

Figura 33: Esquema argumentativo para tese 3 / S3 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é relativo ao real e denota uma verdade. Está relacionado à tese 3 por meio 

de um argumento fundado na estrutura do real numa relação pragmática. A professora 

entrevistada explica como o conhecimento da aprendizagem incide no conhecimento do ensino. 

Para ela, o professor deve compreender como os alunos aprendem, identificar a fase da 

aprendizagem em que o aluno está para estruturar o trabalho pedagógico. O trecho a seguir 

comprova essa inferência. 
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É saber como eles aprendem, como a fase que eles estão, o que essa fase 
representa. O que eu posso oferecer de estratégias para que na fase que eles 

estão eles avancem, pra quem avançou, está lá na frente, continue e pra quem 

ainda não está naquele estágio já mais adiante, mas está num estágio comum 
para a idade dele, ele continuar avançando.  

 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem determina o ensino, o professor deve, 

então, pensar em estratégias diferentes que contemplem o processo de aprendizagem dos 

alunos. O acordo 2, relativo ao preferível, liga-se à tese por meio de um argumento fundado na 

estrutura do real numa relação pragmática. S3 esclarece que caso o aluno não aprenda através 

de uma determinada estratégia pré-estabelecida, o professor deve repensar o trabalho a partir 

das necessidades do aluno, como mostra o trecho abaixo 

 

E é tentar oferecer uma estratégia diferente para aquele aluno que não 
aprendeu daquele jeito, né. Então, eu não posso deixar de oferecer diferentes 

estratégias, explicar de outra forma, trazer outro material para que a criança 

pense diferente. 

 

A professora entrevistada diz que, dentre as estratégias que ela utiliza, estão os roteiros. 

Segundo ela, o roteiro faz toda diferença na aprendizagem porque eles são estruturados de 

acordo com as etapas de aprendizagem dos alunos. Ela chama “roteiro” suas estratégias de 

ensino. 

 

Em segundo lugar, seguir os roteiros. Às vezes, eles nos desestruturam e vão 
para uma etapa a frente. Nem todo mundo tá alcançando aquele pensamento. 

Então, eu acho que ter esse roteiro, as etapas de como a criança aprende 

bem estruturado, eu acho que isso faz toda diferença. 

 

O acordo 3 é fato, constatado por ela, e se liga à tese por meio de um argumento fundado 

na estrutura do real numa relação pragmática. A professora esclarece detalhadamente a 

importância do uso do roteiro na proposta pedagógica que privilegia a aprendizagem do aluno. 

Ela ressalta que o roteiro organiza o pensamento do professor. Dessa forma, o professor não 

“embaralha” a cabeça do aluno, já que o roteiro é elaborado a partir da forma como o aluno 

pensa. O trecho a seguir mostra esse fato. 

 

O roteiro pra mim faz toda a diferença, né? É o roteiro que a gente aprende 

aqui na assessoria, o passo-a-passo, o como eu vou perguntar, em que 

momento eu vou perguntar, em que ordem eu faço essas perguntas, faz toda 

diferença. Me ajuda a, a organizar a linha, organizou primeiro o meu 

pensamento e não me deixa embaralhar a cabeça do meu aluno. Eu ter um 
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roteiro, saber em que etapa, que etapa segue essa que eu estou fazendo e qual 

é o objetivo disso e o que isso vai detonar lá na frente, é totalmente diferente. 

 

A professora entrevistada afirma que precisa de tempo para realizar a proposta 

pedagógica defendida na tese 3, conforme o trecho a seguir 

 

 Né, é o tempo. Isso que a gente fala, requer tempo, a gente acaba tendo que 

abstrair, às vezes, esse relógio porque você precisa garantir que todos 

aprendam. Você ofereça essa oportunidade de retomada, de tirar a dúvida, 
de fazer de novo, quantas vezes for preciso. 

 

A tese 4 ilustrada no esquema argumentativo abaixo, figura 34, mostra como S3 

estrutura o pensamento para defender que precisa de tempo para ensinar. 

 

 

Figura 34:  Esquema argumentativo para tese 4 / S3 

Fonte: Produzido pela própria autora 

  

O acordo 1 é relativo ao real, um fato. Ele se relaciona à tese por um argumento fundado 

na estrutura do real numa relação pragmática. A professora defende que para desenvolver as 

estratégias necessárias para que o aluno aprenda, precisa de tempo para ensinar. Ela explica 

porque as estratégias demandam tempo como mostra o extrato a seguir. 

 

O livro não leva tanto tempo quanto as estratégias que a gente trabalha 
antes, os recursos que a gente utiliza, ou seja, um jogo, ou uma vivência é, 

enfim, a gente leva um tempo com isso sim, fazendo a ficha porque é passo-

a-passo, é etapa por etapa muito mediado, tá ali no início. 

 

A ideia de que atividades elaboradas para a aprendizagem levam tempo é um dos 

principais argumentos de quem combate a Educação Matemática. O tempo seria impeditivo de 
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“dar” a matéria, daí a necessidade de argumentar. A professora entrevistada afirma que além 

do tempo necessário para desenvolver as estratégias, ela precisa de tempo também para 

organizar os materiais que serão utilizados na realização do trabalho. Defende que para 

organizar e preparar os materiais necessários para o desenvolvimento de uma proposta 

pedagógica determinada pela aprendizagem, ela precisa de tempo. Além disso, ela enumera as 

tarefas que realiza e que demandam tempo porque “dá trabalho”. 

 

Leva tempo, dá trabalho, a gente tem que produzir ficha, trazer material, tem 

que produzir alguns jogos, a gente precisa de tempo, né? Não vai direto pra 
ficha, o jogo vai requerer isso, eles já se agitam porque vai ter jogo, eles ficam 

entusiasmados, mas isso não é ruim; é ruim para o modelo mais tradicional, 

onde a gente quer todo mundo rígido, escutando o professor, né? Mas onde a 

gente tem uma proposta que eles falam, em que a gente provoca com 
perguntas e não dando respostas, é o ideal. 

 

Para a professora, produzir muitas fichas e materiais não garante a qualidade do 

trabalho. Ela diz perceber que, para os pais, a qualidade traduz-se na quantidade de material 

produzido com os alunos e que, quando ela deixa essa ideia impregnar seu trabalho, não garante 

a realização de uma proposta bem estruturada, porque, precisa de tempo para desenvolver um 

trabalho de qualidade. Dessa forma, o acordo 2, relativo ao preferível segundo um valor, fixa-

se à tese por meio de um argumento de causa e efeito. Para garantir a realização de uma proposta 

pedagógica bem estruturada e de qualidade (causa), a professora defende que precisa de tempo 

(efeito). 

 

É a qualidade, às vezes, a gente quer a quantidade de trabalho, de fichas. 

Mas quando você se rende a fazer isso porque os pais querem ver e que não 

tem, às vezes, nada muito bem estruturado e nem tem uma qualidade nesse 

ensinar. 

 

A professora diz que precisa de tempo para preparar os materiais e desenvolver as 

estratégias e que não considera isso uma perda. Ela valida o bom aproveitamento do tempo, 

afirmando que quando os alunos fazem as atividades do livro, não precisam de tanto tempo, 

comparado ao tempo necessário para realizar as atividades com as fichas, os jogos e, demais 

estratégias, que não sejam o livro. Há uma contradição: espera-se que a realização das 

atividades propostas no livro demande tempo equivalente às atividades citadas pela professora, 

mas não é isso que acontece. A professora diz que o trabalho com “o livro flui”, ou seja, que 

necessita de pouco tempo para realizar as atividades do livro comparado ao tempo gasto com 

as outras atividades. Importante registrar que ela não faz alusão ao fato de as atividades serem 
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feitas antes do livro e que a facilidade dos alunos provavelmente ser consequência de ter 

aprendido com as atividades, daí inferirmos a contradição, já que ela mesma não aprendeu 

fazendo exercícios dos livros. Ou seja, ela não vê ligação entre esses dois fatos, uma ligação 

que deveria ser de causa e efeito, apenas constata que acontece, sem explicar porque acontece.  

O acordo 3 é relativo ao real por um fato e se liga à tese 4 por meio de um argumento 

quase-lógico, no qual se evidencia uma implicação que pode ser constatada no fragmento 

seguinte. 

 

Então, essa perda de tempo, eu não acho que acontece, serve pra reforçar 

aquele conteúdo que a gente fez e mais ainda atividades. E aí o livro eu vejo 

alguém que realmente ainda precisa de uma ajuda, uma explicação a mais, 
realmente não deu conta. Então, eu não vejo o livro como um obstáculo ruim 

ou pesado não, pelo contrário, o livro flui e quando eles vão para o livro, 

eles já passaram, já vivenciaram, já fizeram o jogo, já fizeram ficha, já 

fizeram outras coisas no caderno. 

 

O livro só é utilizado depois que os alunos fizeram atividades. O livro é tarefa fácil, um 

reforço para as atividades. A ideia de exercícios como reforço para a aprendizagem também é 

comum entre professores de matemática. Em geral, a ideia é a de que o professor é quem ensina, 

o livro reforça. Porém, a professora defende que precisa de tempo para ensinar, mas não para o 

uso do livro: para realizar o que é proposto no livro didático, ela não precisa de tempo como o 

tempo necessário para realização das estratégias e das fichas ou roteiros de trabalho. Dentre os 

recursos didáticos, o livro não é relevante para a professora, embora conserve a ideia de que 

seja um reforço, porém um reforço para o que o aluno já vivenciou outras atividades 

pedagógicas propostas pela professora. Ainda a respeito do uso do livro, a professora relata que 

o utiliza como um elemento facilitador no processo de aprendizagem. Os alunos trabalham com 

o livro com autonomia, não exigindo muito tempo da aula para executar essa tarefa. Nesses 

momentos, a professora propõe que o trabalho seja individual para poder avaliar a 

aprendizagem. Segundo ela, a avaliação da aprendizagem depende de que o professor perceba 

algo nas ações dos alunos. 

 

Eu vejo o livro assim. Hoje eu vejo o livro, pelo contrário, né, um facilitador 

até também. Por quê? Quando eles vão para o livro, eles fazem quase que 

independentemente. Eu proponho o desafio, muitas vezes eu deixo fazer 

sozinho, a gente corrige depois na correção coletiva ou deixo fazer em dupla. 

 

 O esquema a seguir mostra como o professor organiza a estratégia para argumentar que 

a aprendizagem requer a percepção do professor. 
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Figura 35: Esquema argumentativo para tese 5 / S3 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é um slogan que deixa implícita uma ideia, existente nas novas abordagens 

da Educação, de que cada criança tem seu tempo para aprender. Esse tempo precisa ser 

percebido e respeitado pelo professor. O acordo 1 liga-se à tese 5 por meio de um argumento 

quase-lógico através de uma implicação. A professora diz que algumas crianças têm dificuldade 

de aprendizagem na sua turma, que precisam de mais tempo para aprender. Ela percebeu que 

se não parasse e respeitasse o tempo de cada aluno para aprender, então, ela não conseguiria 

ensinar, como visto no extrato abaixo. 

 

A gente tem que ter sempre em mente que as turmas não são iguais, as 

crianças não são iguais e não aprendem a mesma coisa ao mesmo tempo e 

da mesma forma. Então, eu tenho uma turma que tinha algumas dificuldades 

quando eu comecei com eles e eu percebi que se eu não parasse e visse cada 

um em particular, não ia caminhar. 

 

Como cada criança tem seu tempo, a professora percebe e avalia a aprendizagem dos 

alunos e propõe a troca entre as crianças. O acordo 2 é relativo ao preferível e se liga à tese 5 

por meio de um argumento fundado na estrutura do real numa relação pragmática. Ela explica 

que, a partir da sua avaliação, organiza o trabalho em grupo para que o aluno que já 

compreendeu o que ela está ensinando possa ajudar outro aluno. Isso depende do que ela 

observa em cada aluno, fato exposto no trecho abaixo 

 

Então, eu acho que não posso deixar de olhar para o aluno[...] Então, eu não 

posso deixar de oferecer diferentes estratégias [...]trabalhar em grupo, né, 

pegando uma criança que está numa fase anterior, colocando ela com 

crianças que estão numa outra fase, para que eles se ensinem, porque isso 

contribui, às vezes, muito mais do que o professor falando. Então, permitir 

essa troca dentro da sala de aula, de fazer trabalhos em grupo, de que os 
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pares possam trocar com aquele que está mais adiante com os que estão 

ainda numa fase anterior, então, isso não pode faltar. 

 

O acordo 3 é real por um fato. Ele sustenta a tese 5 por meio de um argumento fundado 

na estrutura do real pragmático. Para avaliar o aluno, S3 diz que propõe desafios individuais. 

As atividades propostas no livro são utilizadas com essa finalidade. A sala de aula é 

reorganizada para o momento de avaliação, para que os alunos façam a atividade 

individualmente. A professora diz que observa como as crianças realizam a atividade e percebe 

algo a partir da expressão ou do comportamento que possa indicar alguma questão na 

aprendizagem, embora não diga exatamente o que, fato exposto no extrato a seguir  

 

Então, a gente tem os desafios. Geralmente, a gente faz uma situação juntos 

quando vai para o livro. Depois, eu proponho uma atividade que seja em 
dupla ou em grupo e, aí, outra eu peço para que eles façam sozinhos porque 

aí já teve o nosso momento, né, mais com a minha ajuda, um momento de 

trocar entre eles em quatro ou em dupla e, depois, eu falo: “agora essa página 

eu quero que seja um desafio individual”. E aí eles se organizam para não 

ficar, né, naquela organização mais de grupinho, ficam sentados mais 

individuais e aí eu peço pra fazer sozinho. Na hora que está fazendo, você 

não pode deixar de observar. Já vê uma criança, às vezes, com uma carinha 

de que tá pensando com uma dificuldade maior. 

 

A professora diz que avalia vendo, observando o aluno durante as atividades. Embora 

ressalte a que a avaliação é feita através das atividades individuais, ela diz que também avalia 

se o aluno aprendeu matemática pela observação do comportamento nas atividades em grupo. 

Seu discurso é bastante vago quando explica quais aspectos são observados para avaliar se o 

aluno aprendeu matemática nesses momentos. O acordo 4 é real relativo a um fato e está ligado 

à tese por um argumento fundado na estrutura do real por um pragmatismo, colocado no trecho 

a seguir 

 

E sempre observando, caminhando, é vendo quem está fazendo com 

facilidade, quem está usando, quem está fazendo no dedinho, quem está 

fazendo mentalmente, quem já acabou. E a gente vê nesses momentos mais 
individuais. No grupo também, porque, você vê quando está no grupo e só um 

ou dois estão ali falando e os outros estão, né, ali mais quietinhos. Não estão 

interagindo tanto, falando.  

 

Eu avalio dessa forma, não só desse jeito, mas num jogo também. Quando 

está jogando você vê a criança que não entendeu uma regra ou que não está 

conseguindo é, chegar ali no objetivo ou não compreendeu direito. Então, 

através do jogo também, eu observei, é observação o tempo todo. 
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Nas teses 1 e 2 a professora afirma que para ensinar matemática ela precisa aprender: 

conhecer os objetos matemáticos e saber como tratá-los. Nas teses 3 e 4 ela defende que a 

aprendizagem do aluno é que determina o ensino e que para ensinar ela precisa de tempo. O 

tempo também está relacionado à aprendizagem, segundo a professora. Diante disso, ela 

defende a necessidade de desenvolver-se profissionalmente. Para a professora esse processo 

demanda movimento como mostra o esquema argumentativo para tese 6 (figura 36). 

 

 

Figura 36: Esquema argumentativo para tese 6 / S3 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é preferível, um valor. Ele se liga à tese 6 por meio de um argumento fundado 

na estrutura do real numa relação de causa e efeito. A professora diz que para ensinar é preciso 

que tenha direcionamento, em acordo com a metáfora do percurso. Segundo Mazzotti (2002, 

2016), ter direcionamento é o mesmo que ter um rumo, uma direção, um percurso a ser seguido. 

Para o autor, “a metáfora PERCURSO é central nas teorias pedagógicas” (MAZZOTTI, 2002, 

p. 129). Ela está associada à ideia de que para que o aluno aprenda, o professor precisa oferecer 

algo que conduza o aluno à aprendizagem. A professora relata que fazia o que queria porque 

tinha liberdade e que achava que estava fazendo o melhor. Hoje ela percebe que não estava 

(causa), que é necessário o desenvolvimento dos conhecimentos teórico e didático (efeito). O 

extrato abaixo ilustra essa questão 

 

“a gente tinha muita liberdade pra criar, mas não tinha muito 

direcionamento. [...] Eu fazia o que eu queria também e o que eu sabia, 

sempre achando que eu estava fazendo o meu melhor. 

 

Segundo S3, o direcionamento é dado através do movimento que acontece entre a 

assessoria e a sala de aula. Ela diz que aprende na assessoria e “volta” para sala de aula de aula. 

Para que esse processo se efetive precisa “trazer” os resultados, as dificuldades que surgem na 
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execução da proposta pedagógica para ser avaliada e discutida com seus pares no espaço de 

formação. Ela defende que o processo de desenvolvimento profissional tem como base a troca 

entre a equipe pedagógica. Para trocar algo com alguém, os sujeitos precisam se movimentar. 

Além disso, ela precisa do direcionamento para o trabalho. Assim, o acordo 2 porta sobre o real, 

um fato, e se liga à tese 6 por meio de um argumento quase-lógico através de uma implicação, 

conforme mostra o fragmento abaixo. 

 
[...] depois daquilo, você tem o seu trabalho, você volta pra sala de aula cheia 

de ideias e você não tem mais com quem trocar, com quem mostrar se foi 

bom, se foi positivo, é o que aconteceu, então, prá onde a gente vai?  
 

A professora explica que o modelo de desenvolvimento profissional em serviço garante 

o movimento entre a sala de aula e o espaço de formação onde ela discute e troca ideias com 

seus pares. O fato desse processo acontecer em serviço possibilita que seja um processo 

contínuo.  

 

E o diferencial da formação continuada daqui é que eu posso trazer o 

resultado do trabalho, eu posso trazer as dificuldades que eu encontrei e a 

gente está sempre trocando. 

 

O acordo 3 porta sobre o real, uma verdade. Ele se relaciona à tese 6 por meio de dois 

argumentos. O primeiro argumento funda o real por meio de uma metáfora: a professora 

compara o movimento imposto pelo modelo de formação descrito nesse trabalho com uma via 

de mão dupla. As pessoas se deslocam por uma via, explicando a dinamicidade do processo de 

formação de desenvolvimento profissional. A via descrita pela professora é uma via de mão 

dupla, referindo-se ao movimento de inda e vinda entre a sala de aula e o espaço de formação 

(figura 37).  

 

Figura 37: Ilustração da metáfora “via de mão dupla” 

Fonte: Produzido pela própria autora 
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O acordo 3 também se relaciona à tese 6 por meio de um argumento fundado na estrutura 

do real por meio de um pragmático. A professora explica a importância de se movimentar por 

essa via de mão dupla que liga a sua sala de aula à formação.  Para ela o fato de ter com quem 

trocar, avaliar o que foi feito, garante a continuidade do que foi realizado na sala de aula e na 

formação. O feedeback entre os dois extremos da via garante que o trabalho dê certo, na opinião 

da professora. Fica implícita a ideia de movimento nessa metáfora. Para se deslocar numa via 

de mão-dupla é preciso ir e vir; transitar pela via nas duas direções: da sala de aula para o espaço 

de formação e vice-versa. 

 

Quando você faz um curso, ou assiste uma palestra, até mesmo uma pós-

graduação, né, e você vem pra sala de aula, você vai levar esse retorno pra 

quem? Então, a gente não tem com quem trocar e dar continuidade. Aquele 
aprendizado, né. E o que você aprende acaba abandonado. Você deixa tudo 

de bom que você aprendeu lá porque muitas vezes você, entre erros e acertos, 

você deixa, não tem uma base, não tem um apoio, não tem pra quem você dar 

um retorno com quem você trocar. Então, ao mesmo tempo que você está 
ensinando, você está avaliando. É um feedeback enorme. A gente tem essa 

troca, essa via de mão dupla, então, não tem como não dar certo.  

