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É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma 

que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática (FREIRE, 2002). 

A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino na sua globalidade, 

isto é, suas finalidades sociopedagógicas, condições e meios de direção e organização do 

ensino e da aprendizagem, pelos quais se asseguram a mediação docente de objetivos, 

conteúdos, métodos, em vista da efetivação da assimilação consciente de conhecimento… 

Está claro que a Didática se ocupa dos processos de ensino e aprendizagem em sua relação 

com finalidades educativa (LIBÂNEO, 2013). 



RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a concepção de Didática das pesquisas sobre formação de professores 

de Matemática no Centro-Oeste do Brasil. O problema que se buscou esclarecer foi que 

concepções de Didática fundamentam as teses e dissertações sobre formação de professores 

de Matemática dos programas de pós-graduação em Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática, entre 2005 e 2012. Para o esclarecimento dessa 

questão, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, na modalidade estado do conhecimento, na 

qual encontraram-se 20 (vinte) trabalhos relacionados ao tema da investigação. A pesquisa foi 

norteada pelas seguintes questões: 1) O que revelam as pesquisas sobre as implicações da 

Didática na formação do professor de Matemática? 2) Para que níveis de ensino (infantil, 

fundamental, médio ou superior) essas pesquisas e estudos têm se voltado e como se 

distribuem pela região em relação às universidades, programas e linhas de pesquisas? 3) Que 

autores têm sido pesquisados com mais frequência na região Centro-Oeste a respeito dessa 

temática? 4) Que bases teórico-conceituais da Didática predominam como fundamentos 

desses estudos e pesquisas? Buscou-se, para essa pesquisa, aporte teórico nas contribuições de 

Libâneo (1996, 2010, 2013), Candau (1982, 1984, 2014), Lorenzato e Fiorentini (2009), 

Fiorentini (2004, 2005), D’Ambrósio (1993, 2000) e Davydov (1982, 1988). A constituição 

do corpus da pesquisa foi realizada a partir dos acervos dos bancos de dados dos Programas 

de Pós-Graduação em Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática. Na análise dos dados foram adotadas as orientações de Bogdan&Biklen (1994) 

para a categorização e sistematização dos dados, delineando-se às seguintes temáticas: 

Didática, formação do professor de Matemática e Educação Matemática. A análise apontou a 

necessidade de ampliar a compreensão das Concepções de Didática no conjunto das ações do 

processo de formação dos professores de Matemática. Compreensão essa que possa trazer à 

tona as ações didáticas que estão sendo desenvolvidas no enfrentamento dos dilemas da 

profissão, ressignificando, assim, a tarefa do professor. 

 

Palavras-chave: Didática; Formação do professor de Matemática; Didática da Matemática; 

Educação Matemática. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the Didactics concept of the researches about Mathematics teachers 

formation in the Midwest of the Brazil. The problem that sought to clarify was thatDidactic 

concepts underlying theses and dissertations about mathematics teachers formation of the 

Education postgraduate programs, Education/Teaching of Sciencies and Mathematics, 

between 2005 and 2012. For the clarification of this question, it was realized a literature 

search, in the form knowledge state, which found twenty (20) works related to the subject of 

the investigation. The research was guided by the following questions: 1) What does the 

researchesreveal about the Didacticon the Mathematics teachers formation? 2) For what levels 

of education(kindergarten, elementary, middle or university) these researches and studies 

have turned and how they are distributed throughout the region in relation to universities, 

programs and researchlines? 3) What authors have been researched more often in the Midwest 

about this theme? 4) What theoretical and conceptual Didactic bases predominate as 

fundamentals of these studies and researches? It sought up to this research, theoretical support 

in the contributions of Libâneo (1996, 2010, 2013), Candau (1982, 1984, 2014), and 

LorenzatoFiorentini (2009), Fiorentini (2004, 2005), D'Ambrosio (1993, 2000) and Davydov 

(1982, 1988). The constitution of the corpus of the research was carried out from the 

collections of databases of Graduate Programs in Education, Mathematics Education, 

Education / Teaching of Science and Mathematics. In analyzing the data were adopted 

guidelines Bogdan&Biklen (1994) to the categorization and systematization of data, outlining 

to the following themes: Didactic, formation of Mathematics teacher and Mathematics 

Education. The analysis pointed out the need to broaden the understanding of the Didactic 

conceptions in all the actions of mathematics teacher education process. Comprehension that 

it can bring out the didactic actions that are being developed to face the professiondilemmas, 

giving a new meaning, like this, the teacher's task. 

