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RESUMO

A matemática seja, talvez, a única área de conhecimento que receba o mesmo tratamento em todas as partes do mundo. As diferenças passam 
pelas abordagens de ensino da matemática, mantendo-se basicamente o mesmo conteúdo nos sistemas educacionais no mundo. Essa pesquisa 
visa contribuir com a investigação da natureza do saber ensinar-aprender a partir das representações sociais dos professores sobre a 
aprendizagem da matemática e, para isso, identifica-se com a perspectiva do desenvolvimento profissional em serviço e da Educação 
Matemática. Nesse modelo de formação, o conhecimento didático do professor é ponto de partida, conhecimento esse que se constitui a partir 
das relações advindas de outros conhecimentos, dentre eles o conhecimento prático e conhecimento que se tem sobre os processos de 
aprendizagem dos alunos. As representações sociais do professor sobre os processos de aprendizagem da matemática dos seus alunos são 
consideradas uma espécie de elemento de interligação entre o que os alunos aprendem e a forma como o professor ensina. Investigá-las pode ser 
um caminho para compreender e intervir sobre as estratégias que norteiam a prática docente sob a perspectiva da Educação Matemática. Nesse 
sentido, o conhecimento prático relaciona-se às representações sociais da aprendizagem da matemática e se revela na elaboração dos percursos 
que os professores elegem necessários e primordiais para a atribuição dos significados matemáticos aos objetos. São (re)significações relevantes 
para a aprendizagem dos alunos e para o desenvolvimento do conhecimento teórico do professor, componente do conhecimento pedagógico. 
Saber ensinar na perspectiva do desenvolvimento profissional e da Educação Matemática implica a formação do profissional capaz de promover a 
aprendizagem para todos, professores e alunos, propondo situações desafiadoras que motivem os alunos a investigar, conjecturar, estimar, 
experimentar, responder e validar respostas por intermédio da mediação conduzida pelo professor. Daí a importância de investigarmos as 
representações sociais da aprendizagem da matemática e suas possíveis implicações na natureza do saber-ensinar dos professores dos anos 
iniciais à luz da Educação Matemática, buscando delinear futuros encaminhamentos a serem considerados na formação desses professores no 
campo da matemática. Diante das colocações expostas, temos como hipótese que os professores constroem representações sociais dos conceitos 
e práticas que os traduzem nos processos de desenvolvimento profissional em serviço e implicam a natureza do saber ensinar. Essa é uma 
pesquisa qualitativa e os principais recursos metodológicos serão entrevistas semiestruturadas aplicadas ao corpo docente de uma escola da Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro que se encontra em formação na perspectiva do desenvolvimento profissional em serviço e da educação 
Matemática desde 2009. São feitas imagens na situação de trabalho de duas professoras, das quais são selecionados alguns episódios para 
submissão a técnica de autoconfrontação simples. Nesta técnica, o sujeito se observa e interage com a imagem e com o pesquisador. A análise 
das entrevistas é realizada a partir do Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA. O processo de validação dos resultados será feito em 
triangulação com os resultados obtidos em cada técnica e com resultados encontrados na revisão de literatura. Além disso, pretende-se discutir 
os resultados com os próprios sujeitos.
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