 

No extrato acima, a professora justifica que o que ela aprende no processo de 

desenvolvimento profissional dá certo porque ela tem a possibilidade de discutir os resultados 

que observa do trabalho realizado em sala de aula. É um processo contínuo de aprendizagem 

dela e dos alunos. O acordo 4, relativo ao real denotando um fato, liga-se à tese por meio de um 

argumento quase-lógico através de uma implicação: se a professora pode discutir os resultados, 

então, ela leva as questões para o espaço de formação. Desenvolver-se profissionalmente para 

a professora, requer movimento contínuo. 

 

Você não tem como abandonar o que eu aprendi aqui. Eu vou pra sala de 

aula e trago e volto com novas ideias e algumas dificuldades e volta de novo.  
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Figura 38: Esquema de articulação entre as teses 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

Através da análise, temos acesso aos implícitos nos acordos que nos revelam os indícios 

das representações sociais da aprendizagem matemática. Foi possível identificar similitudes 

com os indícios encontrados na análise da primeira e, mesmo, da segunda entrevistada. Assim 

como a primeira entrevistada, a professora se remete à sua aprendizagem para inferir sobre a 

aprendizagem do aluno. Ela defende que o professor não sabe matemática e não sabe como 

ensinar matemática quando se forma. Para ela o professor não tem que saber. Mas a escola 

supõe que o professor chegue pronto para ensinar, o que não acontece. A entrevistada evoca o 

slogan “a escola é espaço de construção” para defender a ideia de que é na escola que o 

professor aprende, atribuindo novo significado: o professor precisa aprender matemática e a 

aprender como ensinar matemática e isso acontece na escola, no exercício da docência. A escola 

é lócus de aprendizagem para professores e alunos e, para isso, ambos precisam de tempo. 

A objetivação parece estar vinculada à imagem do tempo que se mostra como elemento 

associado à aprendizagem da professora e do aluno.  Segundo a professora, ela precisa de tempo 

para ressignificar a matemática. Para ela ensinar, antes ela precisa saber matemática e, ainda, 

ela precisa saber como ensinar matemática. Novamente, a professora evoca um slogan 

conhecido, conferindo-lhe novo significado: “a aprendizagem tem que ser significativa” não 

somente para os alunos, mas para ela também. A aprendizagem dela remete a aprendizagem do 

aluno, assim como identificamos na análise da primeira entrevista. Para ela aprender e ensinar 

matemática, ela precisa de tempo.  
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O fazer pedagógico aparece relacionado à forma como os alunos aprendem. A partir da 

observação dos alunos durante a realização de atividades individuais e coletivas, a professora 

observa os alunos e percebe se eles aprendem. Ela defende que precisa saber como os alunos 

aprendem para saber como ela ensina. Caso, ela identifique que a aprendizagem não tenha 

ocorrido, ela precisa oferecer estratégias diferentes para que o aluno aprenda. Porém, ela não 

diz precisamente o que observa no aluno. O processo de ensino aprendizagem requer tempo: 

tempo para a professora ensinar, tempo para o aluno aprender. Para a professora o slogan “as 

crianças não aprendem a mesma coisa ao mesmo tempo” implica que ela deve estar atenta e 

observar como as crianças aprendem e ajustar a forma como ela ensina ao tempo necessário 

para o aluno aprender. O tempo aparece novamente como elemento associado ao aluno e da 

professora.  

Assim como para S1, S3 parece buscar referências para significar a aprendizagem na 

percepção do que o aluno faz e no seu próprio movimento de aprendizagem. O movimento 

é um elemento muito presente no discurso das três professoras. Para S3, o significado atribuído 

ao movimento aproxima-se das evidências interpretativas da primeira entrevista, está associado 

à aprendizagem da professora. Entretanto, aparece fortemente ligado à aprendizagem do aluno, 

uma vez, que a professora se desloca numa “via de mão-dupla”. A via pela qual ela transita nos 

dois sentidos liga a sala de aula ao espaço de formação. A professora observa o aluno e percebe 

se ele aprendeu. Caso isso não ocorra, ela leva os resultados e as dificuldades do aluno em 

aprender e as dela em ensinar para serem discutidas no espaço de formação. Isso é possível 

porque a formação acontece em serviço. A partir desse contexto, o fazer pedagógico é 

repensado e a professora retorna para sala de aula para colocar em prática. Segundo a 

entrevistada, a troca e o feedback garantem que a proposta dará certo, ou seja, que a 

aprendizagem dos alunos e da professora estão garantidas por um processo contínuo no tempo-

espaço da escola. Para que professora e aluno aprendam é necessário que haja um movimento 

ininterrupto da professora entre a sala de aula e o espaço de desenvolvimento profissional. 

 

5.1.4. Análise da entrevista da professora S9 

 

S9 tem 34 anos e é professora há 17 anos. Sempre lecionou nos anos iniciais do ensino 

Fundamental. Fez curso Normal, é formada em Pedagogia e possui pós-graduação em 

alfabetização e letramento. Formou-se no curso superior em 2007, contudo, após 2008 

consolidou a sua prática em sala de aula. Nesse mesmo ano, ela começou a trabalhar na 

instituição que serviu de campo para nossa pesquisa, permanecendo em desenvolvimento 
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profissional em serviço até o primeiro semestre de 2010. Atualmente, a professora participou 

do processo seletivo de uma conceituada revista educativa para ser uma das professoras 150 

professoras autoras que desenvolverão os planos de aula de matemática que serão publicados 

ao longo de 2018. Antecipamos a apresentação da análise completa da nona entrevistada, por 

se tratar de uma professora que já não participa da formação há 7 anos e a mesma afirmar que 

o desenvolvimento dos conhecimentos profissionais é determinante na sua prática, motivando-

a a participar de desafios relacionados ao ensino da matemática. 

Durante a entrevista, identificamos cinco controvérsias. A primeira controvérsia diz 

respeito ao processo de desenvolvimento profissional da professora. Ela afirma que 

desconsidera a sua formação no curso Normal por não trazer consigo boas referências 

pedagógicas, todas as suas práticas eram rasas. Faltava-lhe conhecimento teórico e didático. 

Hoje ela se avalia como uma professora diferente, pois, passou por um processo de 

transformação na sua formação. 

A segunda controvérsia é sobre ensino e aprendizagem, processos que aparecem 

fortemente imbricados no discurso da professora. Ela afirma que para ensinar, precisa entender 

como os alunos aprendem e, para isso, deve se colocar no lugar do aluno. Para ela, o aluno 

aprende de acordo com o modo que ela ensina, logo, o modo de ensinar deve se adequar às 

necessidades do aluno. Como ela diz ser diferente, afirma que deve ensinar de uma maneira 

diferente, conciliando o fazer pedagógico com a forma que ela acredita que o aluno aprende. 

O motivo que a professora julga que a faz ser uma professora diferente é elemento da 

terceira controvérsia identificada no discurso da entrevistada. As marcas da experiência pessoal 

da professora construídas ao longo da sua história como aluna, revelam uma trajetória de dor, 

sofrimento e medo. A aprendizagem da matemática sempre foi difícil para a professora. Ela 

relata que a dificuldade dela não pode ser maior que o desejo de proporcionar que seus alunos 

construam uma trajetória diferente da dela. Ela afirma que não quer os alunos tenham uma 

relação de amor e ódio com a matemática. 

A quarta controvérsia relaciona-se à aprendizagem da matemática. Segundo a 

professora, a aprendizagem torna-se difícil quando alguns aspectos não são considerados. Ela 

valoriza o desenvolvimento do raciocínio para resolução de problemas em detrimento do uso 

de modelos e algoritmos prontos. Para isso, defende que é necessário fazer a conexão entre o 

que se aprende e a vida, colocando a resolução de problemas como eixo da sua proposta 

pedagógica. Para ela, a matemática deve ser vista como um todo e não de forma fragmentada. 

Aprender matemática dói, segundo a professora. Ela sente a necessidade de explicar que a dor 

faz parte do processo de aprendizagem, mas que não precisa ser traumática como foi para ela. 
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O quinto elemento controverso centra-se no ensino da matemática. A professora diz 

que para ensinar, precisa escutar os alunos e observá-los. Ela precisa entender o raciocínio deles 

para que possa dar elementos para eles pensarem e, assim, aprenderem. Para isso o trabalho 

precisa ter uma sequência coerente. 

Apresentamos a seguir o esquema argumentativo, figura 39, que mostra como o 

primeiro elemento de controvérsia revela-se nos acordos e tese 1, extraídos da análise do 

discurso da professora. 

 

 

Figura 39: Esquema argumentativo para tese 1 / S9 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

Existe uma marcação de tempo determinada por um fato: antes, ela era uma professora. 

O contato com o diferente a transformou na professora que ela é hoje. O acordo é relativo ao 

real, o fato de tudo ser raso. Ele fixa-se à tese por meio de um argumento pragmático. A 

professora explica que antes considerava o seu fazer pedagógico raso, relatando os aspectos 

teóricos e didáticos que lhe faltavam, como mostram os trechos a seguir. 

 

O meu Normal eu quase que desconsidero. [...]O meu Normal foi muito 

ruim.[...] E eu lembro como se fosse hoje que as minhas provas eram 
baseadas em datas comemorativas, eram baseadas em alguns fragmentos 

de texto, mas tudo bem raso, eu não tive aprofundamento nenhum em nada 

na minha formação de professores. 
 

Até eu entrar nessa escola, eu ter contato com essa maneira que eu julgo 

diferente, eu trabalhava matemática como uma repetição que o livro 

didático me trazia.  Eu não me atentava, ainda que, na verdade eu não tinha 
o conhecimento, aquilo me incomodava de uma certa maneira, mas eu não 

tinha o conhecimento de como fazer diferente.  
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O fato de a professora ter começado a trabalhar em uma outra escola, na qual ela teve 

contato com uma forma diferente de pensar a sala de aula, fez com que ela se transformasse. 

Essa é a causa para que, hoje, ela querer e ser diferente (efeito). O acordo 2 é relativo ao real e 

relaciona-se à tese por meio de um argumento fundado na estrutura do real através de uma 

relação de causa e efeito, de acordo com o extrato seguinte 

  

Eu comecei a trabalhar numa outra escola. E nessa escola, eu comecei a me 

deparar com uma maneira diferente de pensamento mesmo de sala de aula, 
né. Eu comecei a observar que nessa escola, as pessoas tinham um 

pensamento diferente daqueles pensamentos que eu já trazia comigo. 

 

A transformação da professora dependeu do fato de ela ter tido acompanhamento diário 

e de perto. O acordo 3, relativo ao real, está relacionado à tese por um argumento fundado na 

estrutura do real num argumento pragmático. A professora explica como era esse 

acompanhamento. Ela relata que o fato de poder aplicar o que era discutido, ter a quem recorrer 

caso tivesse alguma dúvida ou se algo desse errado e, depois, poder voltar para a sala de aula e 

tentar novamente foi o que fez a diferença na transformação dela. 

 

O que faz a diferença foi justamente esse acompanhamento diário, esse 
acompanhamento de perto que nós tínhamos com a matemática e também com 

a língua portuguesa. No caso de sentar e compartilhar ali nossos 

planejamentos, nossas dúvidas, de pensar estratégias diferentes. E aí, quando 
eu ia pra sala de aula, chegava e aplicava, tinha uma dúvida, não dava certo, 

na semana seguinte, eu tinha a quem recorrer e explicitar aquilo que eu não 

conseguia, aquilo que deu errado. E aí, eu tinha um feedback legal. E na 
semana seguinte, eu tinha como voltar para minha sala e tentar novamente. 

Até que assim, a gente foi construindo uma maneira diferente de trabalhar 

matemática na sala de aula. 

 

O esquema argumentativo a seguir, figura 40, mostra o que a professora faz para que a 

forma dela ensinar matemática seja diferente. 
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Figura 40: Esquema argumentativo para tese 2 / S9 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

O acordo 1 é relativo ao real e denota o fato da professora constatar que os alunos 

aprendem da maneira que ela ensina. Esse acordo fixa-se à tese por meio de um argumento 

fundado na estrutura do real numa relação de causa e efeito. A professora defende que precisa 

saber como os alunos aprendem (efeito) porque ela acredita que os alunos aprendem da maneira 

que ela ensina (causa). Ela explica que antes ela não se preocupava como os alunos aprendiam 

e focava sua prática somente no conhecimento matemático tradicional.   

 

Eu não me atentava para como os alunos aprendiam. Eu me preocupava como 

eu ia ensinar, mas eu não me preocupava como eles iriam aprender. Eu não 

conseguia fazer essa associação de que eles vão aprender de acordo com a 
maneira que eu vou ensinar.  

.  

A professora defende que para ensinar, ela precisa saber como o aluno aprende. Os 

alunos aprendem da forma como ela ensina, por isso ela precisa rever a prática. O acordo 2 é 

relativo ao preferível, é um valor. O acordo fixa-se à tese por meio de um argumento quase-

lógico através de uma implicação: se a professora está tentando rever a prática, então, ela precisa 

pensar como os alunos vão aprender, conforme o trecho a seguir. 

 

Se eu estou tentando rever a minha prática sem conhecer ou sem entender 
como eles vão fazer aquele raciocínio, eles vão compreender aquilo que eu 

estou falando, não iria adiantar. Então, ali eu comecei a entender isso, que 

antes de eu pensar no que eu vou fazer, eu tenho que pensar em como eles 

vão aprender. 

 

A professora revê a prática dela de acordo como ela entende que os alunos aprendem. 

Mas isso parece não ser suficiente para garantir a aprendizagem. O acordo 3 é relativo ao 

preferível, um valor, e se liga à tese por meio de um argumento fundado na estrutura do real 
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por uma relação de dependência de causa e efeito. Ela precisa saber como o aluno aprende 

(causa) para fazer de uma forma diferente (efeito), conciliando o fazer e a forma que o aluno 

aprende.  

Daí, eu ia rever a minha prática e tentar fazer de maneira diferente, 

conciliando aquilo que eu quero fazer da maneira que eles vão aprender. 

 

O modo que a professora se utiliza para saber como fazer é se colocar no lugar do aluno 

para saber como ele aprende. Não fica claro o que essa observação poderá ver, apenas que a 

observação deve ser feita. Os mecanismos pelos quais ela identifica a aprendizagem não foram 

objeto da atenção dela na explicação. Quando ela souber como ele aprende, ela saberá como 

deverá ensiná-lo. Há três termos: se colocar no lugar do aluno, saber como ele aprende e ensinar. 

Um termo redunda no outro numa sequência lógica, não é possível trocar a ordem dos termos: 

primeiro a professora se coloca no lugar do aluno, ela entende como ele aprende e, então, ela 

ensina da forma com o aluno aprende. O acordo é real, relativo a um valor e está relacionado à 

tese por um argumento quase-lógico de transitividade. 

 

Eu vou fazendo como se eu fosse o aluno para ver se aquilo que eu criei, se 

aquela estratégia vai realmente conseguir alcançar o pensamento daquele 
meu aluno. 

 

O discurso da professora traz marcas da sua experiência pessoal com a aprendizagem da 

matemática, imbuído por um sentimento de medo. Ela expressa a necessidade e o desejo de 

romper com alguns bloqueios dela para que a aprendizagem dos alunos e, consequentemente, a 

história deles com a aprendizagem da matemática seja diferente, como mostra o esquema 

argumentativo a seguir (figura 41). 

 

 

Figura 41: Esquema argumentativo para tese 3 / S9 

Fonte: Produzido pela própria autora 
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Há um acordo relativo ao real traduzido na verdade delatada pela professora: a 

matemática era um “monstro” (figura 42). Ele se liga à tese por meio de um argumento que 

funda a estrutura do real por meio de uma metáfora. A professora compara a matemática à 

imagem do monstro, ser que provoca medo, ameaça. O “monstro da matemática” é capaz de 

matar o desejo e o gosto por aprender matemática. A professora diz que matemática é vida e 

que ela quer que esteja viva dentro dos alunos delas, logo, o “monstro da matemática” não pode 

existir porque ele ameaça e mata o prazer de aprender matemática. Foi assim com ela, não pode 

ser assim com os alunos. Para isso, ela precisa ser diferente e criar a possibilidade de que a 

experiência do aluno com a aprendizagem matemática seja diferente da dela. 

 

 [...] a matemática é vida. [...] E eu quero que essa vida esteja viva dentro dos 

meus alunos, eu não quero que morra. Eu não quero que fique apagada e 

nem que se transforme em um monstro como foi comigo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Ilustração da metáfora “a matemática era um monstro” 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

  O desejo da professora não é um desejo qualquer, o desejo é qualificado: é o de não 

deixar nos alunos a marca do medo do “monstro da matemática” que torna o aprendizado difícil. 

Ela precisa fazer de uma forma diferente da que ela aprendeu para que os alunos aprendam de 

outra maneira e não passem pelo o que ela passou. Há um acordo relativo ao no valor explicitado 

pela professora: a dificuldade dela não pode ser maior que o desejo dos alunos serem diferentes. 

O argumento utilizado está fundado na estrutura do real e denota uma relação de dependência 

entre o acordo e a tese. A dificuldade da professora não pode ser maior que o desejo dela 

(causa), por isso, ela precisa ser diferente para que o aluno também seja (efeito).  

 

[...]eu ainda tenho esse medo, ainda tenho esse receio. Quando falam pra 

mim, vamos fazer algo em matemática, eu fico com medo. Mas, talvez, essa 

minha vontade de querer ser diferente, seja um pouco maior que meu medo. 
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Assim, eu gosto de matemática, mas eu tenho dificuldade na matemática. E 

quando eu quero enfrentar, eu quero dizer pra mim, que a minha dificuldade 

não pode ser maior que o meu desejo de não deixar os meus alunos levarem 
consigo isso que eu levei e que eu trago até hoje. Eu quero ser diferente, eu 

quero que eles sejam diferentes, na verdade.  

 

O acordo 3 é relativo ao preferível e é um valor para a professora. Ela diz que precisa 

rever a prática pedagógica para que os alunos sejam diferentes e não tenham a marca do medo 

da matemática que faz com que professora se sinta insegura e tenha dificuldade em aprender 

matemática. Ensinando matemática da forma como ela aprendeu, ela reproduz a história dela. 

Ela precisa ser diferente, para que os alunos dela também sejam. Rever a prática é o meio para 

que os alunos sejam diferentes (fim), como mostra o trecho a seguir. 

 

Pra que eles sejam diferentes, eu sei que eu tenho que rever a minha 

prática também.  

 

O acordo 4 é relativo ao preferível. A professora fala de um sentimento verdadeiro para 

ela. Ela diz ter uma relação de amor e ódio com a matemática. Ela afirma não saber matemática 

e isso a incomoda, provoca raiva, ódio. Ao mesmo tempo ela gosta muito de matemática. Ela 

diz que não sabe, mas quer saber, quer aprender para poder ensinar. Ela não quer que os alunos 

dela tenham a mesma experiência com a aprendizagem da matemática que ela teve. O 

argumento que liga o acordo à tese está fundado na estrutura do real por uma ligação de causa 

e efeito. A professora não quer que os alunos dela tenham uma relação de amor e ódio coma 

matemática (efeito), por isso, ela precisa ser diferente (causa). 

 

Eu não sei porque eu gosto muito da matemática, é uma relação de amor e 

ódio, eu não sei te explicar. Eu acho que eu fico com raiva porque eu não sei 

e eu gostaria de saber e ao mesmo tempo eu quero buscar pra aprender e pra 

favorecer os meus alunos para que eles não tenham isso que eu tive.  

 

A professora relata que sua relação com a aprendizagem da matemática foi marcada 

pelo medo que dificultaram muito sua aprendizagem. Ela diz que quer ser diferente para que 

seus alunos sejam diferentes e não passem pelo que ela passou. Para isso, ela diz que para 

ensinar precisa saber como os alunos aprendem. Ela diz, ainda, que há alguns aspectos que são 

relevantes e devem ser consideraddos no processo de ensino aprendizagem da matemática, 

como mostra o esquema argumentativo a seguir (figura 43). Não esclarece, contudo, que 

aspectos devem ser considerados. 
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Acho que a gente julga a matemática difícil porque a gente não teve a 

oportunidade de aprender por esse viés, de aprender...assim, por mais que eu 

ache matemática muito difícil, mas eu acho gostosa, porque eu acho que a 
matemática muito mais do que as outras disciplinas, a gente vive a 

matemática. 