 

Keywords: Didactic; Mathematics Teacher formation; Mathematics Didactic; Mathematics 

Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre as 

concepções de Didática que fundamentam as teses e dissertações sobre formação de 

professores de Matemática produzidas nos programas de Pós-Graduação da Região Centro-

Oeste, entre 2005 e 2012. A delimitação temporal aos anos de 2005 a 2012 justifica-se por ser 

o período mais recente. Para estes anos as bases de dados dos acervos digitais dos programas 

selecionados foram abastecidas com produções (teses e dissertações) abordando à temática 

pesquisada. Cabe esclarecer que as bases de dados dos anos de 2013 e 2014 apresentam 

poucas publicações, implicando na escolha de não selecionar teses e dissertações, sendo que 

uma futura pesquisa poderá abranger trabalhos que forem depositados nesses bancos de dados 

nesses referidos anos. 

O interesse pelo estudo dessa temática está ligado à trajetória de atuação 

profissional da pesquisadora como professora de Matemática nas séries iniciais da educação 

básica, na segunda fase do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Soma-se a isso o 

exercício da docência no Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), que propiciou o desenvolvimento do pensamento sistemático sobre como se 

interrelacionam a Didática e a Matemática na Formação e atuação dos professores.   

Minha vida profissional iniciou-se concomitantemente ao curso de graduação, no 

ano de 1998, quando fui aprovada em um concurso público para professora da Prefeitura 

Municipal de Arraias-TO. A minha experiência inicial como docente aconteceu na Escola 

Municipal Salobro da referida cidade, onde havia apenas uma sala de aula, com alunos entre 4 

e 22 anos de idade. O ensino desenvolvido abrangia o ensino infantil, a primeira fase e a 

segunda fase do Ensino Fundamental, ou seja, ia do pré-escolar à 8ª série (hoje 9º ano). A sala 

funcionava em regime de multisseriação
1
. Vale ressaltar que eu havia concluído o Ensino 

Médio (antigo Magistério) e, com apenas as noções recentes da fase do estágio em docência 

do Magistério, tive que utilizar os métodos de alfabetização em regime multisseriado com 

todos os alunos. Contudo, sem experiência, mas com muita vontade e coragem, alfabetizava e 

trabalhava com cada aluno de forma que ele conseguisse acompanhar os conteúdos do livro 

didático em sua série específica. 

                                                           

1
 Corresponde ao ensino em que apenas um professor ministra aulas, concomitantemente para alunos de 

diferentes séries. 
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Dois anos depois, em 2000, consegui remoção para a Escola Municipal Agrícola 

David Aires França, no mesmo município. Lá, ministrei aulas de Matemática para turmas da 

5ª à 8ª série (hoje do 6º ao 9º ano). Nesse período, enquanto aluna do curso de Matemática, 

trabalhei na Universidade Federal do Tocantins (UFT), no curso de extensão de atividades 

acadêmicas. O fato da turma, ser heterogênea, com alunos exclusivamente do sexo masculino 

e oriundos de muitas cidades circunvizinhas das regiões em que se localizava a escola, 

provocava um choque de realidades diferenciadas: os alunos apresentavam diferenças em 

termos de desenvolvimento sócio emocional e cogniti o, bem como no que se refere aos 

conte tos de aprendi agem  escola, fam lia, comunidade, ambiente de trabalho etc.) que 

envolviam os diversos indicadores do desenvolvimento de aprendizagem especificamente em 

Matemática. 