 

  

 

Figura 43: Esquema argumentativo para tese 4 / S9 

Fonte - Produzido pela própria autora 

 

A professora diz que para resolver problemas ela desenvolve um raciocínio que não 

necessita a aplicação de fórmulas e resultados que muitos professores julgam indispensáveis, o 

que explica a necessidade de argumentar. Ela deixa implícita a valorização das estratégias 

traçadas na resolução de problemas. Ela defende a tese por meio de um argumento fundado na 

estrutura do real de causa e efeito. A matemática torna-se difícil (efeito) quando o professor só 

reconhece como válidas as resoluções de problemas que não apresentam a aplicação de 

fórmulas e, sim, estratégias mais criativas (causa). 

 

Porque, na verdade, eu me julgo, eu acho que eu tenho raciocínio, mas eu 

acho que eu não tenho conhecimento aplicado, mas eu tenho raciocínio. 
Então, assim, se eu for eu enquanto aluna, se eu for resolver um problema, 

se eu for fazer alguma atividade matemática, de repente, eu não vou conseguir 

fazer exatamente aquela a fórmula que alguns professores julgam 

indispensáveis, mas, talvez, eu consiga chegar no resultado do problema por 

meio das minhas estratégias.  

 

Segundo a professora, outra questão que deve ser considerada no processo de ensino-

aprendizagem da matemática é a necessidade de oferecer situações que os alunos possam 

estabelecer a relação entre o que eles aprendem na escola e as situações vivenciadas fora dela, 

um dos marcadores da Pedagogia Nova. Ela diz que quando não se estabelece conexão entre o 

que se aprende e a vida (causa), a matemática fica difícil (efeito). Esse argumento liga à tese ao 
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acordo relativo ao real descrito pelo fato de que antes ela não fazia a conexão entre o que ela 

aprendia e a vida. Ela precisa fazer essa relação para que os alunos também façam.  

 
Então, o que eu acho difícil na matemática, porque eu julgo hoje a 

matemática difícil, porque eu não aprendi, porque eu não fazia conexão 

entre aquilo que eu aprendia pra minha vida, aplicabilidade da matemática 
na minha vida, nunca tive.  

 

Por mais que eu ache matemática muito difícil, mas eu acho gostosa, porque 

eu acho que a matemática muito mais do que as outras disciplinas, a gente 

vive a matemática. Então, se a gente conseguir fazer essa ponte com as 

crianças, fazer com que eles, realmente, consigam enxergar a matemática em 

todos os espaços, eles, provavelmente, não vão ter o que eu tenho.  

 

No discurso da professora, a resolução de problemas aparece como aspecto relevante 

para o ensino-aprendizagem da matemática. Ela diz que a situação problema é o “boom” da 

matemática. A utilização desse termo denota, metaforicamente, o estouro atribuído ao 

desenvolvimento de algo. Esse fato parece ter grande significado porque, na verdade, é algo 

que ela desconhecia e descobriu no seu processo de transformação, no contato com o diferente 

defendido na tese 1. O acordo é relativo ao real, é uma verdade para a professora. Ele se liga à 

tese por meio de um argumento fundado na estrutura do real pragmático. Ela explica porque a 

situação problema é o diferencial no seu trabalho e o que ela faz para que a matemática não seja 

difícil para seus alunos. 

 

Eu entendo a matemática, o boom da matemática é a situação problema, [...] 

focar nos passos da resolução de um problema, porque eu acho que isso é o 

diferencial. Porque geralmente as pessoas vão resolver um problema até 

utilizam esses passos, esse passo-a-passo, mas eles não deixam explícito 

[...]Eu fui fazendo perguntas para que eles compreendessem. Aí depois, 
planejando [...] eu fui trabalhando, peguei as estratégias com material 

dourado, pra fazer com que eles conseguissem executar aquele plano. E por 

último, verificando [...] a gente aprende prova real a vida inteira, mas 
ninguém sabe pra que que serve essa prova real e aí a gente entende que a 

nossa prova real a gente aprende pra verificar se aquela resolução que nós 

fizemos foi correta ou não.  

 

Para a professora a matemática deve ser ensinada a partir dos contextos extraídos do 

dia-a-dia. Ela diz que ensina as ideias relacionadas a um determinado conceito. Ela defende que 

a matemática não deve ser ensinada de forma fragmentada. Ela diz que “a matemática é um 

todo” para reforçar a ideia de que os conteúdos não devem ser ensinados de forma 

compartimentada. O acordo 4 é relativo ao real, é uma verdade. Ele se liga à tese por meio de 

um argumento que funda o real através de um exemplo. 
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A mesma coisa com as ideias da multiplicação. Quando eu vou trabalhar 
multiplicação, eu não consigo me deter às parcelas de números iguais. Eu sei 

que é uma ideia muito forte, mas na minha cabeça não é a única, então, 

quando eu começo a trabalhar as análises combinatórias com meus alunos 
pra mim é tão fácil, é tão verdade, é tão presente no dia-a-dia [..] como é que 

uma pessoa [...] não entende isso, só foca naquele fragmento da matemática, 

se a matemática é um todo. Por que se fragmenta isso?  

 

O acordo 5 é relativo ao real, é um fato para a professora: aprender dói, doeu quando o 

aluno precisou organizar e administrar o conhecimento dele para resolver o que a professora 

propunha. O acordo liga-se à tese por meio de um argumento de causa e efeito. Quando a 

matemática não é ensinada por esse viés, ela é difícil de ser aprendida (causa). A professora 

atribui dor a esse processo. Segundo ela, “aprender dói” (efeito) porque o aluno precisa aprender 

a administrar o conhecimento dele para resolver situações problema, principalmente, aqueles 

relacionados às situações vivenciadas no cotidiano para além dos muros da escola. Os alunos 

querem as respostas prontas e eles precisam pensar, mudar, assim como ela mudou em relação 

à matemática. A mudança dela implica na mudança dos alunos.  

 

Ele vai aprender a administrar o conhecimento dele. Doeu, porque aprender 

dói, doeu, teve sacrifício, chorou, eles choram, apagam e faz de novo e vamos 

fazer. E a minha faixa etária é uma faixa etária que quer muito a resposta 
pronta, né?[...] E eu digo: eu não vou dar. Você é que vai mudar, você vai 

pensar e você vai falar. 

 

Quando o aluno consegue aplicar o que aprendeu na escola, a professora avalia que ele 

aprendeu.  

Um aluno meu foi na Bienal e falou assim pra mim [imitando voz] Tia 

Mariana, o moço me enrolou. Por que te enrolou, meu filho? No troco, porque 

o meu livro era vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos. Ele me deu só 

dez centavos de troco. Eu dei trinta reais pra ele. Tá faltando cinco centavos. 
[retornando ao normal] Pode parecer uma bobeira, mas pra mim eu tinha 

acabado de trabalhar com eles essa questão do troco, manusear o dinheiro, 

da moeda. Para mim aquilo ali foi um “boom”, porque realmente foi a maior 
avaliação que eu poderia ter feito, foi na vida aplicando aquele conhecimento 

que nós trabalhamos em sala de aula. Isso pra mim é gratificante.  

 

A professora defende que aprender matemática não é difícil quando os aspectos 

supracitados são considerados. Para isso, o professor precisa ensinar a partir da escuta e da 

observação dos alunos como mostra o esquema argumentativo a seguir (figura 44). 
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Figura 44: Esquema argumentativo para tese 5 / S9 

Fonte: Produzido pela própria autora 

 

A professora diz que para ensinar ela precisa escutar e observar o aluno. Ela os observa 

enquanto eles realizam as atividades propostas, faz perguntas para que eles falem e, assim, ela 

possa entender o raciocínio deles. Ela ressalta que a resposta direta da atividade proposta não é 

valorizada por ela e, sim, o encaminhamento feito pelo aluno, mesmo que o conduza à resposta 

errada. Ela valoriza a discussão do erro como estratégia para aprendizagem. O acordo 1 relativo 

ao real, o fato de que ela precisa escutar os alunos para entender o raciocínio deles. Esse acordo 

liga-se à tese por meio de um argumento fundado na estrutura do real num argumento 

pragmático. 

 

Primeiro eu acho que eu tenho uma boa escuta, uma boa observação. Por 

mais que eu seja assim agitada e goste de falar, eu presto muita atenção nas 

coisas. E eu gosto muito de ouvir o meu aluno, então, eu acho que isso faz a 

diferença. Estou trabalhando alguma coisa na minha sala de aula e aí a gente 

vai dando um apanhado geral do que a gente está fazendo e, depois, eu deixo 
eles fazerem, jogo o problema para eles e deixo eles fazerem e fico 

observando e vou mediando e vou perguntando e vou aguçando ali, fazendo 

que eles coloquem para fora as dúvidas e o raciocínio, eu quero entender o 

raciocínio deles. Eu quero entender porque ele chegou ali e eu vou 
perguntando, vou perguntando, sento ali do lado e vou perguntando, 

perguntando e aí, às vezes, ele acha que não sabe, mas quando ele começa a 

falar, ele vai entendendo aquilo que ele está pensando e ele. Criança 
realmente vê que é isso aqui mesmo, ele entende. Eu acho que um dos 

diferenciais que eu acredito que eu tenha na minha prática no dia-a-dia em 

sala de aula é a observação, é a escuta e é essa questão mesmo de aguçar, 

de perguntar, de fazer com que ele coloque pra fora tanto as dúvidas quanto 

o raciocínio. Quando eu vou corrigir um determinado exercício, eles colocam 

logo a resposta tal, eles já sabem, eu pergunto: eu quero saber a resposta? 

[imitando a voz] Não, ela gosta de saber como a gente pensou. É isso mesmo, 
eu quero saber como você pensou. Porque, de repente, ele errou o resultado, 

ele errou a resposta, mas o encaminhamento que ele teve, faz com que ele 

chegue a uma outra resposta ou até mostra porque ele errou daquela maneira. 
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Então, eu acho que essa escuta e essa pergunta, essa constante indagação 

pra criança, eu acho que isso é fundamental.  

 

O acordo 2 é relativo ao real, um fato, e se relaciona com a tese por meio de um 

argumento fundado na estrutura do real de meio e fim. A professora diz que dá “elementos de 

pensamento” para os alunos desenvolverem o raciocínio deles (meio). Assim, ela pode observá-

los, escutá-los e ensinar matemática (fim).  

 

Você é que vai mudar, você vai pensar e você vai falar. E aí, eles, às vezes, 

não conseguem e eu começo a dar elementos de pensamento pra eles 

pensarem, pra despertar e pra eles conseguirem me dar a resposta. 

 

Para a professora, o trabalho precisa ter uma sequência que ela julga ser coerente. Dessa 

forma, ela pode fazer as perguntas e aguçar o raciocínio dos alunos.  Se o pensamento dela não 

estiver organizado segundo essa sequência, ela não terá como dar “os elementos de 

pensamento” para que os alunos aprendam matemática. O acordo 3 é relativo ao real e se liga 

à tese por meio de um argumento que funda o real por meio de uma metáfora. Para a professora 

a sequência que ela julga ser coerente desenvolver para que o aluno aprenda matemática 

assemelha-se ao processo de desenvolvimento motor humano, conforme as estruturas corporais 

se desenvolvem, novas aprendizagens são possíveis, exemplifica, engatinhar depois andar 

(figura 45). Há uma série de etapas a serem amadurecidas para que o aluno aprenda e essa 

etapas precisam estar organizadas de uma forma que seja convincente, primeiramente, para a 

professora para, então, poderem ser desenvolvidas com os alunos. Durante o desenvolvimento 

dessas etapas, a professora observa e escuta os alunos, auxiliando-os no processo de 

aprendizagem. 

 

Isso pra mim é óbvio, mas eles não trazem nessa sequência que eu julgo, mas 

também não sei, na minha cabeça eu julgo que é a mais coerente porque é 
como assim, você aprende a engatinhar e aprende a andar. Você vai 

engatinhando, você fortalece sua estrutura motora, você se ergue pra andar. 

 

 

Figura 45: Ilustração da metáfora aprender matemática 

Fonte: Produzido pela própria autora 



137 
 

O acordo 4, relativo ao preferível, ela valoriza aquilo que acredita. Sua crença redunda 

em um motivo para agir do jeito que age, ou seja, escutar e observar o aluno.  

 

Eu construía o meu plano de curso em cima daquilo que eu sabia e eu 

acreditava. [...] eu discuti com a minha coordenadora, que ela confiou no meu 

trabalho, confiou nas minhas ideias e ali eu fui trabalhando. [...] Ela me 
pergunta por quê e aí eu vou explicando como, por exemplo, os sólidos 

geométricos. Eu expliquei pra ela como eu ia fazer assim, porque eu aprendi 

e ela me autoriza e eu trabalho dessa forma.   

 

A argumentação da professora está fortemente relacionada ao processo de mudança que 

ela passou. Ela reconhece que a formação inicial pouco contribuiu para o seu desenvolvimento 

profissional. Ela diz que todos ensinavam matemática na superficialidade, pois faltava-lhe 

conhecimento teórico e prático. Reproduzia e repetia o que é proposto no livro didático, assim 

como a prática descrita por S3 que afirma que copiava e colava o que estava nos livros, quando 

não sabia matemática e nem como ensinar. A partir de um determinado fato ocorrido, ela teve 

contato com algo que considerou ser diferente e que a transformou. 

A análise nos revela indícios da representação de cujas referências para atribuição de 

significado à aprendizagem parecem estar na necessidade de ser diferente para que o aluno 

também tenha a oportunidade de ser diferente. Assim como S1, a professora vislumbra a 

possibilidade de a aprendizagem ser diferente daquela que ela vivenciou, entretanto, o motivo 

que as levam querer ser diferente não é o mesmo. Para S1 a aprendizagem aparece relacionada 

ao prazer. Ela não teve prazer ao aprender matemática e hoje quer que ela e os alunos tenham 

prazer nesse processo. Para S9, a necessidade de ser diferente está relacionada à dor, ao medo, 

à necessidade de ser diferente para que os alunos não passem pelo que a professora passou. Ela 

diz que a busca pelo conhecimento e o desejo de ser diferente tem que ser maior que a 

dificuldade em aprender ocasionada pelo medo. Ela não quer que os alunos dela tenham uma 

relação de amor e ódio com a matemática, sentimento que ela afirma ainda carregar consigo, 

nem tampouco medo do “monstro que era a matemática”, que tem o significado de 

aprendizagem matemática. 

S9 afirma que precisa ser diferente para que os alunos sejam diferentes. A professora 

precisa rever a prática e fazer de uma forma diferente. É a aprendizagem do aluno que determina 

a forma como ela ensina em redundância com as outras entrevistadas. S9 demonstra ter mais 

clareza do processo de aprendizagem. Para modificar o fazer pedagógico, ela afirma que precisa 

entender como o aluno aprende porque ele aprenderá da maneira que ela ensinar. Ela diz que, 

para isso, precisa se colocar no lugar do aluno. 
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S1 e S3 afirmam que a avaliação da aprendizagem depende de algo que o aluno faz e 

que elas percebem. A partir da observação dos alunos e dessa avaliação, elas reveem a prática 

de acordo com a necessidade dos alunos. Esse algo observado, no entanto, não é esclarecido. 

Para S9 essa ideia é um pouco mais ampla e relevante no que diz respeito a aprendizagem da 

matemática: observar o aluno faz parte do processo de ensino-aprendizagem. A professora diz 

que para ensinar ela precisa escutar e observar o aluno; a percepção e a escuta são práticas 

pedagógicas para ensinar e avaliar. Ela precisa entender o raciocínio dos alunos e faz isso dando 

“elementos” para os alunos pensarem durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Por 

intermédio da mediação e das perguntas que faz, a professora afirma aguçar seus alunos para 

que eles falem e exponham suas ideias. Ela diz que para ensinar precisa escutar o que o aluno 

diz e que, muitas vezes, o aluno entende que seu raciocínio está correto a partir da necessidade 

de organizar e expor seu pensamento. 

 

5.1.5. Análise da entrevista da professora S4 

 

A professora entrevistada identificada como S4 tem 24 anos. Formou-se no Normal em 

2011. Durante o segundo, terceiro e quarto ano do curso Normal fez vários estágios. Em 2012, 

ingressou no curso de Pedagogia na UNIRIO, mas ainda não concluiu. Nesse mesmo ano, foi 

contratada para trabalhar em um colégio no qual fez estágio. Começou a trabalhar na instituição 

na qual desenvolvemos nossa pesquisa em julho de 2015. Lecionou em turma da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Atualmente, tem uma turma de Pré 1 e uma de segundo ano. 

Relata que como aluna sempre gostou muito de matemática, mas que o fato de gostar não foi 

suficiente para que fosse boa aluna. 

Foram identificadas três controvérsias em torno da aprendizagem, objeto de estudo desta 

pesquisa, assim como dos temas que estão relacionados a ele: ensino e desenvolvimento 

profissional. A primeira controvérsia é a respeito do ensino. A professora estabelece uma 

relação entre ensino e aprendizagem a partir da sua experiência como aluna, defendendo que a 

forma como ensina deve ser diferente da forma que ela aprendeu. A mudança para o que ela 

julga ser diferente gera receio e medo. Justifica que a mudança é necessária porque ensinar de 

uma forma diferente ajuda as crianças que têm alguma dificuldade em aprender matemática.  

A segunda controvérsia versa sobre a avaliação da aprendizagem. Essa depende de 

algo que o professor perceba que o aluno faça, indicando a necessidade de desenvolvimento da 

aprendizagem. Dependendo do que o professor observe, ele precisa rever a prática para que o 
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aluno aprenda. A aprendizagem deve partir do interesse dos alunos e o professor deve estar 

atento a esse fato. 

A terceira controvérsia está relacionada a necessidade de o professor desenvolver-se 

profissionalmente. Segundo a professora, para ter uma prática diferente que atenda 

efetivamente às necessidades dos alunos, o professor deve mudar. O processo de mudança 

ocorre a partir da reflexão. S4 diz que para o professor mudar a prática, ele precisa querer 

aprender mais; ele precisa repensar a prática. Depois que o processo de mudança ocorre, S4 

afirma que o professor age de outra maneira.  

A professora identifica na sua prática a forma como ela aprendeu matemática. Afirma 

que o seu fazer pedagógico “remetia à forma como era a matemática dela”. Antes de estar em 

desenvolvimento profissional em serviço, ela diz que submetia seus alunos a vivenciarem tudo 

o que ela tinha passado, deixando implícita a ideia de que não é uma forma significativa de 

ensinar, de acordo com o trecho abaixo.  

 

[...] pra mim eu me via naquelas crianças fazendo tudo o que eu tinha 

passado, que era uma coisa mesmo de seguir os livros, de passar aqueles 

exercícios no caderno, aquela tabuada memorizada, coisa que eu me lembrei, 

me remeteu como era a minha matemática. 

 

Enunciamos a Tese 1 na qual a professora defende que é necessário ensinar de uma 

forma diferente para que os alunos aprendam. 

Tese 1: Eu ensino de uma forma diferente que eu aprendi. Identificamos aqui 

redundância com outras entrevistas. Para as entrevistadas, a necessidade de ensinar matemática 

de uma forma diferente origina-se nas histórias pessoais com a aprendizagem. Ao que parece, 

todas tiveram uma vivência negativa como alunas nas aulas de matemática. A mudança aparece 

relacionada à necessidade de ter e dar prazer na aprendizagem como fator de motivação e como 

mola propulsora do processo. Num segundo contexto, a mudança surge do desejo de que os 

alunos não vivenciem o processo de dor e medo atribuídos à aprendizagem da matemática. Aqui 

a necessidade de ensinar de uma forma diferente manifesta-se a partir da percepção da 

professora de que a forma como ela aprendeu era “pesada”, sofrida, ficando implícita a ideia de 

ineficácia. Ela aprendeu de uma forma e quer ensinar de outra maneira. Para saber como ela 

ensina, ela se remete às suas memórias enquanto aluna. 

S4 afirma que mudar a prática dá medo. O medo aqui aparece relacionado à insegurança 

em propor estratégias diferentes das que a professora conhece e traz da sua experiência como 

aluna. 
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 [...] usava a Internet pra mudar porque eu achava aquilo pesado, tão 

parecido com o que eu tinha sofrido anteriormente, assim, com medo. Eu 

adorava, mas tinha, assim, um medo [...] Mas eu procurava mesmo lá com o 

ensino tradicional, fazer algumas coisas diferente. 