Em 2003, iniciei minhas experiências de docência no Ensino Superior na 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Campus de Campos Belos-GO, na qual permaneço 

até o presente momento, embora esteja hoje no Campus de Formosa-GO. Nesse período de 

crescimento profissional e acadêmico, pude cursar a pós-graduação em Administração 

Escolar pela Universidade Salgado de Oliveira (2003) em Goiânia - GO e em Gestão Escolar 

pela UFT (2010), em Palmas-TO, e também a Licenciatura Plena em Pedagogia, em 2011, 

pela Faculdade Albert Einstein (FALBE), em Brasília-DF. Em 2005, atuei como professora 

temporária da UFT, em Arraias no Curso de Matemática. 

Em 2013, iniciei o mestrado em Educação pela PUC-GO, o que me possibilitou 

perceber a partir dos debates e discussões realizados em sala de aula e, principalmente, nas 

aulas da disciplina de Didática, que o ensino da Matemática requer um sólido conhecimento 

dos conteúdos, dos processos lógicos e investigativos, além de domínio pedagógico-didático 

que instrumentalize o professor para organizar e a conduzir o aluno à reelaboração e 

apropriação do conhecimento com mediação dos conteúdos de ensino.  

Em outras palavras, tendo em vista a formação do aluno, para que se possa ensinar 

Matemática, o professor necessita de uma formação específica didático/pedagógica, que trata 

dos princípios gerais que regem as relações entre ensino e aprendizagem. Nesta direção, os 

autores pertencentes à tradição da teoria histórico-cultural como Klingberg (1978), Libâneo 

(1985, 1989, 1994, 1998, 2004, 2008) dentre outros, postulam a unidade teórico-científica 

entre a Didática e as Metodologias específicas das disciplinas escolares. 

Cada metodologia específica, segundo Klingberg (1978, p.33), “desen ol e seu 

perfil, mas, em razão de muitas questões comuns, conhecimentos gerais, tarefas, etc., está 
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relacionada com as demais metodologias e à Didática”. Ainda, afirma Klingberg (1978, p.32) 

que as metodologias específicas constituem bases importantes da Didática, pois permitem 

generalizar as particularidades das metodologias. 

 

O processo docente de conhecimento – embora somente em alguns casos se 

descubra um novo de forma objetiva- é insubstituível campo de 

desenvolvimento para as forças cognoscitivas dos alunos, para sua 

curiosidade, sua alegria pela investigação e as descobertas, sua capacidade 

de poder perguntar, de ver problemas e chegar metodicamente a sua solução 

(KLINGBERG, 1978, p.47). 

 

Na mesma linha, Libâneo (2010) argumenta que cabe à Didática articular a lógica 

dos saberes ao ensino (dimensão epistemológica) da lógica dos modos de aprender (dimensão 

psicopedagógica), ou seja, a lógica da relação conteúdos-metodologias de ensino, que 

constituem a base da organização social do ensino para o desenvolvimento humano.  O que 

supõe necessariamente o domínio dos conteúdos e métodos inerentes aos conteúdos 

específicos da disciplina, que constituem a referência, o ponto de partida para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Logo a Didática e as didáticas específicas, cujos objetos de estudo são a relação 

entre o ensino e a aprendizagem, propicia saberes mais importantes na formação do professor 

(LIBÂNEO, 2010). Compreende-se então que são dois campos de conhecimentos 

interdependentes que tem como ponto comum os processos de conhecimento dos conteúdos. 

Afirma-se então, que não há Didática separada dos conteúdos específicos e dos 

métodos de investigação, não há didática que se possa separar das disciplinas ensinadas, não 

há Didática separada das práticas sócio-culturais e institucionais em que os alunos estão 

inseridos (LIBÂNEO, 2010).  

 

A didática não se sustenta teoricamente se não tiver como referência de sua 

investigação os conteúdos, a metodologia investigativa e as formas de 

aprendizagem das metodologias especificas. Do mesmo modo, não há como 

ensinar disciplinas específicas sem o aporte da didática, que traz para o 

ensino as contribuições da teoria da educação, da teoria do conhecimento, da 

psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, dos métodos e 

procedimentos do ensino. [...] a didática generaliza as leis da aprendizagem 

transformando-as em princípios didáticos comuns para o ensino das 

disciplinas especificas. Por outro lado, tem nas metodologias específicas 

uma de suas fontes mais importantes de pesquisa. [...] A didática só faz 

sentido se estiver conectada à lógica cientifica da disciplina ensinada. Ela 

oferece às disciplinas especificas o que é comum e essencial ao ensino, mas 

respeitando suas peculiaridades epistemológicas e metodológicas 

(LIBANEO, 2008, p.67). 
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Nesse aspecto, Didática resulta uma organização e direção do processo de ensino-

aprendizagem em prol da apropriação dos conhecimentos e sua aplicação, objetivando o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos e sua formação integral. 

Isso pressupõe o ensino como atividade organizada pelo professor, almejando 

promover a mediação cognitiva do aluno com os conteúdos da matéria de ensino, cuja 

efetividade decorre da articulação entre as teorias do ensino, teorias do conhecimento e 

epistemologia das disciplinas ensinadas. 

Por conseguinte, investir teórica e praticamente no ensino de Matemática é 

investir na integração entre a Didática e as metodologias específicas do ensino de Matemática, 

combinando o que é geral, elementar e básico para o ensino de Matemática, em relação aos 

objetivos, conteúdos e métodos que fundamentam as ações do professor com a epistemologia 

dos saberes específicos (LIBÂNEO, 2008). 

No Brasil, a gênese desta perspectiva da Didática, fundamentada nos pressupostos 

da teoria histórico-cultural, pode ser situada na década de 1980, e associada à busca da 

superação das inflexões psicológicas, sociológicas e tecnicistas em relação ao objeto da 

Didática. Tem como marco o I Seminário “A Didática em questão”, realizado em 1982, na 

PUC do Rio de Janeiro. 

 Foi a partir deste seminário que se desenvolveram proposições teóricas de 

orientação crítica com ênfase “[...] ora no conhecimento sistematizado e conhecimento 

escolar, ora na relação entre práticas produtivas no contexto social mais amplo e práticas 

pedagógicas na escola” ou, ‘com ênfase em ambas as situações’, mencionando os trabalhos de 

Libâneo (1985, 1990), Santos (2005), Martins (1990) e Freitas (1987). 

Nessa mesma década, importantes movimentos educacionais também aconteciam 

em torno do repensar o ensino da Matemática. Em agosto de 1984, no V Congresso 

Internacional de Educação Matemática, realizado na cidade de Adelaide na Austrália, novas 

tendências em Educação Matemática foram discutidas com foco em “Matemática e 

sociedade”, “Matemática para todos” e “História da Matemática e de sua pedagogia” 

 D’AMBRÓSIO, 2002). Neste congresso, Ubiratan D’Ambrósio
2
 apresentou sua teoria para a 

linha de pesquisa que desenvolvia há alguns anos. Nascia aí o Programa de Pesquisa 

Etnomatemática, motivado pela busca em compreender o saber/fazer matemático ao longo da 

                                                           

2
 O educador matemático Ubiratan D’Ambrósio é o responsável pela consolidação do termo Etnomatemática no 

âmbito acadêmico no Brasil e no mundo. 
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história da humanidade, contextualizado nos diferentes grupos de interesse, comunidades, 

povos e nações  D’AMBRÓSIO, 2002). 

Segundo D’Ambrósio (2013), a Etnomatemática é atualmente considerada uma 

subárea da História da Matemática e da Educação Matemática, em que se faz uma relação 

próxima com a Antropologia e as Ciências da Cognição. A dimensão política da 

Etnomatemática nos campo da Matemática é significativamente perceptível.  

 

Etnomatemática é a Matemática praticada por grupos culturais, tais como 

comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, 

crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros 

grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. A 

Etnomatemática é embebida de ética, focalizada na recuperação da 

dignidade cultural do ser humano muitas vezes por não passar. A dignidade 

do indivíduo é violentada pela exclusão social, que se dá muitas vezes por 

não passar pelas barreiras discriminatórias estabelecidas pela sociedade 

dominante e, principalmente, no sistema escolar (D’AMBRÓSIO, 2013, 

p.09). 