 

A professora defende a ideia de que ensinar de uma forma diferente ajuda as crianças 

que têm alguma dificuldade para aprender matemática. Ela teve dificuldade, embora gostasse e 

tivesse interesse em aprender. A análise nos mostra que a professora percebe, mesmo não 

dizendo, que a dificuldade de aprendizagem dos alunos é função da forma com que o professor 

ensina, por isso, ela precisa ensinar de uma forma diferente.  

 

Eu fico pensando: nossa, se eu tivesse feito isso há anos atrás, naquela outra 

turma, teria adiantado a dificuldade que outras crianças tinham em algumas 

coisas e aqui as crianças não tem. E eu percebo que é, talvez, talvez não, 
muito, provavelmente, se eu tivesse feito do jeito que eu faço aqui com as 

crianças, elas não teriam aquelas dificuldades nas outras turmas da outra 

escola.  

 

S4 diz que na escola que trabalha tudo é ensinado por um método diferente. Essa prática 

não se limita ao ensino da matemática, é algo proposto em todas as áreas de conhecimento. Ela 

defende que, para o aluno aprender, ela tem que aproximar a criança daquilo que ela está 

aprendendo. A criança precisa vivenciar para perceber o que acontece.  

 

A gente tem que aproximar a criança daquilo que ela está aprendendo, 

porque não é só chegar e passar aquilo que está no livro.[...] Aqui tudo tem 

um método diferente, tudo, português, matemática, ciências. No CTC, a gente 

faz experiência em sala. Tem um monte de objetos, um monte de coisas e um 

roteiro que a gente faz experiências com as crianças com aquilo tudo. 
Pergunta se alguma criança tem dificuldade? Ela viveu, ela percebeu o que 

aconteceu, ela viu a planta crescer, abriu a semente, viu o que tem dentro, é 

muito contato com o que realmente eles estão querendo aprender.  

   

A professora defende a ideia de que contextualizar facilita a aprendizagem da 

matemática para que a criança tenha contato com o que ela está aprendendo. Ela diz que se 

tivesse aprendido dessa forma, não teria tido dificuldade em aprender matemática. Esse acordo 

redunda com outras entrevistas: 1. Ensinar matemática a partir de uma situação contextualizada 

foi estratégia mencionada para tornar a aprendizagem mais prazerosa; 2. Contextualizar torna 

a aprendizagem significativa, slogan usado como acordo; 3. A matemática é difícil quando não 

se aprende a fazer a conexão com a vida.  
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[...] porque aqui tem todo um contexto, um processo que eu faço pra chegar 

nessa construção. 

 
Eu acho que a partir do que as crianças vivem num contexto, não surgir do 

nada com uma matéria, com uma coisa assim. A gente aqui, por exemplo, 

começa a multiplicação. Lá na outra escola, multiplicação ok, passou a 

unidade, acabou, começou a outra página do livro, a gente vai fazer o que 
está seguindo lá. Aqui não, tem um jogo. 

 

eu acho que o que tem que ter na matemática, é o que a gente consegue fazer 
em qualquer outra matéria também que é importante, que é você partir de 

algum contexto. Se não, do nada, do livro, você vai jogar a matéria. Não é 

assim. Eu acho que isso pra eles ajuda muito. Se eu tivesse passado por isso, 

eu não teria tido, eu acho, né, que eu não teria tido tantas dificuldades. 
 

 

A professora diz que avalia o aluno através dessas vivências. Ela diz que avalia a 

aprendizagem do aluno a partir de algum retorno dado por ele, que o observa enquanto resolve 

uma situação do dia-a-dia.  

Tese 2: A aprendizagem requer a percepção do professor redunda com outras 

entrevistas quando a professora diz que avalia se o aluno aprendeu a partir da percepção que 

ela tem do aluno nas situações vivenciadas no tempo-espaço da escola. 

 

No dia-a-dia, a gente pode perceber, durante o contato assim, na troca de 

experiências, a gente consegue perceber, por exemplo, que uma criança já 

consegue resolver alguma coisa. Vamos dizer, por exemplo, um problema que 
você apresentou e ela já consegue resolver. [...] Mas, dá para avaliar você 

observando se essa criança, vendo se ela consegue dar conta de resolver os 

problemas no dia-a-dia, mesmo, nas atividades que a gente faz, a gente 

consegue avaliar. 

 

Outro argumento utilizado para sustentar a tese 2 baseia-se no slogan “cada criança tem 

seu tempo para aprender”, implícito no acordo. A professora explica que, dependendo da 

avaliação individual que ela faz do aluno, deve rever a prática e propor uma estratégia diferente 

para que ele aprenda. Essa ideia de que é “a aprendizagem que determina o ensino” também é 

redundante com as análises anteriores.  

 

Acho que a gente tem que ter percepção do aluno. Eu acho também que 

todos não são iguais, eles vão ter seus tempos, seus momentos. Eu acho que 

a gente tem que ter mesmo uma visão daquela turma, não só como um todo, 

mas individualmente para saber o que a gente precisa fazer para aquele 

aluno. Nós professores, principalmente, precisamos ter aquela visão, essa 

ideia de que a gente precisa partir deles, do que eles têm interesse, do que 

eles gostam, que para a faixa etária deles é mais gostoso de aprender.  
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Tese 3: O professor precisa mudar para fazer diferente. A entrevistada diz que 

aquele professor que “formou-parou” prejudica o desenvolvimento do aluno. Ela defende que 

para mudar, o professor precisa refletir e rever a prática pedagógica. Fica implícita a ideia de 

que para o professor mudar, ela precisa querer. Esse fato redunda com outras entrevistas nas 

quais foi dito que o professor precisa estar aberto às mudanças e, ainda, que o professor precisa 

estra disposto para “sair da zona de conforto”. 

 

Eu não acho interessante, formou-parou, nunca mais você repensa, você 

multiplica aquilo. [..] Fica fazendo a mesma coisa que há mil anos atrás e 
não muda, não repensa, não revê. E a criança não. Ela poderia ter todo o 

seu potencial desenvolvido, não está sendo porque a professora não está 

querendo mudar a sua prática porque ela já se estabilizou naquilo, não quer 

aprender mais. Talvez, não sei o que leva a pessoa a fazer isso, mas eu acho 

importantíssimo a gente estar revendo, pra gente poder levar isso pra nossa 

prática. 

 

 A professora diz que teve que repensar o que fazia e que esse processo de mudança 

levou um tempo para acontecer; ela teve medo em mudar e fazer diferente. Ela diz que quando 

o processo de mudança realmente ocorre, o professor é outra pessoa e age de outro jeito.  

 

Aqui é uma formação pra prática direto, você aprende e já consegue levar, 

claro, que você também tem esse trabalho de repensar o que você faz. Mas 
depois de um tempo, você já na hora...no início quando você começa com 

essas formações aqui na escola, você fica ainda tendo muito o que pensar, 

do que você já fez. Aí, depois, você já mudou, você já é outra pessoa, você 

age de outro jeito. E aí, quando é falado, você na hora: não isso aí, realmente, 

tá certo. Mas antes, você ficava...será? Precisava voltar lá. Não, realmente, 

desse jeito vai ficar melhor.  

 

Para a professora o processo de mudança é irreversível, fica para sempre. A mudança 

ocorre a partir do aprendizado dela. Quando ela aprendeu, mudou e passou a fazer diferente. 

Fica implícita a ideia de que o que é de fato aprendido, gera mudança na forma de pensar e não 

é esquecido. 

 

Quando eu vim pra cá, eu vim com o propósito de aprender sobre como era, 

qual era a diferença da outra escola pra essa. E quando eu cheguei, eu me 
apaixonei. E se um dia, aparecer alguma coisa que eu for, como eu saí de lá, 

eu posso querer ir para um outro lugar pra aprender também, outra 

experiência. Porém, eu vou levar muito daqui e, assim, muita coisa que eu 

aprendi aqui vai ficar pra sempre. Foi isso que eu falei também num outro 
momento, eu vou levar pra qualquer outra escola, mesmo que um dia eu vá 

para uma outra escola que não seja, eu vou acabar fazendo alguma coisa 

que eu aprendi aqui, não tem como, não tem como. 
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A professora precisa querer mudar, para ensinar matemática de uma forma que seja 

diferente daquela que ela aprendeu. A forma com que a professora aprendeu era “pesada” e 

sofrida e, por isso, ela quer que os alunos dela aprendam de uma forma diferente. Para fazer 

diferente ela diz que precisa “sair o quadradinho” (figura 46). O quadradinho refere-se a algo 

fechado, limitado, sempre do mesmo jeito e, implicitamente, que não é eficaz. O uso dessa 

expressão no dia a dia sempre remete a algo negativo. Não dá para propor nada diferente dentro 

do quadradinho porque não há espaço. A contextualização dos problemas a partir de situações 

cotidianas estão fora do quadradinho. Para vivê-las, a professora e os alunos precisam sair do 

quadradinho. 

 
Estava tudo muito assim à  flor da pele, querendo fazer diferente. Mas, lá era 

tudo muito quadradinho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46: Ilustração da metáfora “sair do quadradinho” 

Fonte – Produzido pela própria autora 

 

A análise da entrevista nos dá acesso aos indícios da representação da aprendizagem 

matemática. Para atribuir significado à aprendizagem, a professora parece buscar referências 

no processo de mudança do professor e na percepção da aprendizagem do aluno. Para 

mudar o professor precisa refletir e pensar como ensina. Quando o professor muda, ele age de 

outro jeito e ensina de uma forma diferente. Assim como identificamos no discurso de S9, a 

professora não quer que os alunos tenham as mesmas dificuldades em aprender matemática que 

ela teve. Por isso, ela precisa mudar e ensinar de uma forma diferente. O processo de mudança 

dá medo; o medo aqui está relacionado ao novo, ao que está “fora do quadradinho” e às 

vivências dolorosas que teve como aluna. Como identificado nas análises anteriores, a 

aprendizagem depende de algo que o professor perceba que o aluno faça e que ele avalie se 

ocorreu ou não aprendizagem, o que aparece também no discurso das outras professoras com a 
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mesma imprecisão. O professor observa o aluno resolvendo problemas. Se ele “perceber” que 

o aluno não aprendeu, precisa rever a prática docente. 

 

5.1.6. Análise da entrevista da professora S5 

 

A professora (S5) é formada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá e não fez o 

antigo curso Normal. Ela leciona há nove anos, um ano de estágio em uma escola na Barra da 

Tijuca e os outros oito anos na instituição pesquisada, ambas na Zona Oeste do município do 

Rio de Janeiro. Trabalha em dois turnos e, à noite, faz apoio pedagógico, totalizando uma 

jornada de 15 horas diárias de trabalho. Relata que o desenvolvimento do trabalho 

complementar de apoio às crianças, que apresentam alguma dificuldade na aprendizagem da 

matemática, tem despertado o seu interesse pela formação em psicopedagogia. 

Foram identificadas cinco controvérsias no discurso da professora. A primeira 

controvérsia refere-se à dificuldade em aprender matemática estar no fato de não entender. 

A segunda controvérsia diz respeito a possibilidade de tornar a aprendizagem prazerosa 

para que ela se efetive. A terceira controvérsia versa sobre a flexibilidade que a professora 

precisa ter para desenvolver uma proposta pedagógica a partir da ludicidade. A quarta 

controvérsia refere-se ao fato de hoje a professora poder ser autora do seu trabalho porque 

entende matemática. Os elementos que sustentam as teses se aproximam de outras já 

apresentadas nas análises anteriores.  

Tese 1: Para aprender matemática, precisa entender. A história pessoal de 

sofrimento e dor com a aprendizagem da matemática é a mesma relatada em outras entrevistas. 

A professora afirma que, ao longo da sua vida de estudante, sempre teve muita dificuldade em 

aprender matemática e que esse fato gerou muito sofrimento. Ela diz que não gostava de 

matemática e que essa situação se reverteu na graduação porque começou a “aprender a gostar”. 

A matemática era algo difícil e, por isso, ela não gostava. Ninguém gosta daquilo que não 

entende. Alguns elementos da argumentação são apresentados numa relação de transitividade: 

quando a professora entende a matemática, ela passa a gostar. Assim, deixa de ser algo difícil 

e, então, ela aprende, ou seja, para aprender matemática precisa entender. Esse fato tem um 

sentido singular com relação às entrevistas analisadas até aqui. Ela impõe uma transitividade às 

afirmações que faz com relação à dificuldade, compreensão e gosto. 

 

Eu não gostava de matemática porque pra mim era algo muito difícil. [..] 
Eu estudei numa escola de freiras e a matemática pra mim, entrou na minha 

vida de uma forma muito ruim. Eu não gostava de matemática. 
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Eu não conseguia aprender matemática. A minha dificuldade foi na 
Educação Infantil, no fundamental 1, no fundamental 2, no Ensino Médio. Na 

faculdade, eu comecei a gostar de matemática, comecei a aprender a gostar 

de matemática. E aqui eu descobri que eu gosto mesmo de matemática. 

 

Com o desenvolvimento profissional oferecido na escola que trabalha, a professora 

afirma que hoje gosta de matemática porque entende. O fato de ela gostar parece influenciar a 

relação dos seus alunos com a matemática. Se hoje ela gosta de matemática, então, os alunos 

delas gostam; se hoje matemática é fácil para ela, então, é fácil para os alunos. 

 

Eu gosto, meus alunos gostam. Eu acho muito fácil. 
 

 

A professora defende a ideia de que não gostava porque tinha dificuldade e, por isso, 

não aprendia matemática. Ela defende esse fato através de um exemplo: o mesmo acontece com 

uma aluna que ela faz o apoio pedagógico. Ela diz que a aluna sentia muita dificuldade em 

aprender matemática. Hoje ela não tem mais dificuldade, ela aprende porque ela gosta. 

 

Eu estou com uma aluna em casa no apoio pedagógico. Eu tenho muito alunos 

aqui da escola. Essa não é aqui da escola, ela e outra escola e ela tem muita 

dificuldade em matemática. [...] E ela sentia muita dificuldade. Ela estava 

sentindo dificuldade em alguns conteúdos. [...] Ela não tem nenhuma 

dificuldade e ela gosta de matemática. Ela até falou para a mãe dela: “mãe, 

agora eu estou gostando de matemática. Agora eu sei matemática”. 

 

Tese 2: A aprendizagem da matemática tem que ser prazerosa redunda com o que 

foi apresentado em outras entrevistas. A professora defende que os alunos aprendem quando 

têm “brilho nos olhos”.  

 

Brilho no olhar de uma criança, o sorriso, o querer saber mais sobre aquilo, 

a investigação. 

 

Só se tem “brilho nos olhos” com aquilo que proporciona prazer, que é bom. O jogo, a 

brincadeira e o uso do material concreto aparecem como recursos pedagógicos que 

proporcionam prazer e efetivam a aprendizagem da matemática.  Essa ideia também envolve 

outra defendida pelas professoras nas entrevistas anteriores de que a forma como o professor 

ensina facilita a aprendizagem. 
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Eu gosto muito de trabalhar com o lúdico. Sempre ao iniciar uma atividade 

matemática, eu gosto sempre do lúdico. Eu gosto muito de trabalhar com o 

lúdico, sempre o lúdico, concreto. Isso eu acho indispensável. É a ludicidade, 
é o prazer, é a brincadeira. 

 

 Porque brincando é a melhor forma de aprender, a melhor forma de 

ensinar, é brincando, é o brincar. 

 

A professora não gostava de matemática, era difícil e ela não aprendia porque não 

entendia. Hoje, ela gosta, é gostoso ensinar matemática. Se é gostoso para a professora, ela 

sente prazer em ensinar. O prazer da professora traduz-se no prazer dos alunos aprenderem; se 

é gostoso e prazeroso para ela, então, será gostoso e prazeroso para os alunos também, outra 

forma singular de defesa do prazer na aprendizagem, que transfere o prazer dela quase por 

osmose aos seus alunos. Assim, se eles gostam, então, eles aprendem. 

 

É muito gostoso o que eu estou sentindo agora, o que eu sinto agora, que eu 

comecei a sentir há um tempo atrás. De não gostar de matemática e passar a 

gostar de matemática porque eu comecei a entender a matemática, que eu 

comecei a produzir fichas de matemática, porque eu comecei essa produção. 

Isso é muito bom. E meus alunos sentirem isso também, crescerem junto 

comigo, isso foi muito gostoso, isso é muito bom. 

 

Tese 3: É preciso ter jogo de cintura em sala aproxima-se de elementos existentes nos 

discursos anteriores. A professora defende que é difícil desenvolver uma proposta pedagógica 

a partir da ludicidade. Ela explica que os jogos e brincadeiras são atividades dinâmicas, algumas 

realizadas fora de sala de aula, nas quais os alunos podem perder o foco. Por isso, ela precisa 

ter “jogo de cintura” para conduzir a atividade (figura 47). A metáfora “jogo de cintura” é usada 

para ilustrar a ideia de flexibilidade da professora que se reflete na sua prática. É necessário 

“mexer a cintura” para superar a dificuldade na conciliação das estratégias que ela acredita que 

promovam a aprendizagem e que demandam tempo para serem realizadas com outras atividades 

do planejamento, como o livro didático. Ter jogo de cintura refere-se à necessidade de o 

professor planejar e organizar seus horários para que todas as atividades aconteçam 

satisfatoriamente. 

 

E para trabalhar com o lúdico é muito difícil. Precisa sempre ter jogo de 

cintura em sala. 

 

São 20 alunos. Às vezes, eles perdem o foco numa atividade mais dinâmica, 

numa atividade mais utilizando o corpo, numa atividade em quadra. A gente 

joga muito em quadra. A gente faz muitos jogos em matemática em quadra. 
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Então, a gente precisa ter sempre em curso de tra com essas crianças para 

elas não perderem o foco daquela atividade. 

 

E é por isso, que eu falo do jogo de cintura. A gente precisa ter jogo de cintura 

pra isso aí mesmo. Você pode ter uma atividade mais lúdica sim, você deve 

fazer, você tem que fazer. Não prejudica não, não concordo. [...] Você tem 

que separar seus horários e você tem que organizar seus horários para que 

entrem essas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47:  Ilustração da metáfora “jogo de cintura” 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

 

Tese 4: O professor é autor do seu trabalho. No discurso da professora encontramos 

outro elemento redundante com as entrevistas anteriores que diz respeito a autoria do trabalho 

da professora. O fato de hoje a professora entender a matemática, possibilita que ela desenvolva 

novas práticas que lhe dão prazer. Ela é autora do seu trabalho porque algo mudou, ela começou 

a entender matemática. Antes ela não entendia e, consequentemente, não produzia material 

pedagógico. Hoje ela diz que tem prazer em pesquisar e produzir fichas de matemática. A 

associação entre autoria e prazer é clara no extrato a seguir. 

 

Mudou bastante. Depois que eu comecei a fazer assessoria. Hoje em dia, eu 

entendo a matemática, coisa que eu não fazia. Hoje em dia eu entendo, hoje 

em dia eu compreendo. Hoje em dia eu gosto de produzir fichas. 

 

Eu me encantei pelo trabalho. Eu tenho prazer em pesquisar, de produzir, 
coisa que eu não fazia antes. [...] Eu chego em casa, eu gosto de produzir, eu 

gosto de passar um tempo produzindo coisas para a matemática, coisas para 

os meus alunos. E é bacana quando um aluno pega a sua ficha e fala: “Tia 

Bruna, você que fez essa ficha aqui”. Eles sentem só pela linguagem, pelas 
imagens. Eles sentem que aquela ficha foi produzida por mim. 
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Mais uma vez, a aprendizagem da matemática aparece remetida à imagem do prazer, 

dessa vez, de forma mais intensa. Foram evocadas formas diferentes de prazer nos discursos 

das professoras. A relação de dor e desafeto com a aprendizagem da matemática presente nas 

histórias pessoais das professoras, traduz-se na dificuldade em aprender e, consequentemente, 

ensinar. Quando não se gosta daquilo que se aprende, torna-se difícil. A aprendizagem aparece 

relacionada ao sentimento de satisfação. Se a professora gosta de matemática, ela entende. Se 

ela entende, então, ela aprende. Ela precisa gostar, entender e aprender matemática para ensinar. 