 

A Etnomatemática enaltece a Matemática no que se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem, e recomenda enfatizar os conceitos matemáticos informais desenvolvidos 

pelos educandos através de seus conhecimentos, fora da conjuntura escolar, na vivência do 

seu cotidiano. 

Nesse sentido, é evidente que Ubiratan D’Ambrósio marcou profundamente a 

Educação Matemática brasileira e se tornou um dos primeiros pesquisadores, vindos de países 

periféricos a influenciar a Educação Matemática internacional. 

A Etnomatemática e Ubiratan D’Ambrósio se tornaram sinônimos de Educação 

Matemática brasileira, até o momento em que Etnomatemática se tornou uma ideia sem 

fronteiras e a Educação Matemática brasileira passou a ter produção consistente, em nível 

internacional e também em outras áreas  D’AMBRÓSIO, 2002). Esse processo visou tornar a 

Educação Matemática brasileira associada a vários nomes e linhas de pesquisa, pois, Ubiratan 

D’Ambrósio teve papel fundamental ao indicar pessoas para comissões, para escrever 

prefácios de livros publicados no exterior e apoiar projetos em nível internacional. 

Segundo Fiorentini (2004), é neste mesmo contexto que se adquire expressividade 

a discussão sobre a formação do professor de Matemática atendendo à necessidade de se 

promover uma formação pedagógica do futuro professor.  Para Lorenzato e Fiorentini (2009) 

o professor de Matemática é com frequência chamado de matemático e essa associação nem 

sempre é verdadeira, pois, verifica-se que as práticas profissionais podem ser muito distintas e 
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suas habilidades e conhecimentos, que estão na base da profissão podem não pertencer à 

mesma vertente epistemológica. 

Assim, Lorenzato e Fiorentini (2001) mostram as “diferenças epistemológicas 

entre o educador matemático e o matemático
3
”. Para os autores, o educador matemático é 

aquele que concebe a Matemática como um caminho: ele educa através dos conteúdos da 

Matemática, objetivando a formação do cidadão, além de questionar qual Matemática e qual 

ensino são adequados e relevantes para essa formação (LORENZATO; FIORENTINI, 2001). 

O matemático, por exemplo:  

O matemático, por exemplo, tende a conceber a Matemática como um fim de 

si mesma, e, quando requerido a atuar na formação de professores de 

Matemática, tende a promover uma educação para a Matemática, 

priorizando os conteúdos formais e uma prática voltada à formação de novos 

pesquisadores em Matemática (LORENZATO; FIORENTINI, 2009. p.03). 

 

Assim, os educadores matemáticos desenvolvem seus estudos através de métodos 

interpretativos e analíticos das ciências sociais e humanas (LORENZATO; FIORENTINI, 

2009). Assim, o educador matemático visa ao desenvolvimento dos conhecimentos e das 

práticas pedagógicas que propiciem contribuições para a formação integral, humana e crítica 

dos alunos e professores. 

Nesse sentido, vale ressaltar que existe um distanciamento entre o licenciado em 

Matemática e o bacharel em Matemática. Esse distanciamento existente nos dois cursos pode 

ser verificado nas instituições de ensino e que de acordo com o Ministério da Educação 

(MEC), o bacharelado em Matemática é o curso superior que propicia ao diplomado 

competências no campo dos saberes da Matemática. Já a licenciatura em Matemática capacita 

o aluno para a profissão de professor de Matemática no ensino fundamental e médio. 

Segundo Fiorentini (2004) o grande problema existente referente aos cursos que 

ofertam as duas modalidades de ensino, Licenciatura e Bacharelado, as disciplinas de núcleo 

comum muitas vezes são ministradas juntas, como é o caso do curso de Matemática de 

algumas instituições de ensino, proporcionando um ensino único com conteúdos igualmente 

trabalhados para as diferentes modalidades. 

                                                           

3
 Para Lorenzato e Fiorentini (2009, p.04), “a produção de conhecimento nessas duas categorias de profissionais 

também é distinta. Enquanto os matemáticos, de um lado, estão preocupados em produzir, por meio de processos 

hipotéticoss-dedutivos, novos conhecimentos e ferramentas matemáticas que possibilitam o desenvolvimento da 

matemática pura e aplicada, os educadores matemáticos, de um outro lado, realizam seus estudos utilizando 

métodos interpretativos e analíticos das ciências sociais e humanas, tendo como perspectiva o desenvolvimento 

de conhecimentos e práticas pedagógicas”. 
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Para Chaves (1999, p. 85), existe uma contradição na formação do professor, onde 

o “confronto de objeti os dentro do mesmo curso e a relação de oposição entre o conteúdo e a 

formação pedagógica, causa grande preocupação nos profissionais da educação em relação à 

postura nos cursos que oferecem estas modalidades. 

Essa problemática existe nos cursos que ofertam as modalidades de Licenciatura e 

Bacharelado, reflete que o projeto político pedagógico do curso deveria atender as 

necessidades entre as duas modalidades. Como afirma Veiga  1998, p. 13), “o projeto busca 

um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um 

compromisso definido coletivamente”. E nota-se que na maioria dos cursos isso não ocorre.  

No Curso de Matemática, por exemplo, existe um distanciamento entre os 

professores das disciplinas específicas e das pedagógicas. Ficando claro como as disciplinas 

de núcleo comum tornam-se iguais em seu tratamento para as diferentes modalidades mesmo 

para perfis distintos dos egressos. 

E nesta direção de explicitar os contrastes dentro dos cursos, Fiorentini (2004) 

destaca três categorias de profissionais, sendo: o formador-investigador, o investigador-

formador e o formador-prático. A categoria do profissional formador-investigador é 

representada por professores que têm a docência como principal função do seu trabalho; a 

segunda categoria que é o investigador-formador, é composta por professores que colocam 

em primeiro plano a investigação na área do conhecimento e a docência como atividade 

complementar; a terceira categoria, a do formador-prático, incluí o professor de tempo 

parcial, contratado provisoriamente, como o professor eventual que, geralmente, é um docente 

da escola básica. 

Entretanto, ao evidenciar a existência do distanciamento entre as disciplinas 

específicas e disciplinas pedagógicas nos cursos, pode-se considerar no contexto desta 

pesquisa, que a separação entre a Didática, as didáticas específicas e a epistemologia dos 

saberes específicos apresentam-se como campos férteis para estudos teóricos nos currículos 

de formação de professores de Matemática. 

Nesse contexto, ressalta-se que existem variáveis que buscam avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem, produto que se resulta da formação de professores, criando-se 

instrumentos de avaliação. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 



21 

 

 

Educacionais
4
(INEP), vem divulgando resultados de avaliações do Programa Internacional de 

Avaliação de alunos (PISA), que é uma avaliação sistemática que compara os resultados em 

âmbito internacional (focalizando as áreas de Matemática, Ciências e Língua). 

Os resultados do Brasil no PISA evoluíram ao longo dos anos. Em 2015, por 

exemplo, estimaram avaliar aproximadamente 32 mil alunos de 964 escolas e a avaliação 

ocorrerá 100% em computadores e abrangerá as áreas de Ciências, Matemática, Leitura, 

Resolução Colaborativa de Problemas e Competência Financeira. 

Nesse sentido, é relevante destacar as três dimensões que são avaliadas pelo PISA 

em Matemática, que são: o conteúdo, o processo e o contexto. Sendo que o conteúdo abrange 

o núcleo de áreas e conceitos matemáticos relevantes: quantidade, espaço e forma, mudanças 

e relações, e incerteza. O processo abrange as “constelações de competências” que definem as 

capacidades necessárias para a Matemática: reprodução - operações matemáticas simples; 

conexão - ligar ideias para resolver problemas de resolução direta; reflexão - pensamento 

matemático mais abrangente. O contexto abrange que as situações variam de acordo com a 

“distância” das mesmas, em relação ao dia-a-dia dos indivíduos: pessoal; 

ocupacional/educacional; público/social; científico. 

Diante do exposto, a avaliação do PISA busca contribuir nas reflexões sobre o 

processo de ensino e desenvolvimento dos alunos, cabendo incluir o ensino da Matemática e a 

formação dos professores de matemática com papel importante nesta avaliação..  Segundo o 

MEC (2015), os cursos de bacharelado e Licenciatura em Matemática que são ofertados 

almejam embasamento sólido, que objetivam preparar o aluno para a utilização das 

tecnologias e desenvolvimento de pesquisas no ensino de Matemática. 