O processo de mudança da professora é marcado pela descoberta da satisfação em aprender 

matemática. Hoje é gostoso e prazeroso para ela, então, será também para os alunos. Se os 

alunos gostam, a matemática se torna fácil e eles entendem. Se os alunos entendem, então, eles 

aprendem. O processo vivido por ela é o mesmo vivenciado por eles. Novamente, a 

aprendizagem da professora remete a aprendizagem dos alunos. Elementos como jogo, 

brincadeira e material concreto aparecem associados à ludicidade. O lúdico remete ao prazer 

proporcionado pelo ato de brincar. Se o aluno brinca, ele tem prazer; se tem prazer, ele gosta, 

entende e aprende.  

Outra redundância identificada, remete-se ao fato de a aprendizagem associar-se à 

imagem da autoria. Hoje a professora gosta de matemática, logo, ela entende. Se ela entende, 

então, ela aprende. Como hoje ela sabe matemática, ela se sente capaz de produzir material para 

ensinar; ela é autora do seu trabalho. O trabalho de autoria também depende do movimento da 

professora. Para produzir material pedagógico que esteja de acordo com uma proposta 

pedagógica que tenha como elemento central o prazer da professora e dos alunos, a professora 

precisa ter jogo de cintura. O uso da metáfora “jogo de cintura” reporta-se ao movimento da 

professora que se faz necessário para que ela e o aluno aprendam. O processo de ensino-

aprendizagem demanda uma certa dinamicidade do professor e do aluno. Ela precisa conciliar 

diferentes atividades para que os alunos não percam o foco e aprendam. O professor precisa ter 

flexibilidade para conciliar práticas pedagógicas que proporcionem prazer. Novamente, para 

significar a aprendizagem, o professor parece buscar referência no seu próprio movimento. 

 

5.1.7. Análise da entrevista da professora S6 

 

A professora (S6) fez o antigo curso Normal. Ela tem formação técnica em 

Contabilidade e é graduada em Administração. Fez complementação para lecionar Matemática 

o que a possibilitou atuar em diversos segmentos. Foi professora alfabetizadora em Minas 

Gerais. Após concluir a complementação, atuou como professora de física e matemática no 
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Ensino Médio. Trabalhou com educação de jovens e adultos (EJA) no sistema público de Minas 

Gerais. Foi coordenadora e professora do Telecurso, projeto de ensino semipresencial. Trabalha 

na instituição na qual a pesquisa foi realizada desde 2014. Atualmente é professora de 

matemática do quinto ano. 

Identificamos quatro controvérsias no discurso da professora. A primeira controvérsia 

refere-se à necessidade de entender para aprender matemática. A segunda controvérsia 

versa sobre o fato da indispensabilidade do professor saber matemática para ensinar. A 

terceira controvérsia diz respeito à aprendizagem; a professora diz que para o aluno aprender, 

precisa construir o conhecimento. A quarta controvérsia remete ao movimento do professor 

proporcionado pelo processo de desenvolvimento profissional. Enfim, em muito se 

aproxima das anteriores. 

Tese 1: Para aprender matemática, precisa entender. A professora defende que para 

o aluno aprender matemática, ele precisa entender. Contudo, não atribui a carga emocional 

como fez S5; aqui a aprendizagem está relacionada à compreensão, provavelmente por sua 

diferente formação. A professora diz que as pessoas não gostam de matemática porque não 

entendem, não se incluindo como as outras. Isso acontece quando processos e fórmulas são 

decorados, ao invés de compreendidos. Ela afirma que “entender o processo é tudo”. Quando o 

aluno entende, ele sabe e não esquece o que aprendeu. Se o aluno decora, memoriza, não 

aprende e esquece com o tempo.  

 

Eu acho fundamental que a criança entenda, que ela não decore apenas. 

 

Entender o processo é tudo. Se você entende, você sabe, você aprende. 

Aprender fica para sempre. Decorar, amanhã ou depois, você não lembra 

mais. Se você apenas decorou, memorizou uma fórmula ou alguma maneira, 
você vai olhar para aquilo, se você não lembrar da fórmula de como você 

decorou, você não vai saber. Agora, se você aprendeu, se você entendeu, 

sempre que você olhar para aquilo, você vai se lembrar. 

 

Assim como nas entrevistas anteriores, o prazer aparece como marcador da 

aprendizagem. A professora afirma que sabe que o aluno está aprendendo matemática, quando 

ele começa a ter prazer nas aulas. Para ela, se o aluno não entende matemática, não gosta e se 

não gosta, fica difícil aprender. Motivação, interesse, participação são outros marcadores da 

aprendizagem, ilustrado no trecho a seguir. 

 

Ele começa a ter prazer nas aulas, então, é um sinal de que ele está 

aprendendo para mim. Geralmente, uma coisa que a gente não gosta, uma 
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matéria ou alguma coisa que a gente não gosta é porque a gente não 

entendeu, [...] a gente não vai gostar daquilo porque você não está 

entendendo [...] Eles se sentem motivados, eles gostam de fazer, eles gostam 
de participar. Então, você vê pelas perguntas que eles fazem, se eles estão 

realmente entendendo, pela motivação, pelo interesse, pela vontade, por 

gostarem das aulas de matemática, então, isso me mostra que eles estão 

aprendendo.  

  

Tese 2: Para aprender, precisa construir tudo. A professora utiliza um marcador da 

Pedagogia nova “construção do conhecimento” para remeter-se à aprendizagem. O sentido 

atribuído, contudo, afasta-se da prática usual, uma vez que, para a professora o processo de 

construção envolve, necessariamente, ela e o aluno. A construção do conhecimento não 

depende só dela, é preciso construir o conhecimento com o aluno; é a criança que precisa 

construir e concluir. A professora oferece um percurso, um encaminhamento a ser feito, mas é 

a criança que faz e a professora a acompanha. A professora direciona o aluno no percurso a ser 

feito, levando-o a questionar, a pensar, a construir. A conclusão depende do aluno e do 

professor, mas o aluno deve chegar onde o professor quer.  

 

Eu acho que é construir o conhecimento, fazer esse percurso. Tem toda uma 

construção do conhecimento, do saber. Construir o conhecimento com ele. 
Não, simplesmente, você chegar e falar que a fórmula é tal. Igual a gente vê 

no livro. Pra fazer tal coisa, faz isso, isso e isso, vem uma receita de bolo 

pronta. Então, eu acho que a criança precisa construir e ela concluir aquilo. 
Ela fazendo, ela tendo um percurso, um encaminhamento, ela mesma chega 

a essa conclusão. Ela não precisa iniciar da conclusão e só usar a conclusão. 

Ela vai conseguir construir e concluir o que a gente quer. Eu acho que partir 

do final, só dá para ela pronto, não. Eu acho que tem que ser construído. 
 

A metáfora do percurso (MAZZOTTI, 2002, 2016) também aparece fortemente no 

discurso da professora. O emprego da metáfora também é ressignificado, na medida que a 

professora afirma que o percurso será percorrido por ela também. Ela faz todo o percurso para 

aprender e, depois, ensinar. O caminho percorrido é o mesmo para a professora e para o aluno; 

ambos aprendem nessa trajetória. Entretanto, a direção é dada pela professora; é ela que diz 

onde o aluno deve chegar.  

 

A gente tem todo um percurso. Então, a gente se intera do que vai ser feito, 

desse percurso que nós vamos percorrer. A gente também faz todo esse 

percurso pra, depois, a gente ensinar. [...] O que que eu quero que ele foque, 
o que que eu quero que ele entenda. A gente direcionar tudo isso, é que vai 

fazer dar certo ou não, né. Então, eu acho que essas habilidades de levar o 

aluno a questionar, levar o aluno a pensar, levar o aluno a construir, eu acho 
que é necessário para aprender a matemática. 
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É nesse percurso trilhado pela professora e pelo aluno que se constrói o conhecimento. 

A construção do conhecimento é da professora e do aluno; ambos aprendem. A aprendizagem 

do aluno depende da aprendizagem da professora.  

Tese 3: Para ensinar é preciso saber matemática. A professora defende ideia 

semelhante às outras entrevistas no que diz respeito ao professor precisar saber matemática para 

poder ensinar. Se o professor não sabe, precisa aprender para ensinar. Aqui a professora sabe, 

pois, ela possui formação em matemática. Ela diz que o professor precisa saber “muito bem” 

porque o fato de não saber gera insegurança no professor e, consequentemente, no aluno. 

Segundo a professora, a insegurança do professor quando percebida pelo aluno, abala a relação 

de confiança que deve haver entre eles para que ocorra aprendizagem. Esse tipo de ideia é 

comum entre professores com formação matemática, a confiança do aluno aparece diretamente 

relacionada com o conhecimento matemático do professor, ideia amplamente difundida pela 

abordagem Ensino de Matemática. O trecho abaixo ilustra esse fato. 

 

Eu acho que para ensinar matemática você tem que saber muito bem porque 
se você não sabe, se você não entende, vai ter um questionamento. 

Dependendo da turma que você está, vai ter um questionamento que você não 

vai saber responder. Você não vai saber a dúvida do aluno. E aí, você vai 

ficar inseguro, passa essa insegurança para a criança e pode se tornar difícil 
a matemática a partir daí. Ele perde um pouco daquela confiança que tem 

em você. Então, eu acho que para passar alguma coisa você tem que dominar 

muito bem o que você está passando. Você não pode dominar mais ou menos 
porque aí, você não vai conseguir passar. 

 

Embora a professora tenha formação em matemática, ela afirma que para se sentir 

seguro, o professor precisa “dominar bem” a matemática. A ênfase no uso da terceira pessoa, 

transfere a terceiros a necessidade de saber matemática. Deixa-nos implícita a ideia que ela 

compartilha desse sentimento de insegurança, uma vez que ela enfatiza esse fato. Ela valoriza 

o saber matemático, colocando-se afinada com a abordagem do Ensino de Matemática que 

defende que o professor precisa dominar o conteúdo. A insegurança também parece estar 

relacionada ao fato de a professora estar em contato com algo novo. O novo gera uma 

insegurança reconhecida, mas não assumida pela professora. Ela precisa estudar e aprender a 

ensinar matemática para sentir-se segura.  

 

Primeiro a gente estuda para isso. E aí, a gente fica segura, a gente entende, 
a gente tira as nossas dúvidas. A gente também faz todo esse percurso para, 

depois, a gente ensinar. Eu acho que esse estudo é fundamental. 
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Tese 4: Desenvolver-se profissionalmente requer movimento. A evocação da 

metáfora do percurso deixa implícita a ideia de movimento. Para fazer um percurso, 

pressupõem-se que quem o faz, precisa deslocar-se de um lugar a outro. A professora afirma 

que para ensinar matemática, precisa dominar bem. Para isso, ela percorre o mesmo caminho 

que é feito pelo aluno. Segundo a professora, ela estuda, discute, tira as dúvidas, planeja. É no 

processo de desenvolvimento profissional que tudo é elaborado e avaliado. Há troca constante 

entre o que acontece em sala de aula e no espaço de desenvolvimento profissional, conferindo 

movimento a esse processo. É o mesmo ir e vir entre a sala de aula e os espaços de 

desenvolvimento profissional descrito por S3. A professora diz que “a didática não é 

estabilizada”; o que não está estabilizado, pode movimentar-se. E ela se movimenta na medida 

que ela afirma estar sempre repensando e modificando algo e que isso faz com que não fique 

parada. O emprego repetido do advérbio sempre deixa implícita a noção de continuidade do 

processo de formação no modelo de desenvolvimento profissional em serviço. Assim como nas 

outras entrevistas, a continuidade do processo sugere movimento; algo que é contínuo não está 

parado, estático.  

 

A gente está a todo momento estudando, né? E a gente está trazendo também, 

além de estudar o que a gente vai fazer, a gente está trazendo, fazendo um 

feedback. 
 

A gente elabora todo o processo e vai aplicar. E, depois, traz de volta. Então, 

todo tempo, a gente não está com aquela didática, como é que se diz, não é 

estabilizada, mas, assim, sabe aquela didática: ano passado, esse ano, ano 

que vem a gente vai sempre fazer a mesma coisa. Não, a gente está sempre 

estudando, a gente está sempre repensando, a gente está sempre 

modificando algo. Então, a gente não está parado. A gente está sempre 

adquirindo mais conhecimento, né, mais experiência, mais tudo.  A gente não 
faz todo ano igual. Cada ano pra gente, podendo ser o mesmo livro, a mesma 

assessora, mas a gente sempre repensa nossa prática pedagógica. A gente 

sempre tenta melhorar o que a gente já fez anteriormente. Eu acho que isso 
é fundamental. Acho que todas as escolas deviam fazer isso. 

 

A partir da análise da entrevista, foi possível identificar alguns indícios da representação 

social da aprendizagem matemática nas práticas da professora. No que diz respeito à 

objetivação, a imagem da construção do conhecimento aparece fortemente associada à 

aprendizagem. É no desenvolvimento do percurso que o conhecimento é construído tanto para 

a professora como para o aluno. A professora aprende a ensinar matemática; o aprimoramento 

do conhecimento didático é o alicerce central dessa construção. A aprendizagem do aluno está 

vinculada a aprendizagem da professora. A professora parece significar a aprendizagem 
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matemática, tomando o movimento como referência.  A professora desloca-se pelos mesmos 

percursos que são realizados pelos alunos e, assim, desenvolve o conhecimento didático. Ela 

precisa saber ensinar para sentir-se segura e os alunos também. O novo provoca instabilidade 

na prática pedagógica da professora. Ela não pode ficar parada, precisa estudar para entender e 

aprender como ensinar matemática. Essa professora apresenta em seu discurso vários slogans 

da abordagem Ensino de Matemática, o que traz sentidos diferentes para aprendizagem 

matemática em relação a suas colegas, embora aparentemente bem próximo, pois se utiliza de 

afirmações muito parecidas. 

 

5.1.8. Análise da entrevista da professora S7 

 

S7 é pedagoga e cursou o antigo Normal no Instituto de Educação, hoje Instituto 

Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ). Afirma que ao concluir o curso de formação 

de professores, viu que havia feito a escolha profissional certa. Ela diz não se identificar com 

os anos iniciais da Educação Básica. Trabalha há 20 anos na instituição campo da nossa 

pesquisa, lecionou por pouco tempo em outras instituições. Atualmente é professora de 

matemática em uma turma de quarto ano. A professora mostrou-se pouco confortável com a 

situação da entrevista, dando respostas bastante sucintas para as questões abordadas.  

Foram verificadas três controvérsias acerca da aprendizagem que muito se aproximam 

das controvérsias identificadas na última entrevista. A primeira controvérsia é a respeito da 

aprendizagem. A segunda controvérsia versa com o ensino; o que o professor precisa fazer 

para que o aluno aprenda. A terceira controvérsia refere-se ao desequilíbrio gerado pela 

aprendizagem do novo. 

Tese 1: Para aprender matemática, precisa apreender. O emprego do verbo 

apreender no lugar de aprender, confere um significado um pouco diferente ao atribuído por S5 

e S6. Para as entrevistadas anteriores, para aprender matemática, o aluno precisa entender. Sem 

entender, não há aprendizagem. O verbo apreender evocado por S7 possui significado mais 

amplo. Além de remeter à compreensão, significado atribuído por S6, quando o aluno apreende 

matemática, ele compreende e assimila. A professora afirma que ela entendeu matemática, logo, 

ela aprendeu e é capaz de ensinar. A aprendizagem do aluno aparece repetidamente vinculada 

a aprendizagem do professor nas entrevistas apresentadas. Para aprender o aluno precisa do 

material concreto, da construção, da vivência e contextualização, marcadores da Pedagogia 

Nova presentes nos discursos anteriores como mostra o fragmento a seguir. 
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Eu sempre ensinei matemática. Só que de uns anos para cá tem um 

diferencial, eu entendi a matemática e não reproduzi o que está no livro e 

passar aquele exercício e ficar ali massacrando aquela criança, entendeu? 
Hoje a partir do material concreto, eles vivenciam e eu vou te dizer uma 

palavra chave “eles apreendem” aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles 

construíram. 

 

A menção ao “massacre” da criança remete à ideia de uma Pedagogia Tradicional, 

rejeitada por todas as entrevistadas e com uma conotação de sofrimento. Para a entrevistada, 

variáveis emocionais também influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Ela afirma que 

antes ela não gostava de ensinar matemática porque não entendia em consonância com a fala 

de S5 e S6 que afirmam que é difícil gostar do que não se entende, interferindo no processo 

ensino-aprendizagem.  

 

Gosto, agora gosto. Eu não gostava porque era uma massa de exercício, um 
volume de exercícios e, assim, a gente não entendia pra quê. Era para 

passar? Era para cursar aquela série? A gente não tinha assim uma visão 

linear, a gente não tinha assim, o que seguir, entendeu? Hoje a gente 

constrói, depois a gente faz a ficha e, aí, eles entendem o porquê daquilo ali. 

Até eu entendo o porquê daquilo ali. 

 

A professora diz que antes ensinava, mas não sabia matemática porque não entendia. 

De forma menos enfática que S6, mas não menos explícita, fica posto no discurso de S7 que o 

percurso feito para que os alunos aprendam, também serve para que ela aprenda matemática. 

Ela afirma que passou a entender o que ensina, logo, se ela entende é porque aprendeu e hoje 

sabe matemática para ensinar. Há uma visão linear, algo a ser seguido remetendo, novamente, 

à metáfora do percurso. 

Tese 2: Para aprender, precisa construir sempre. Na entrevista anterior, S6 afirma 

que para aprender precisa construir tudo. Não é só o aluno que aprende com os processos de 

construção propostos, a professora diz que ela também aprende. Da mesma forma, S7 diz que 

sem construir não há aprendizagem, marcador da Pedagogia Nova. 

 

Nessa idade, nessa fase do fundamental 1, construir sempre. Sem a construção 
não vai. 

 

No espaço de desenvolvimento profissional ela diz aprender a construir, pontuando o 

que é importante. O uso da linguagem adequada aparece novamente como no discurso de S2. 

A aprendizagem depende da forma como ela faz, fala e conduz o trabalho. Se ela conduz, existe 

um caminho a ser percorrido, mas que será orientado pela professora. O discurso da professora 
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se distancia do discurso da entrevistada anterior na medida que ela também faz o percurso, mas 

não caminha junto com o aluno. Ela faz para aprender e poder ensinar e, posteriormente, conduz 

o aluno através de um caminho. Na entrevista anterior, a professora parecia estar muito mais 

próxima ao aluno no percurso de construção do saber matemático. O processo da professora é 

um e do aluno outro. A aprendizagem do aluno depende de algo que a professora faz, assim 

como pra S2. 

 

Ensinando a gente a construir, como trabalhar com esse aluno, a forma de 

falar, a linguagem adequada para aquele momento, como é que a gente vai 
conduzir aquela ficha, entendeu? Isso aí é fundamental. 

 

O diferencial é eu construir. [...]construir junto, vivenciar, ver, fazer o que 

eu vou trabalhar com meus alunos. 

 

A professora afirma que sabe que o aluno aprendeu matemática quando ele usa o que 

foi construído e faz relação entre os exercícios propostos. A menção explicita de como se sabe 

que o aluno aprende foi um sentido singular dela, não aparecendo nas outras entrevistas. 

Tese 3: Aprender o novo, desequilibra o professor. A professora relata que sua 

experiência pessoal com a aprendizagem da matemática foi péssima, que ela aprendia por 

aprender porque não conseguia fazer relação e aplicar em outras situações. O discurso da 

professora redunda com S9 e S5 ao afirmar que não aprendeu. Fica implícita a ideia de 

negatividade relacionada à forma como a professora aprendeu, conforme apresentado no trecho 

a seguir. 

 

Eu não queria ensinar do jeito que eu aprendi e eu vejo que tem outros 
caminhos mais positivos que fosse possa fazer uma criança pensar, construir. 

 

A professora diz que ensinar de um jeito diferente do que ela aprendeu, aprender o novo, 

desequilibra. Ela vai mais além e diz que para aprender o novo é preciso acreditar e estar aberto 

às mudanças, colocando seu discurso em redundância com as entrevistas anteriores. 

 

Eu não queria ensinar do jeito que eu aprendi e eu vejo que tem outros 

caminhos mais positivos que fosse possa fazer uma criança pensar, construir. 

Você aprendeu de uma forma e desequilibra totalmente quando você vai 

aprendendo o novo. E para você aprender o novo e acreditar, você precisa 

estar aberto. 
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A análise do discurso da professora redunda com os achados das entrevistas anteriores.  

Assim como para S6, a imagem da construção aparece fortemente associada à aprendizagem. 

A professora não diz, precisamente, o que deve ser construído para que o aluno aprenda. A 

construção é feita a partir de uma direção que deve ser seguida, remetendo, mais uma vez, à 

metáfora do percurso. Hoje ela diz ter uma visão linear, algo que deve ser seguido para que 

o aluno aprenda. A professora diz que o percurso é um caminho positivo, no qual ela também 

aprende, ressignificando-o segundo a Pedagogia Tradicional. Ela precisa seguir esse novo 

caminho, construindo, para poder ensinar de uma forma diferente daquela que ela aprendeu, 

redundando com as outras professoras investigadas. Ela busca no movimento necessário à 

construção e no deslocamento por uma trajetória referências para significar a aprendizagem. 

 

5.1.9. Análise da entrevista da professora S8 

 

A entrevistada fez o antigo curso Normal para formação de professores e Pedagogia. 

Iniciou o curso de pós-graduação em Educação Infantil, mas não o concluiu. Demonstrou forte 

emoção ao justificar sua escolha profissional. Afirma que desde criança tinha um desejo ardente 

de ser professora. Trabalhou na instituição que serviu de campo para nossa pesquisa no período 

de 2011 a 2015. Atualmente é professora de Educação Infantil na rede municipal do Rio de 

Janeiro. Diz ser a matemática sua paixão na Educação Infantil. A professora sentiu-se, 

extremamente, à vontade durante a entrevista.  

Identificamos quatro controvérsias a respeito da aprendizagem e, consequentemente, do 

ensino. Todas controvérsias marcam redundâncias com o que foi dito nas entrevistas anteriores. 

Contudo, foi possível encontrar singularidades nas significações atribuídas pela professora. A 

primeira controvérsia versa sobre a necessidade de o professor saber ensinar matemática. 

Diferentemente das outras entrevistas, esse fato parece estar fortemente relacionado ao ensino 

e ao professor. A entrevistada defende que para ser diferente, o professor precisa querer 

aprender a ensinar. Essa é a segunda controvérsia que também está em redundância com outras 

entrevistas. A terceira controvérsia está relacionada a avaliação da aprendizagem. A professora 

defende que o professor percebe algo que o aluno faz. Ela não descreve nenhuma ação posterior 

à avaliação, afastando seu discurso dos encontrados nas entrevistas anteriores. A quarta 

controvérsia refere-se também à aprendizagem. Para a professora a aprendizagem tem que ser 

significativa. O uso deste slogan é uma redundância entre os sujeitos entrevistados, entretanto, 

aparece com significações bastante singulares. 
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Tese 1: É preciso saber ensinar matemática. A professora diz que saber ensinar a 

deixa segura. O fato de não saber ensinar, causa medo e insegurança tal como afirmou S6. Ela 

se sente sozinha, se não tem alguém que a oriente. Se ela é orientada, fica mais fácil ensinar. 

Novamente, a ideia de que é difícil ensinar quando não se sabe o quê e como fazer, aparece de 

modo nítido, redundando com outras entrevistas. 

 

Matemática é minha paixão na EI. Assim, nas séries mais avançadas, eu 

tenho um pouco de medo. Mas assim, desde que começou o trabalho com a 
gente de ensinar mesmo assim: primeiro passo, segundo passo, aí se torna 

mais fácil. A gente começa até querer a aprender e fazer. Aí, eu me sentia 

segura, mas ir sozinha para uma série maior, eu não me sinto segura. 

 

A evocação das expressões “primeiro passo, segundo passo” e “ir sozinha” deixa 

implícita a metáfora do percurso. Mas adiante, a professora diz claramente que ela necessita de 

orientação para “saber praticar”, remetendo-se ao ensino. Ela encontra no formador a pessoa 

que a orienta, que lhe dá um norte, que lhe mostra um caminho. Assim, ela se sente apoiada e 

segura para ensinar. 

 

Eu acho que é um norte que falta entendeu? E assim, uma capacitação 

constante e, não, uma capacitação de uma semana no ano. [...] Ah, sentiu 

dificuldade, então, vamos por esse caminho. Ah não, foi tudo tranquilo, 

então, a gente já pode passar para o próximo passo. Esse percurso que assim, 

sempre foi trabalhado, é extremamente importante para o professor. 

 

Tinha todo um percurso, todo um trabalho, todo um apoio por traz do 

trabalho do professor dentro de sala de aula. Antes do professor chegar em 
sala de aula, ele já tinha estudado, ele já tinha sido orientado de como fazer 

em sala de aula. Podem até surgir as dúvidas, mas aí você se sente mais 

seguro para trabalhar. 
 

O percurso ao qual mencionado na entrevista se remete, exclusivamente, ao professor. 

É o caminho que o professor faz para aprender “como fazer em sala de aula”. Para isso ele 

precisa estudar e ser orientado; é um processo vivido pelo professor e, não, pelo aluno. Nas 

demais entrevistas, identificamos a metáfora do percurso associada ao processo de 

aprendizagem ora do aluno, ora do professor e do aluno que percorrem juntos uma trajetória na 

qual ambos aprendem.  

A professora diz que quando o professor não sabe como ensinar, ele lança o conteúdo e 

reproduz o que encontra nos livros didáticos, conforme encontramos nos discursos anteriores. 

Ela diz que quando não sabia ensinar, ela copiava, sem entender o porquê de ensinar. 
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Ele chega a primeira vez, ele pega, abri um livro, ele vai fazer o quê? Vai 
lançar conteúdo, porque ele não sabe como fazer, nem como ensinar. Agora 

quando tem um orientador, alguém vai te orientar a trabalhar com a turma, 

isso vai fazer uma diferença. Faz até o professor se apaixonar por aquilo que 

ele está fazendo. 

 

Eu acho que se torna o ensino pesado, enfadonho porque a gente não sabe 

fazer e vai copiando sem saber o porquê de estar fazendo. 

 

Novamente a professora coloca de forma explícita aspectos emocionais referentes ao 

seu processo de aprendizagem. Quando ela é orientada e sabe como ensinar, ela se sente muito 

segura. Deixa de ser algo difícil e que provoca medo, transformando-se em algo positivo que o 

professor é até capaz de gostar, apaixonar-se. Para a entrevistada saber ensinar matemática faz 

toda diferença e ela considera importante no seu desenvolvimento profissional. A professora se 

sente diferente porque as pessoas que trabalham com ela não entendem a sua prática 

pedagógica.  

 

 Porque, às vezes, você se sente um peixe fora d’água. Você começa a fazer 

um trabalho, mas as pessoas que estão em volta de você não entendem. Mas, 
tem uma história, tem um percurso, tem um caminho que você segue, que você 

sabe aonde você quer chegar, porque, você foi ensinada para fazer isso. É 

essa diferença que eu acho que todo professor deveria ter no seu 

desenvolvimento enquanto profissional. 

 

Tese 2: O professor precisa querer fazer diferente. A entrevistada define o processo 

de desenvolvimento profissional como um facilitador para o professor. Para ela é muito difícil 

o professor pensar sozinho na sua prática pedagógica. Fica implícita na fala da professora que 

esse é um processo solitário que acontece fora do tempo-espaço do cotidiano escolar. O fato de 

ter uma pessoa que o oriente, torna o processo de ensino mais leve, mais gostoso.  

 

Porque é muito difícil para o professor ter uma jornada de trabalho, chegar 

em casa e pensar o que fazer, como fazer, como pensar numa ficha, como 
pensar num trabalho. Então, a assessoria ela faz toda a diferença porque uma 

assessoria na escola tem um assessor que senta com você e vai te dando as 

orientações do caminho que você tem que seguir. Então, isso se torna muito 

mais leve, e aí, o planejamento se torna mais gostoso porque você planeja ali 

com uma pessoa que tem uma visão maior que a sua porque é um especialista 

em matemática, é uma especialista em português. 

 

Isso não é suficiente para que o professor mude e faça algo diferente. A professora diz 

que o professor aprende muito, comparando o desenvolvimento do conhecimento profissional 
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à bagagem adquirida pelo professor nesse processo. Ela diz que se o professor não quiser, ele 

não fará nada que seja realmente diferente porque ele está sozinho, redundando com outras 

entrevistas. Contudo, fica implícita a ideia de um processo voltado muito para o professor, uma 

vez, que o professor não está sozinho em sala, os alunos fazem parte do processo de ensino-

aprendizagem. Para a entrevistada, a aprendizagem dos alunos depende, exclusivamente, do 

que o professor faça.  

 

Se o professor não quiser fazer, ele não vai fazer porque ele está sozinho na 

sala, mas se o professor quiser fazer algo realmente diferente, ele sai dali com 
uma bagagem e tanta, pronta, só para abrir a mochila e oferecer para os 

alunos aquilo que tem de melhor. 

 

Tese 3: A aprendizagem tem que ser significativa. A aprendizagem significativa é um 

slogan comum da tal Pedagogia Nova e já foi identificado no discurso das professoras 

participantes dessa pesquisa. Segundo a entrevistada, o fato de todos os atores sociais do tempo-

espaço escolar participarem do processo de ensino-aprendizagem torna o trabalho do professor 

mais prazeroso. O prazer, nesse caso, está relacionado ao professor e não à aprendizagem do 

aluno. O fato de todos participarem do mesmo processo faz com que o ensino e a aprendizagem 

sejam significativos para o professor e para o aluno. Fica implícita a ideia de que quando o 

professor abre o livro e manda o aluno decorar, constitui um processo sem significação para 

ambos. Outro implícito encontrado na fala da professora é a forte referência ao movimento 

associado à representação da aprendizagem, redundância quase unânime entre os sujeitos 

investigados. Se a aprendizagem é significativa para a professora e para o aluno, ela os coloca 

num processo de movimento, muito maior se não o fosse; movimento esse que os impulsiona a 

trilhar caminhos que o conduzem à aprendizagem.  

 

O nosso trabalho era muito prazeroso porque tinha um envolvimento da 
família, tinha o envolvimento das crianças, tinha o envolvimento do professor, 

da escola. O que tinha significado para ele. O que tem significado nos move 

muito mais do que aquilo que não tem significado. Se você perguntasse para 
uma criança, ela ia saber te dizer o que aconteceu e porquê aconteceu, 

diferente de um professor que abre o livro e manda o aluno decorar tudo e 

para ele não tem significado nenhum porque não teve um processo, não teve 
um trilhar de caminhos ali.  

 

Para que a aprendizagem seja significativa, deve ser agradável, lúdica e deve partir de 

um contexto. O sentido atribuído à aprendizagem significativa aproxima-se das ideias 

defendidas por outras professoras.  
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E todo trabalho hoje, o meu trabalho, por exemplo, é feito em cima de um 
livro de história. Eu faço a matemática... ah, eu não vou ensinar o número 

sete, não. A criança não precisa aprender o número sete, ela precisa perceber 

que esse número está num contexto. Assim, as coisas não são, tem um 
contexto. A matemática hoje para mim tem um contexto. 

 

E aí, hoje, é fundamental para eu trabalhar matemática não é uma 

matemática solta da realidade, é uma matemática que está presa a um 

contexto, sempre vem acompanhada de um contexto. 

 

Tese 4: A aprendizagem requer a percepção do professor. A professora avalia se os 

alunos aprenderam, observando-os. Ela diz que eles aprendem quando ela percebe que os alunos 

usam os conceitos matemáticos nas situações do dia-a-dia, o que é igualmente impreciso, como 

as outras, já que não diz como observa os alunos nas situações do dia a dia.  

 

Porque ele usa esses conceitos, essas situações no dia-a-dia dele.  Por 
exemplo, eles estão numa mesa brincando. Hoje eu percebo, antes eles 

pegavam os brinquedos para brincar e construíam armas. Agora, por 

exemplo, eles montaram uma torre e aí uma criança virou e falou assim: “A 

minha está maior que a sua”. Eles usaram o conceito de maior e menor. 
 

Nós fizemos uma horta. E aí eu perguntei se tinha muitas ou poucas garrafas. 

[...] E eles usam isso no dia-a-dia, no brinquedo, na situação da horta. [...] 

Então, assim, são coisas que eu percebo que eles estão aprendendo. São 
coisas que antes eles não davam nem atenção. 

 

Então, eles usam isso no dia-a-dia. E eu vejo eles usando na brincadeira, eu 

sei que eles estão aprendendo. Porque se eles não tivessem aprendendo, eles 

iam continuar muito no estado inicial que chegaram na escola. Assim, eles 

não usavam nada, era tudo muito jogado. Agora não, eles organizam, eles 

arrumam as peças. No jogo da memória, eles sabem que cada um tem que ter 
a mesma quantidade de peças. 

 

A partir da análise da entrevista foi possível identificar indícios da representação da 

aprendizagem que foram encontrados nas entrevistas anteriores. A professora diz que precisa 

aprender matemática e aprender a ensinar matemática. A metáfora do percurso é evocada 

várias vezes pela professora. O percurso é o caminho que o professor deve seguir para ensinar 

o aluno. Assim, o professor tem um norte, uma orientação, um caminho. O percurso aparece 

relacionado ao professor. É o professor que aprende com o percurso. Novamente, o sentido de 

que o contexto confere significatividade à aprendizagem, aparece nitidamente. A percepção 

da aprendizagem parece orientar a prática docente. As atividades são propostas a partir do que 

a professora observa e avalia que é possível propor a turma.  
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5.1.10. Análise da entrevista da professora S10 

 

A professora tem 27 anos. Ingressou no curso de Pedagogia na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro aos 17 anos. Concluiu o curso em 2015, após 8 anos do seu ingresso. Justificou 

o fato de ter demorado a se formar pela escolha de iniciar sua carreira como professora, pelas 

atribulações da vida. Justificou a demora em se formar, pelas atribulações da vida, pela 

dificuldade em conciliar a vida profissional com o que chamou de “escrita acadêmica”. Afirma 

sempre ter trabalhado em ótimas escolas. A primeira escola que trabalhou foi uma escola-casa, 

uma escola de educação Infantil na Zona Sul do Rio de Janeiro na qual o professor é visto como 

pesquisador. Era incentivada a estudar, a investir no desenvolvimento profissional e a produzir 

academicamente. Permaneceu nessa instituição por quatro anos. Lecionou na escola campo da 

nossa pesquisa durante o ano letivo de 2016. Atualmente é professora do primeiro ano do 

Ensino Fundamental no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Todas as instituições em que trabalhou oferecem propostas diferentes de desenvolvimento 

profissional em serviço. 

Foi possível identificar quatro controvérsias. A primeira controvérsia refere-se ao 

ensino. A professora diz que ela precisa entender matemática para poder ensinar. O 

entendimento é necessário para que ela possa definir objetivos e planejamentos. A entrevistada 

afirma que aprendeu matemática depois que se formou. Para isso, precisou desconstruir a 

matemática que aprendeu na escola, segunda controvérsia. A terceira controvérsia relaciona-se 

à avaliação da aprendizagem. A avaliação para a professora é processual e só se viabiliza porque 

ela começou a entender matemática. A quarta controvérsia versa sobre o trabalho do professor. 

Ela defende que o trabalho do professor deva ser autoral. Em defesa, a desvalorização do uso 

do livro didático aparece, novamente, nitidamente no discurso da professora.  

Tese 1: É preciso entender matemática para ensinar. Como já visto nas entrevistas 

anteriores, a professora diz que precisa entender matemática para ensinar. Para ela, é difícil 

ensinar matemática quando não se sabe o significado do que se ensina.  

 

É difícil porque você não sabe o significado do que você ensina. 

 

Significado e sentido são termos evocados sem distinção. Ela diz que na matemática 

tudo é discutível e tem um porquê. Remete-se à sua experiência como aluna para explicar que 

tinha muita dificuldade porque não entendia o que estava fazendo, não fazia sentido para ela. 
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Eu tinha muita dificuldade e ela sempre batia na tecla de demonstrar para 

explicar o que que eu estava fazendo. Ela sempre ia e tentava um caminho 

para explicar o exercício que eu tinha que fazer aquilo.[...] Então, quando a 
minha prima tentava me mostrar que tudo é discutível na matemática e que 

tudo tem um porquê, era difícil pra mim entender isso, né.[...]Mas me 

chamava atenção. Eu falava: “tem algum sentido”. Ela tentava me mostrar 

esse sentido, mas era difícil eu entender esse sentido. 

 

A professora reconhece que o conteúdo de matemática é o mesmo que ela aprendeu 

quando era aluna e que a universidade não a preparou para ser professora. O fato de não 

entender matemática provoca medo na professora; ela tem medo e foge. Insegurança e medo 

são sentimentos negativos atribuídos ao ensino, quando o professor não sabe matemática e não 

sabe como ensinar matemática.  

 

Eu tive contato com outro segmento, um segmento o qual eu fugi muito que é 

o fundamental 1, até por questões de medo do conteúdo porque a gente não 
sai muito preparada da universidade. O conteúdo que a gente ensina para as 

crianças é o mesmo conteúdo que a ”tia Tetéia” ensinou para gente, né, na 

nossa vida escolar 

 

Quando a professora começou a entender, ficou mais fácil ensinar matemática. Para 

entender matemática, ela diz que precisa passar pelos mesmos processos dos alunos, colocando 

seu discurso em redundância com os anteriores. 

 

E aí, eu passei pelo mesmo processo que as crianças passaram na 

alfabetização matemática, eu passei junto com elas. Eu não tenho problema 

nenhum em dizer isso. Pior se eu falasse que eu não queria passar (risos).  

 

Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a achar mais fácil ensinar 

matemática. [...] Quando eu comecei a andar por várias estratégias, eu me 

colocando no lugar de aluno, eu comecei a achar muito mais fácil.  

 

 

A professora precisou vivenciar processos similares aos propostos aos alunos para ver 

que tudo na matemática faz sentido, só então, ela entendeu. Para saber ensinar matemática, ela 

precisa entender. A entrevistada afirma que o entendimento trouxe também a certeza e clareza 

dos objetivos para ensinar matemática. Ela confere intencionalidade a sua prática pedagógica. 

Hoje ela sabe o que precisa fazer para que o aluno aprenda. 

 

Eu comecei a ver que tudo tem sentido mesmo. [...] Então, assim, eu comecei 

a ver no meu trabalho, é muito bacana quando você consegue ver no seu 

trabalho a intencionalidade. Então, eu pelo menos sempre, toda vez que eu 

faço uma aula, um planejamento, eu preciso ter certeza da minha intenção, 
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do meu objetivo para aquilo. [...] Eu tinha uma intenção clara daquilo que 

eu estava fazendo, essa criança ela vai precisar para construir outro 

pensamento mais abstrato lá na frente. Então, quando essa ponte ficou clara 

para mim, o meu papel na Educação Infantil, na construção do pensamento 

lógico matemático e os porquês das minhas atividades, parece que deu um 

estalo. Então, eu comecei a gostar de matemática porque eu vi um objetivo 

no meu trabalho e eu comecei a ver as relações da matemática na vida da 

criança.  

 

Tese 2: É preciso desconstruir para entender matemática.  A entrevistada diz que 

precisou descontruir muitas coisas para entender matemática. A desconstrução se fez necessária 

porque ela não quer que os alunos aprendam da mesma forma que ela aprendeu. A forma como 

ela aprendeu, assim como outros sujeitos investigados, gera dor, desconforto. Ela quer se sentir 

confortável com a matemática e com a forma como vai ensinar. Para isso, ela precisa se 

apropriar e ter uma boa relação com a matemática. 

 

Desconstruir para mim para eu passar para os meus alunos. Eu não quero 

ser uma professora que reproduz apenas o que eu aprendi. Eu quero 

construir com eles. Então, eu acho que por isso que eu tenho essa busca 
incessante de construir com eles esse pensamento. [...]Então, eu acho que 

essa busca incessante é para eu me entender como docente, ter mais 

propriedade, me sentir confortável com o que eu vou ensinar. 
 

 

A professora diz que o desenvolvimento profissional é uma busca incessante para ela. 

Ela diz querer entender mais a matemática. O entendimento trouxe a descoberta; ela agora sabe 

ensinar matemática. Tal como encontramos no discurso de outras professoras, se ela sabe 

matemática, ela gosta, se apaixona. 