A partir disso, levantar as pretensões, motivações, políticas, teorias e discussões 

relativas ao desenvolvimento dos trabalhos em Matemática (teses e dissertações), quando 

direcionados e contextualizados para atender as necessidades sociais e solucionar problemas 

que busquem auxiliar na aprendizagem do aluno em prol da melhoria dos níveis de 

conhecimento na área da Matemática. 

Assim, a presente pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: 1) O que as 

pesquisas revelam sobre as implicações da Didática na formação do professor de Matemática? 

                                                           

4
 O INEP é uma autarquia federal vinculada ao MEC, cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações 

sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas 

públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e eqüidade, bem como produzir 

informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral. 
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2) Para que níveis de ensino (infantil, fundamental, médio ou superior) essas pesquisas e 

estudos têm se voltado e como se distribuem pela região em relação às universidades, 

programas e linhas de pesquisas? 3) Que autores têm sido pesquisados com mais frequência 

na região Centro-Oeste a respeito dessa temática? 4) Que bases teórico-conceituais da 

Didática predominam como fundamentos desses estudos e pesquisas? 

O interesse aqui é aprofundar essa temática a fim de contribuir com a ampliação 

do conhecimento no campo da articulação entre a Didática e a metodologia de ensino de 

Matemática, porque entende-se que isso pode ajudar o professor a melhorar sua atividade de 

ensino na condução do encontro formativo entre o aluno e a matéria de ensino. Assim, o 

problema que se buscou investigar foi: que concepção(ões) de Didática  fundamenta(m) as 

teses e dissertações, sobre formação de professores de Matemática, dos programas de pós-

graduação stricto sensu em Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática da região Centro-Oeste, no período de 2005 a 2012 ?  Ressalta-se que o referido 

período (de 2005 a 2012), foi selecionado porque, de acordo com o que se pôde verificar, 

neste espaço de tempo, os bancos de dados dos acervos de teses e dissertações estavam mais 

recheados de produções publicadas pelos programas, as quais discorriam sobre temáticas  

abordadas no presente estudo. 

Com esta preocupação, a pesquisa teve como objetivo principal identificar e 

analisar a concepção(ões) de Didática  que fundamenta(m) as teses e dissertações sobre 

formação de professores de Matemática, dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e Matemática da região 

Centro-Oeste, entre  2005 e  2012. Esse recorte temporal de 8 anos propiciou encontrar  nos 

acervos digitais dos programas as produções que atendessem à   temática da pesquisa. 

Essa meta se desdobrou nos seguintes objetivos específicos: identificar as bases 

teóricas que fundamentam a(s) concepção(ões) de Didática nas teses e dissertações sobre 

formação do professor de Matemática dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e Matemática da região 

Centro-Oeste;  caracterizar as temáticas das teses e dissertações sobre a formação profissional 

do professor de Matemática; apreender elementos que nos forneçam uma compreensão mais 

clara da concepção de Didática que fundamenta as teses e dissertações analisadas. 

Segundo André e Romanowski (1999. p. 4), as pesquisas realizadas por meio da 

revisão bibliográfica permitem fazer um levantamento da área do conhecimento escolhida 

pelo pesquisador, com o objetivo de identificar temáticas sobre os assuntos relevantes, 
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estruturando as informações e reconhecendo as lacunas a serem pesquisadas, com o intuito de 

promover a evolução das pesquisas. Esses estudos propiciam a ampliação da visão do que 

vem sendo estudado nas áreas, permitindo notar a evolução das pesquisas em suas 

especificidades. 

Dentro dessa realidade, ressalta-se que a região Centro-Oeste apresenta 400 

programas de Pós-Graduação do total de 5.210 do país. Desses 400 programas, apenas 28 

distribuídos em 10 instituições, atendem à pesquisa. Em Educação são 20 programas (sendo 

que há apenas um oferta linha de pesquisa em Educação Matemática – identificada na UNB), 

em Matemática são 4 programas, e 4 em Educação Matemática e Educação/Ensino em 

Ciências e Matemática, sendo selecionados 20 (vinte) trabalhos (3 teses e 17 dissertações).  