 

Eu acho que eu busco melhorar cada dia mais, assim. É porque... a minha 
relação com a matemática. Aliás, eu acho que a minha relação com a 

matemática é boa. Eu quero entender mais a matemática. Eu sempre acho 

que eu tenho que entender mais alguma coisa, entendeu? Para mim nada é 

fechado, então, eu acho que essa minha busca incessante é por tudo, por todas 

as áreas, não só a matemática. Eu descobri a matemática, eu me apaixonei 

pela matemática e eu quero buscar mais. Eu tenho muita coisa para 

desconstruir dentro dos conceitos matemáticos. 

 

Para ela, o processo de desconstrução é difícil, mas é libertador. Ela utiliza a metáfora 

da caixa para explicar o quanto se sentia aprisionada pela forma como aprendeu. Nada é 

fechado, ou seja, nada fica dentro da caixa. Dentro da caixa, é desconfortável. A matemática 
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não era confortável para ela e ela não quer que seja assim para seus alunos. Fica implícita, 

também, a ideia do senso comum de que o professor aprende a ensinar no exercício da docência. 

 

Porque ao mesmo tempo que é difícil você desconstruir conceitos, é 

libertador. [...] Eu aprendi matemática depois que eu me formei e continuo 

aprendendo e acho que em muita coisa para aprender ainda. 
 

Eu tento muito fazer isso para os meus alunos porque para mim, a 

matemática não era tão confortável quando era colocada numa caixa. 

Então, eu tento tirar a matemática nesse formato da caixa e passar ela para 

o cotidiano deles, dentro das relações e da cultura deles. 

 

A caixa remete ao modelo de ensino que a professora vivenciou, que a aprisionava e 

gerava dor porque era desconfortável. Quando a matemática está dentro da caixa, ela fica 

descontextualizada. A professora tenta tirar a matemática de dentro da caixa para ela fazer parte 

do contexto. A matemática que está fora da caixa é aquela vivenciada nas situações cotidianas 

pelos alunos. A contextualização parece ser um facilitador da aprendizagem matemática e um 

dos marcadores da Pedagogia Nova, redundância quase unânime entre as professoras 

participantes dessa investigação.  

 

Eu acho que aproximar os conceitos matemáticos da realidade deles, do 

cotidiano, das relações sociais, da cultura deles. [...] A partir disso, fica muito 

mais fácil, né. Por exemplo, uma criança que trabalha com a mãe na barraca 

na praia, então, ela trabalha com troco sempre. 

 

Se dentro da escola ela vivenciar uma atividade parecida ou que o 
conhecimento dela vai ser exaltado dentro daquela aula, vai ser muito mais 

fácil do que você dar um problema: “Juca foi...”, completamente fora do 

contexto. Então, é isso que eu tento fazer com as crianças. 

 

Eu gosto muito de fazer a parte de socialização também, quando eles expõem 

verbalmente o pensamento deles. Então, vou dar alguma situação problema 
e, às vezes, a criança coloca só o resultado. E eu gosto de perguntar [...] e aí 

dependendo da explicação dele, eu já sei: “ah, tá. Esse aí está com dificuldade 

nisso”. [...] Acho que esse atendimento individual, né? 

 

A professora explica que só e possível avaliar o processo de aprendizagem dos alunos 

porque ela começou a entender os conceitos matemáticos, em consonância com a tese 1. Ela 

conhece os caminhos que precisa traçar para que o aluno aprenda e, assim, verificar o que o 

aluno precisa para aprender. A metáfora do percurso é novamente evocada, redundando com as 

entrevistas anteriores. 
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Essa questão da avaliação, eu só consegui ter esse olhar e busco ainda ter 

esse olhar, quando eu comecei a entender os conceitos matemáticos. Quando 

eu comecei a traçar esse caminho, é que eu consegui hoje, entender o que meu 

aluno está precisando. 

 

Importante assinalar que a observação do aluno em seu discurso tem a mesma 

imprecisão das outras entrevistadas. A pouca clareza ao falar desse assunto deixa pouco claro 

o como do processo, já que depende do que se observa no fazer do aluno. 

Tese 4: O trabalho do professor é autoral. A professora diz que sempre buscou por 

escolas que olhassem o trabalho do professor como um trabalho autoral, sem justificar essa 

escolha. A autoria aparece relacionada à produção de material e a possibilidade de usar ou não 

o livro didático de acordo com o entendimento que hoje ela tem da matemática (teses 1 e 2). O 

livro não é o norteador do trabalho docente, segundo a professora. Esse é um combinado da 

equipe pedagógica da escola que ela trabalha. 

 

Eu sempre busquei escolas assim que olhassem o professor e o trabalho 

docente como um trabalho autoral, né. [...] Eu nunca senti o livro como 

norteador do meu trabalho, né. O livro é um material didático bom, não sou 
contra o livro didático, eu acho que é importante, mas é um...não é ele que 

vai me guiar, né. 

 

E também lá o trabalho é autoral, são muitas atividades feitas a partir de 

folhas, de fichas. O livro também não é um norteador do trabalho, né. 

 

O que é combinado pela equipe pedagógica é que o trabalho é autoral, é 
combinado pela gente, o livro é mais um recurso didático, tanto livro 

paradidático como o livro didático é um recurso. E tem coisas no livro, nesse 

livro atual que eu estou usando que assim, eu acho que tem algumas coisas 
que não são bacanas. Eu consigo achar alguns defeitos entre aspas, até erros 

conceituais mesmo, então, essas páginas eu não uso. 

 

Para que o trabalho seja autoral, o professor precisa estar sempre estudando, trocando 

com seus pares, investindo no seu desenvolvimento profissional. Para ser autor do trabalho, o 

professor precisa entender a matemática, desconstruindo conceitos e ressignificando coisas.  

 

Acho que precisa você ter essa formação continuada que eu falei antes com 

seus pares, com as trocas de experiências. Acho que ser professor é um 
trabalho que você sempre vai estar estudando, você sempre vai estar 

ressignificando coisas. Você vai precisar estar conversando, você vai 

precisar trocar experiências. 
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O medo é uma redundância quase unânime entre as professoras. A entrevistada afirma 

que não aprendeu matemática na sua formação inicial. Por isso, ela tem medo de ensinar 

matemática e foge. Ela diz que aprendeu matemática no processo de desenvolvimento 

profissional em serviço, quando passou a entender, fato redundante com outros achados. A 

construção do conhecimento aparece mais uma vez associada à aprendizagem do aluno e da 

professora. Contudo, ela diz que precisou desconstruir conceitos para aprender. A 

desconstrução é libertadora, segundo a professora. A metáfora “da caixa” foi evocada 

conferindo sentido ao processo de aprimoramento dos conhecimentos profissionais da 

professora. Ela tira a matemática da caixa e passa a entende-la, a partir do contexto. A 

matemática na caixa não tem sentido; para a professora, o que dá sentido é a matemática no 

cotidiano. O movimento e a percepção do aluno parecem servir de referência para a professora 

significar a aprendizagem, tal qual para outras professoras investigadas. O movimento remete 

ao trabalho autoral, outra redundância. 
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IMAGENS VERSUS PALAVRAS 

 

Neste trabalho, buscamos compreender como as professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental significam a aprendizagem matemática. Essas professoras participam ou 

participaram do modelo de formação, aqui denominado, desenvolvimento profissional em 

serviço, em que o processo de aprimoramento do conhecimento profissional acontece na 

perspectiva da Educação Matemática. A análise das entrevistas das professoras evidencia uma 

tensão existente em suas concepções de aprendizagem. A organização dos resultados foi feita 

a partir da tensão entre a Pedagogia Tradicional, forte referência na formação e na experiência 

profissional das professoras, e uma Pedagogia Nova que, simplificaremos e, chamaremos de “o 

novo”, já que não se trata exatamente de uma abordagem, mas de um conjunto impreciso de 

novas abordagens. A tensão provocada pelo novo desencadeia um processo de mudança, 

sobretudo de ressignificações das concepções e práticas docentes. Evocações a essa tensão 

aparecem no discurso de todos os sujeitos investigados nesse estudo, bem como na literatura. 

A tensão entre essas duas pedagogias está remetida à necessidade de acomodar a 

novidade de uma nova pedagogia à novas formas de trabalho docente que, embora esteja 

presente no discurso da maioria dos professores em desenvolvimento profissional em serviço, 

assume diferentes contornos. Os elementos associados à Pedagogia Tradicional aparecem de 

duas formas distintas: ora como crítica aos processos de ensino-aprendizagem da matemática, 

ressaltando a ineficácia e inadequação dos processos ditos tradicionais; ora relacionados à 

Pedagogia Nova e, para isso, aparecem levemente ressignificados. Não foram encontrados 

achados que indiquem mudança nas representações sociais acerca da aprendizagem pelo grupo 

de professoras investigadas, porém indicam novos elementos para estas, evidenciando um 

processo em curso de transformação. Podemos afirmar que as professoras identifiquem, 

precisamente, o que é esse novo.  

Os discursos apresentam elementos novos como a necessidade de o professor perceber 

o aluno. As professoras sabem que precisam olhar para o aluno, observar algo que ele faça e 

que indique se a aprendizagem ocorreu. Não ficam claros quais aspectos devem ser observados. 

Olhar para o aluno é marcador da Pedagogia Nova, mas ainda não é o novo, visto a imprecisão 

dos discursos. Encontramos na fala de uma das professoras a metáfora do “brilho dos olhos". 

Na ausência de conhecimento que as façam observar os processos cognitivos da aprendizagem, 

o “brilho nos olhos” indica que o aluno aprendeu. Algumas professoras buscam referências em 

elementos associados à Pedagogia Nova para significar a aprendizagem matemática. Para uma 

professora, a autonomia do aluno indica que o aluno aprendeu. A aprendizagem e a autonomia 
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ocorrem concomitantemente e dependem da observação dela. A avaliação da aprendizagem 

depende da percepção do professor. O professor precisa estar atento para escutar e observar o 

aluno. Encontramos nos discursos das entrevistadas indícios da ideia de que o professor precisa 

se colocar no lugar do aluno para entender como ele pensa, também referências da Pedagogia 

Nova. Consideramos esse achado uma singularidade, visto que na Pedagogia Tradicional, o 

foco é o ensino e não a aprendizagem. 

 

 

Figura 48: Alunos fazem com autonomia o roteiro  

Fonte – Arquivo pessoal da professora 

 

Ao que parece, na ausência de metáforas para significar a aprendizagem matemática, 

face à essa nova pedagogia e que estejam relacionadas diretamente à forma como concebem 

seu próprio trabalho, estas professoras deram diferentes significados para metáforas antigas 

encontradas na Educação. A metáfora do percurso, da ponte, da caixa, do amarradinho, da dor 

de aprender e da receita de bolo pronta são usadas para descrever algo que elas vivenciaram 

como alunas e que, acreditam, não deve ser repetido nas suas práticas. A referência a falar 

grego, por exemplo, é uma crítica ao professor que ninguém entende. A dor e o medo, 

elementos quase unânimes encontrados nas entrevistas, remete às memórias das professoras 

enquanto alunas e deve ser evitada. A dor traz desconforto, assim como o medo. As professoras 

dizem que precisam ensinar de uma maneira diferente da que elas aprenderam porque não 

querem que os alunos tenham as mesmas experiências com a aprendizagem da matemática que 

elas tiveram. A receita de bolo pronta já é uma metáfora bastante naturalizada para expressar 

práticas tradicionais ineficazes, principalmente, no tocante ao uso do livro didático. A 

negatividade atribuída ao uso do livro didático parece ser um marcador da Pedagogia Nova. 
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Aqui o uso do livro é substituído pela realização de um percurso, as famosas fichas, que o 

professor tem que preparar para ser reconhecido como moderno. Podemos dizer que as 

significações atribuídas à pedagogia Nova surgem em oposição à tradicional.  

A metáfora do percurso na qual o professor conduz o aluno por um caminho que o leva 

à aprendizagem, considerada como referência na Pedagogia Tradicional (MAZZOTTI, 2002, 

2016), foi ressignificada de maneira singular pela maioria das professoras. Encontramos 

diferentes significações para essa mesma metáfora. O percurso é algo que o professor faz para 

aprender a ensinar. Quando o professor transita pelo mesmo percurso que será feito pelo aluno, 

ele se sente seguro para ensinar. Foi dito que a professora precisa “andar” por várias estratégias 

e se colocar no lugar do aluno. Dessa forma, fica mais fácil ensinar. O percurso é o que dá a 

direção, o norte, o caminho que o professor deve seguir para ensinar. O professor tem um 

encaminhamento a ser feito junto com o aluno. Dentre as professoras investigadas, 

encontramos, apenas uma que não se coloca nesse processo com o aluno. O percurso é algo 

que ela faz para aprender a ensinar, é um processo, exclusivamente, ligado ao ensino como na 

Pedagogia Tradicional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Professora e aluno fazendo o mesmo percurso 

Fonte – Arquivo pessoal da professora 

 

Houve menção a um roteiro a ser seguido, que, apesar de se apoiar na anterioridade da 

aprendizagem, na prática, sugeriu certa desobrigação do professor na condução do processo, na 

medida em que o roteiro é o que, efetivamente, direciona o trabalho. Esta menção apareceu 

de modo claro na pesquisa de Carreiro (2011), que relata o caso de uma professora engajada 

em um tipo de formação continuada. Sua prática foi registrada em vídeo, metodologia chamada 

autoconfrontação, na qual a professora foi confrontada com imagens de seu dia a dia. As 
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imagens mostraram que o roteiro foi determinante do que ela efetivamente fazia em que, mesmo 

o roteiro se mostrando inadequado, é mantido, indicando a dificuldade de flexibilização 

valorizada na Pedagogia Nova.  

Em alguns momentos, as imagens evocadas pelas metáforas aparecem, conjuntamente, 

como referência do que as professoras dizem fazer hoje como a ponte entre o aluno e o 

conhecimento. A evocação da metáfora da ponte aparece associada ao percurso conduzido 

pelo professor, ao domínio do conteúdo e não, em tom de crítica. São imagens que ressignificam 

o sentido dessas metáforas. O amarradinho é algo que não é livre, sempre o mesmo, análogo 

ao quadradinho. Contudo, o amarradinho também aparece correlacionado ao percurso, 

conferindo-lhe um significado positivo de organização e eficácia. O trabalho da professora é 

amarradinho porque ela tem um percurso para seguir com o aluno. Ou seja, as referências da 

Pedagogia Tradicional ainda estão presentes, ora como crítica, ora com adesão, embora não 

tenha havido sua defesa explícita. A adesão, no entanto, carrega novos sentidos. Esses devem 

ser explicitados. 

Além disso, a aprendizagem matemática teve um contorno bastante nítido, quando se 

referia à aprendizagem do aluno ou às estratégias utilizadas pelo professor. Em alguns 

discursos, a ressignificação das metáforas da Pedagogia Tradicional faz aproximação entre a 

aprendizagem matemática do aluno e a aprendizagem matemática do próprio professor, com o 

significado de que o professor ensina do jeito que aprende, ou seja, só é possível provocar a 

aprendizagem do aluno em processo análogo ao vivido por ele próprio, professor. Na literatura, 

o par ensino-aprendizagem apareceria com a anterioridade do ensino sobre a aprendizagem. 

Como os sujeitos aqui investigados viveram uma aprendizagem diferente no desenvolvimento 

profissional em serviço, apontaram a aprendizagem determinando o ensino, ou seja, é a 

aprendizagem do aluno que determina como o professor ensina. 

As professoras se referem ao desenvolvimento profissional em serviço como um 

momento de transformação pessoal. Não se trata apenas de uma transformação em seu 

trabalho, mas de um movimento iniciado a partir do desenvolvimento profissional, com 

consequências para os problemas pessoais antigos com a disciplina matemática que foram 

narrados. Fazem alusão ao que estão vivenciando hoje em suas práticas. O aprimoramento dos 

conhecimentos profissionais coloca uma “pulga atrás da orelha” da professora e faz com que 

ela saia da “zona de conforto”. Ninguém consegue se manter parado com o desconforto e 

incômodo de ter uma pulga atrás da orelha ou com a “cabeça quente”, outra metáfora que remete 

ao movimento de desenvolvimento profissional vivido pelas professoras. Um movimento que 

se inaugura com a vivência do desenvolvimento profissional. Nas orientações que tiveram nesse 
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processo, todas, exceto uma, dizem ter aprendido matemática. Portanto, para elas, o que deve 

ser feito com os alunos é algo semelhante, já que deu certo, e não o que fizeram com elas, já 

que deu errado. Para isso, o professor precisa estar predisposto à mudança, estar aberto, 

querer ensinar de uma forma diferente, ou seja, o professor não pode estar engessado. A 

metáfora do professor engessado aparece associado à Pedagogia Tradicional. O professor 

engessado tem dificuldade de movimentar-se, estado de estagnação do docente que não 

investe no seu processo de desenvolvimento profissional. 

O movimento pode ser ocasionado pela sacudida que balança o coreto da professora 

e a tira da inércia, ocasionado por algo que aconteça na escola. A balançada tem sentido 

positivo, uma vez que, não provoca desorganização. Pelo contrário, a sacudida desestabiliza a 

professora e a coloca em movimento. O movimento da professora remete ao trabalho autoral 

docente. A defesa da ideia de autoria circula entre as professoras em decorrência do 

desenvolvimento profissional. Com isso, revalida a desvalorização do uso do livro didático, um 

dos marcadores da Pedagogia Nova. O livro representa a receita de bolo pronta a ser seguida 

quando o professor não sabe matemática. Nessas situações, o professor “copia e cola”, segue o 

conteúdo apresentado no livro como em uma receita de bolo. 

O professor autor do seu trabalho é capaz de tirar a matemática da caixa. A 

matemática fora da caixa é a encontrada nas situações cotidianas. A contextualização das 

situações problema aparece como facilitador da aprendizagem pelas professoras. A matemática 

no contexto tem sentido, tem um porque; tudo é discutível em matemática e o professor 

precisa entender para saber ensinar. Ensinar a “partir da realidade do aluno” e “contextualizar”, 

aparece com dois sentidos: associado à realidade do aluno, o contexto, então, deve 

necessariamente estar remetido às experiências que o aluno traz e outro, associado geralmente 

remetido às vivências da própria professora, não importa qual situação do cotidiano. Quando o 

professor entende matemática, ele tem um estalo e fica fácil ensinar. O movimento faz com 

que o professor se sinta confortável. 

No entanto, aparece na menção de uma professora a ideia de bagagem pronta.  Essa 

professora aproxima-se mais das representações sociais do ensino encontradas na literatura, que 

associa o ensino à bagagem pronta que o professor entrega para o aluno. Entretanto, a mochila 

quando aberta irá revelar o novo, um novo que não sai da cabeça do professor, é dado. A 

mochila, embora evocada para o novo, é uma mochila, algo pronto. A ideia é confusa, pois, 

mescla tradicional e novo. A referência à bagagem pronta associada ao ensino na Pedagogia 

Tradicional, evidencia diferenças significativas no discurso da professora. 
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O professor em desenvolvimento profissional em serviço tem a possibilidade de discutir 

sua prática no tempo-espaço da escola. O trabalho do professor é discutido no espaço de 

formação e os resultados das discussões feitas com seus pares são levados para serem realizados 

em sala de aula com os alunos. O que acontece em sala de aula alimenta as discussões que 

promovem o desenvolvimento do conhecimento didático do professor, principalmente, as 

questões relacionadas ao conhecimento do ensino e ao conhecimento da aprendizagem, 

elementos que estão no núcleo do conhecimento didático. O professor vai e volta, 

movimentando entre a sala de aula e o espaço de formação como em uma via de mão dupla. 

Para desenvolver-se profissionalmente, o professor precisa deslocar-se na via, ele não pode 

ficar parado, engessado. O feedback do trabalho do professor garante que dê certo, 

implicitamente, sugere que assim a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento do professor 

ficam garantidos. 

O movimento de transformação das professoras transforma o medo e a dor vividos em 

sua aprendizagem matemática, já que dizem sair de um estado de um “não aprendeu” para um 

de “aprendeu” e que, segundo elas, pode ser vivido com prazer. A associação da novidade com 

o prazer, aparece em todos os discursos, só que com pequenas diferenças. Fazer diferente tem 

o sentido de fazer o aluno ter prazer em aprender. Para isso, evocam o lúdico, a brincadeira, 

jogos, o material concreto como elementos que tornam o processo de aprendizagem prazeroso. 

Essa associação também aparece como um marcador da Pedagogia Nova no trabalho de 

Loureiro (2017), que conclui que essa identificação está enraizada no pensamento da maioria 

dos professores, sobretudo os de Ensino Fundamental. 

 

 

Figura 50: Atividade em grupo - divisão 

Fonte – Arquivo pessoal da professora 
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Essas práticas educativas sugerem a aprendizagem significativa. A redundância dos 

termos que formam esse slogan, associado a Pedagogia Nova, denota o equívoco implícito na 

própria forma com que é enunciado. A aprendizagem só ocorre se o aluno significa o objeto de 

aprendizagem, não faz sentido falar em aprendizagem significativa, pois, o segundo termo é 

decorrente do primeiro. Entretanto, a evocação do slogan é ressignificado, na medida em que, 

a aprendizagem é significativa não só para o aluno, mas para o professor também. Todos os 

atores sociais do tempo espaço-tempo escolar participam do processo de ensino-aprendizagem 

conferindo significado à aprendizagem para todos os participantes desse processo. 

A construção do conhecimento, forte slogan da Pedagogia Nova, aparece no discurso 

das professoras, mas apenas duas lhe atribuem novas significações. Para uma delas a escola é 

espaço de construção, para o aluno e para o professor, outro slogan comum da Pedagogia 

Nova, mas que ressignificado pela professora, constitui-se em um fato novo. Isso porque o 

professor não sabe ensinar, ele não aprende na sua formação inicial. O professor aprenderá a 

ensinar no exercício do trabalho docente, como mostra a literatura. A escola pressupõe que o 

professor saiba, mas ele não sabe e precisa aprender. Logo, ele aprende na escola, junto com o 

aluno, o que também é uma novidade. Ou seja, a escola é identificada como o lugar da formação 

do professor.  

Outra defesa singular encontrada nas análises, é a necessidade de o professor 

desconstruir conceitos. A necessidade de entender matemática para saber ensiná-la é 

fortemente associado à Pedagogia Tradicional. Entretanto, a novidade é que, para entender, a 

professora precisa desconstruir antigos conceitos. A desconstrução deixa implícita a ideia de 

que o que foi aprendido pela professora em sua formação inicial não tem significado para ela, 

está inadequado ou é insuficiente para sua prática docente. Desconstruir é difícil, nas palavras 

da professora, mas é libertador. A liberdade é um dos marcadores da Pedagogia Nova descrito 

no estudo de Loureiro (2017) e remete a possibilidade de o professor ter autonomia para 

desenvolver seu trabalho de acordo com o que acredita. O professor pode ser autor do seu 

trabalho quando ele tem liberdade para escolher entre a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia 

Nova.  

As teses vão ao encontro, quase todas, a marcadores da Pedagogia Nova. Ao que parece, 

elegeram como auditórios colegas adeptos de tal concepção. O movimento gerado pelo 

desenvolvimento profissional das professoras, sujeitos dessa pesquisa, as fez aprender 

matemática, desequilibrou-as, elas saíram da zona de conforto. Aprenderam com prazer, 

autores de seu trabalho, o que evidencia que sabem o que estão fazendo. Professores que 



174 
 

prestam atenção em seus alunos, já que a aprendizagem é que determina o ensino. Enfim, 

trouxeram como controvérsias as práticas que vivenciaram como alunas e que ainda veem sendo 

praticadas por muitos colegas. Quiseram defender algo que, para elas, seria diferente da imagem 

de aprendizagem que tinham como alunas, deixando evidente o processo de objetivação em 

curso para as representações sociais de aprendizagem matemática. Não podemos afirmar que 

se trata de uma outra representação, mas que novos elementos tensionam as fortes e antigas 

representações, não só da aprendizagem matemática, mas da própria concepção que têm da 

matemática. 

Todas as professoras reproduzem slogans da Pedagogia Tradicional, que se referem a 

ter que saber matemática para ensinar. Esse elemento é forte, ninguém questiona e, mais, deve-

se saber muita matemática. Como as professoras dos anos iniciais, todas, relatam não ter 

aprendido em sua formação, isso se torna um elemento de muito desconforto entre elas. A 

novidade aqui é que agregam novos significados para este elemento, tornando-o mais 

degustável, em alguns casos, até prazeroso. Apenas três professoras insistiram em elementos 

associados ao slogan de saber matemática, como o tempo para as atividades e a dor da 

aprendizagem. A dor da aprendizagem é referida por apenas uma das entrevistadas e está em 

contradição com o que dizem todas as outras sobre o prazer de aprender. Para esta, a 

aprendizagem é uma verdade no tempo presente, aprender dói para todos, doeu para ela, irá 

doer para os alunos também. A dor que as outras professoras fazem menção a uma dor passada, 

que elas sentiram quando aprenderam matemática na escola. O tempo também aparece 

ressignificado, pois embora fique implícito que há necessidade de abordar todos os tópicos do 

planejamento, forte na Pedagogia Tradicional, refere-se também ao tempo da criança aprender. 

Com relação a saber matemática para ensinar, embora possa parecer curioso uma afirmação 

óbvia como essa, jamais pronunciada por professores de outras áreas, é um slogan no caso dos 

professores que ensinam matemática. A afirmação coloca em dúvida a formação de todos. 

Existe mesmo um sentimento de que não saber matemática é a regra, é desculpável, natural da 

vida. Em nosso caso, no entanto, essa afirmação tem novos significados, pois todas, exceto 

uma, dizem não ter aprendido matemática em sua formação, mas apenas em desenvolvimento 

profissional em serviço, uma delas chega a afirmar que a escola é o lugar da formação. 

Para a defesa da novidade, mesclam marcadores das duas pedagogias. A aprendizagem 

tem que ter prazer, porém, tem que ter um direcionamento, não pode ser de qualquer jeito, à 

“laissez-faire”, acusação feita pelos defensores do Tradicional. 

O fato de terem aprendido de modo “diferente” as faz defender que seu trabalho docente 

tem que ser diferente. Uma das principais diferenças apontadas é perceber o aluno, prestar 
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atenção ao que ele faz, menção forte em suas defesas. Segundo elas, cada aluno tem seu tempo, 

por isso essa atenção é necessária. Para elas, isto redunda em afirmar que a aprendizagem é que 

determina o ensino e não o contrário, como sempre ouviram. Em seu novo modelo de formação, 

finalmente encontraram uma teoria “praticável”, outra queixa comum na escola, a dificuldade 

de relacionar teoria e prática. Exibem, na defesa de suas crenças, marcadores do que seria a tal 

Pedagogia Nova, situações contextualizadas, fichas de trabalho autorais, sempre a partir de 

situações-problema, enfim, afiadas nesses slogans. 

Percebemos, por fim, 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, vai dar com seus alunos. Acreditamos que esses são 

indícios de um processo de ancoragem das representações sociais de aprendizagem matemática, 

já em curso, porém ainda não estabilizado. Como vimos, dizem que é preciso olhar o aluno, 

prestar a atenção neles, mas não dizem o que deve ser visto. Demonstram sobre isso bastante 

insegurança, evidenciando o processo em curso. Viram que dá certo, pois deu com elas, mas 

tateiam quando expostas a ter que explicar o que efetivamente fazem. Servem-se de muitos 

exemplos, metáforas e outros argumentos que fundam o real, tipo de argumento utilizado 

quando o objeto é pouco conhecido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As investigações científicas acerca da aprendizagem da matemática estiveram centradas 

nas questões relacionadas aos alunos durante muitos anos. Entretanto, essas questões envolvem 

todos os atores sociais do espaço-tempo do cotidiano escolar. Vimos nos estudos apresentados, 

que para falar sobre aprendizagem, o professor necessariamente se remete ao ensino. 

Aprendizagem e ensino encontram-se engendrados na opinião, ideias, crenças e valores dos 

professores e se refletem na prática docente. 

A Teoria das Representações Sociais articulada à Teoria da Argumentação permitiu-nos 

compreender como o grupo de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental que se 

encontram ou que já participaram do desenvolvimento profissional em serviço significam a 

aprendizagem da matemática. Buscamos responder as seguintes questões:  1. O que o professor 

considera fundamental para que a aprendizagem de matemática ocorra? 2. Que elementos 

diferenciam as representações sociais da aprendizagem matemática pelo professor em 

desenvolvimento profissional em serviço das representações existentes na literatura? 3. Em que 

medida os conhecimentos produzidos no processo de desenvolvimento profissional em serviço 

redundam no conhecimento didático do professor? Respondemos essas questões a partir dos 

resultados das análises das entrevistas semiestruturadas realizadas com os sujeitos investigados. 

Para isso, escolhemos o Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA, por nos fornecer o 

ferramental adequado às teorias que deram aporte à nossa pesquisa. 

Os resultados quando submetidos à Teoria das Representações Sociais e comparados ao 

que dizem outros trabalhos encontrados na literatura, mostram que as representações acerca da 

aprendizagem matemática se encontram tensionadas pelo movimento de transformação que 

essas professoras estão vivendo em decorrência do desenvolvimento dos seus conhecimentos 

profissionais. Saber o que se ensina deveria ser condição natural para qualquer professor, mas 

parece ser algo questionável para aquele que ensina matemática. As professoras, protagonistas 

desta pesquisa, diante da nova condição em que se encontram, sentem-se confortáveis em falar 

sobre seus processos de aprendizagem, mesmo que, às vezes, implicitamente. Elas não 

aprenderam matemática na formação inicial, fato confirmado pela literatura. Ensinar sem saber 

gera uma tensão interna nas professoras e produz dor. A escola, por sua vez, espera receber um 

professor pronto para ensinar, aumentando a sensação de desconforto.  

Hoje, elas reconhecem a possibilidade de saber matemática e, mais, de saber ensinar 

matemática. As professoras legitimam a forma com que aprenderam; se elas aprenderam 

matemática, os alunos dela também aprenderão. A aprendizagem do aluno aparece associada à 
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aprendizagem da professora. Os processos vivenciados pelas professoras no desenvolvimento 

profissional mostraram que a aprendizagem matemática pode ser prazerosa, diferentemente da 

dor e medo que sentiam anteriormente. Os roteiros ou fichas elaboradas pelas professoras no 

trabalho autoral no processo de desenvolvimento profissional em serviço constituem-se 

percursos que são feitos por elas e pelos alunos e que, efetivamente, conduzem à aprendizagem 

de ambos. Elas querem ser diferentes para que seus alunos aprendam de uma maneira diferente. 

São professoras que enxergam seus alunos, mesmo sem ainda saberem muito bem o que 

precisam observar.  

Essas professoras também foram vistas pela instituição que lecionam. A escola que 

trabalham reconhece que elas não aprenderam matemática nas suas formações iniciais e que a 

articulação entre a teoria e prática acontece dentro da escola no processo de aprimoramento dos 

conhecimentos profissionais. Elas aprendem no local que trabalham, o desenvolvimento 

profissional é em serviço. A eficácia desse modelo de formação está no fato de ser feita no 

espaço da escola com os problemas que a escola enfrenta. As questões relacionadas à 

aprendizagem delas e dos alunos são discutidas dentro da escola. A escola é um espaço 

psicossocial sujeito às imprevisões e indefinições ocasionadas pela instabilidade frente às 

relações que se estabelecem entre os atores sociais protagonistas desse processo, alunos e 

professoras, e o objeto social desta pesquisa, a aprendizagem de matemática. Os conhecimentos 

profissionais dessas professoras estão sendo desenvolvidos a partir da Educação Matemática. 

Esse fato também contribui para que as professoras desconstruam antigas concepções e 

ressignifiquem a matemática.  

Investigar a aprendizagem matemática requer que a comunidade científica olhe para os 

professores e, mais, para os processos de formação inicial e continuada. Sugerimos para futuras 

pesquisas, a investigação das representações sociais da aprendizagem matemática por 

professores formadores de futuros professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Entender como os formadores, significam a aprendizagem matemática frente aos resultados 

apresentados neste trabalho, pode gerar novas práticas docentes nos cursos de formação inicial. 

Para os responsáveis pelas políticas públicas de formação continuada, esperamos ter 

contribuído com a apresentação dos resultados de uma pesquisa realizada com professoras que 

se encontram num modelo diferenciado de desenvolvimento profissional.  
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ANEXOS 

ANEXO I - Tabela PISA - 2015 

Mean score in 

PISA 2015

Average three-year 

trend

Mean score in 

PISA 2015

Average three-year 

trend

Mean score in 

PISA 2015

Average three-year 

trend

Share of top 

performers in at 

least one subject 

(Level 5 or 6)

Share of low 

achievers in all 

three subjects 

(below Level 2)

Mean Score dif. Mean Score dif. Mean Score dif. % %

OECD average 493 -1 493 -1 490 -1 15,3 13,0

Singapore 556 7 535 5 564 1 39,1 4,8

Japan 538 3 516 -2 532 1 25,8 5,6

Estonia 534 2 519 9 520 2 20,4 4,7

Chinese Taipei 532 0 497 1 542 0 29,9 8,3

Finland 531 -11 526 -5 511 -10 21,4 6,3

Macao (China) 529 6 509 11 544 5 23,9 3,5

Canada 528 -2 527 1 516 -4 22,7 5,9

Viet Nam 525 -4 487 -21 495 -17 12,0 4,5

Hong Kong (China) 523 -5 527 -3 548 1 29,3 4,5

B-S-J-G (China) 518 m 494 m 531 m 27,7 10,9

Korea 516 -2 517 -11 524 -3 25,6 7,7

New Zealand 513 -7 509 -6 495 -8 20,5 10,6

Slovenia 513 -2 505 11 510 2 18,1 8,2

Australia 510 -6 503 -6 494 -8 18,4 11,1

United Kingdom 509 -1 498 2 492 -1 16,9 10,1

Germany 509 -2 509 6 506 2 19,2 9,8

Netherlands 509 -5 503 -3 512 -6 20,0 10,9

Switzerland 506 -2 492 -4 521 -1 22,2 10,1

Ireland 503 0 521 13 504 0 15,5 6,8

Belgium 502 -3 499 -4 507 -5 19,7 12,7

Denmark 502 2 500 3 511 -2 14,9 7,5

Poland 501 3 506 3 504 5 15,8 8,3

Portugal 501 8 498 4 492 7 15,6 10,7

Norway 498 3 513 5 502 1 17,6 8,9

United States 496 2 497 -1 470 -2 13,3 13,6

Austria 495 -5 485 -5 497 -2 16,2 13,5

France 495 0 499 2 493 -4 18,4 14,8

Sweden 493 -4 500 1 494 -5 16,7 11,4

Czech Republic 493 -5 487 5 492 -6 14,0 13,7

Spain 493 2 496 7 486 1 10,9 10,3

Latvia 490 1 488 2 482 0 8,3 10,5

Russia 487 3 495 17 494 6 13,0 7,7

Luxembourg 483 0 481 5 486 -2 14,1 17,0

Italy 481 2 485 0 490 7 13,5 12,2

Hungary 477 -9 470 -12 477 -4 10,3 18,5

Lithuania 475 -3 472 2 478 -2 9,5 15,3

Croatia 475 -5 487 5 464 0 9,3 14,5

CABA (Argentina) 475 51 475 46 456 38 7,5 14,5

Iceland 473 -7 482 -9 488 -7 13,2 13,2

Israel 467 5 479 2 470 10 13,9 20,2

Malta 465 2 447 3 479 9 15,3 21,9

Slovak Republic 461 -10 453 -12 475 -6 9,7 20,1

Greece 455 -6 467 -8 454 1 6,8 20,7

Chile 447 2 459 5 423 4 3,3 23,3

Bulgaria 446 4 432 1 441 9 6,9 29,6

United Arab Emirates 437 -12 434 -8 427 -7 5,8 31,3

Uruguay 435 1 437 5 418 -3 3,6 30,8

Romania 435 6 434 4 444 10 4,3 24,3

Cyprus1 433 -5 443 -6 437 -3 5,6 26,1

Moldova 428 9 416 17 420 13 2,8 30,1

Albania 427 18 405 10 413 18 2,0 31,1

Turkey 425 2 428 -18 420 2 1,6 31,2

Trinidad and Tobago 425 7 427 5 417 2 4,2 32,9

Thailand 421 2 409 -6 415 1 1,7 35,8

Costa Rica 420 -7 427 -9 400 -6 0,9 33,0

Qatar 418 21 402 15 402 26 3,4 42,0

Colombia 416 8 425 6 390 5 1,2 38,2

Mexico 416 2 423 -1 408 5 0,6 33,8

Montenegro 411 1 427 10 418 6 2,5 33,0

Georgia 411 23 401 16 404 15 2,6 36,3

Jordan 409 -5 408 2 380 -1 0,6 35,7

Indonesia 403 3 397 -2 386 4 0,8 42,3

Brazil 401 3 407 -2 377 6 2,2 44,1

Peru 397 14 398 14 387 10 0,6 46,7

Lebanon 386 m 347 m 396 m 2,5 50,7

Tunisia 386 0 361 -21 367 4 0,6 57,3

FYROM 384 m 352 m 371 m 1,0 52,2

Kosovo 378 m 347 m 362 m 0,0 60,4

Algeria 376 m 350 m 360 m 0,1 61,1

Dominican Republic 332 m 358 m 328 m 0,1 70,7

Notes: Values that are statistically significant are marked in bold (see Annex A3).

The average trend is reported for the longest available period since PISA 2006 for science, PISA 2009 for reading, and PISA 2003 for mathematics.

Countries and economies are ranked in descending order of the mean science score in PISA 2015.

Source: OECD, PISA 2015 Database, Tables I.2.4a, I.2.6, I.2.7, I.4.4a and I.5.4a.

1. Note by Turkey: The information in this document with reference to « Cyprus » relates to the southern part of the Island. There is no single authority representing both Turkish and Greek Cypriot people on 

the Island. Turkey recognises the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found within the context of the United Nations, Turkey shall preserve its position 

concerning the “Cyprus issue”.

   Note by all the European Union Member States of the OECD and the European Union: The Republic of Cyprus is recognised by all members of the United Nations with the exception of Turkey. The 

information in this document relates to the area under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus.

Countries/economies with a mean performance/share of top performers above the OECD average

Countries/economies with a share of low achievers below the OECD average

Countries/economies with a mean performance/share of top performers/share of low achievers not significantly different from the OECD average

Countries/economies with a mean performance/share of top performers below the OECD average

Countries/economies with a share of low achievers above the OECD average

Science Reading Mathematics Science, reading and mathematics

 
Fonte: https://www.doi.org/10.1787/888933431961 
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ANEXO II - Roteiro de Entrevista 

 

1. Há quanto tempo você é professora? E aqui na escola, você leciona há quanto tempo?  

 

2. Sempre ensinou matemática? Você gosta de ensinar matemática? 

 

3. Os professores dizem que é difícil ensinar matemática? Você concorda? 

 

4. Você lembra de alguma situação que um aluno tenha apresentado dificuldade em 

aprender ou tenha feito alguma colocação interessante? Você gostaria de contar como 

foi? 

 

5. O que você acha indispensável fazer para que os alunos aprendam matemática? Por que? 

 

6. Como você avalia que seu aluno aprendeu matemática? 

 

7. Eu escuto muito nos cursos de formação, alguns professores afirmarem que propor 

determinadas atividades requer muito tempo e prejudica o planejamento. Você concorda 

com isso? Por que?  

 

8. Aqui na escola você precisa trabalhar o livro todo. O que você acha que é essencial 

trabalhar no livro? Mas, o tempo é curto. Você acha que falta tempo? 

 

9. Vamos voltar a conversar sobre a sua formação. Você costuma participar de cursos de 

formação continuada? (Em caso afirmativo, quais foram os últimos cursos que 

participou? O que te motivou a fazê-los?)  

 

10. Os cursos de formação continuada que você fez são parecidos com a formação que você 

recebe aqui na escola?  Qual é a diferença entre eles? 

 

11. Você gostaria de propor alguma mudança nessa formação? Qual? Por quê? 
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ANEXO III – Quadro de metáforas 

 

 

Metáforas que remetem ao movimento 

Metáforas que remetem a Pedagogia Tradicional 
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ANEXO IV – Quadro de teses, indícios e redundâncias 
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