Todavia, as principais fontes de dados utilizadas foram localizadas na região 

Centro-Oeste, em instituições que ofertam, em seus programas de Pós-Graduação, mestrado e 

doutorado na área da Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática e em Matemática. Assim, separaram-se as instituições que atendiam aos critérios 

da pesquisa, selecionando-se as teses e as dissertações a partir dos descritores deste trabalho, 

com análise dos títulos para identificar quais deles atenderiam à temática. Nesse momento da 

pesquisa evidenciou-se que nos programas de Pós-Graduação em Matemática nenhuma 

produção foi selecionada, devido as teses e dissertações apresentarem temas ligados a área 

específica da Matemática. Nesse caso, as produções dos programas na área da Matemática 

não foram selecionadas para analise da temática pesquisada.  

Buscou-se, a partir dessa escolha, realizar uma análise mais apurada da natureza 

das teses e dissertações existentes, analisando os seguintes itens: título, resumo, ano de 

publicação, palavras-chave, instituição a que pertenciam os trabalhos, de modo a se obter uma 

visão geral da produção a ser examinada, além dos programas de Pós-Graduação, as 

instituições, as linhas de pesquisas e/ou áreas de concentração. Logo, definiu-se que os 

Programas de Pós-Graduação em Matemática não fariam parte da análise dessa pesquisa. 

Identificaram-se assim, as teses e as dissertações a partir dos descritores: 

formação de professor, Didática, formação de professor de Matemática, Didática da 

Matemática, educação Matemática, ensino e aprendizagem de Matemática, prática de ensino 

em Matemática. Para a seleção dos trabalhos, inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos e 

resumos das teses e das dissertações. Posteriormente, foi realizada a leitura e análise dos 

trabalhos que tematizaram a concepção de Didática na formação do professor de Matemática, 

visando apreender elementos que possibilitassem identificar a concepção de Didática. 
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Nesse sentido, os critérios de seleção obedeceram à organização da análise dos 

trabalhos selecionados, atendendo as exigências de cada etapa, levando em consideração as 

determinações que contribuíram para a construção destes entendimentos. Quanto à opção por 

essa base de dados, esta justifica-se pelo fato de se observar  que, no período selecionado,  os 

acervos digitais dos programas já estavam bem abastecidos de teses e dissertações. 

Considerando ainda que todas as instituições disponibilizavam os trabalhos de fácil acesso, 

pois cada instituição apresenta um acervo digital (chamado de banco de teses e dissertações), 

disponibilizando os trabalhos que foram publicados pelos programas, como verificou-se nos 

casos dos programas em Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática. 

Os dados desta pesquisa são apresentados em três capítulos que obedecem as 

etapas que fazem parte do seu desenvolvimento. O I capítulo aborda a construção do 

conhecimento sobre Didática e formação do professor de Matemática no Brasil, enfatizando 

um percurso histórico desde a década de 1930 até os dias atuais. 

O II capítulo faz um mapeamento “das instituições e seus programas de Pós-

Graduação na região Centro-Oeste”, com destaque para os que possuem em seus programas 

formação nas áreas de Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática e em Matemática. Apontam-se também as linhas de pesquisa, o quantitativo geral 

de trabalhos produzidos entre 2005 e 2012, e ainda as teses e dissertações selecionadas para a 

análise no III capítulo e o mapeamento geográfico onde se localizam essas produções. 

No III capítulo, apresenta-se o resultado das análises das teses e dissertações das 

concepções de Didática e a formação profissional do professor de Matemática, abordando-as 

na formação profissional do professor e por fim, são apresentadas as considerações finais, que 

consistem nas aproximações conclusivas a partir dos resultados encontrados tanto nos aportes 

teóricos, quanto na realização da pesquisa bibliográfica e no entendimento das produções que 

enfatizam a temática. Essas considerações finais buscam consolidar as conclusões a que se 

chegou a respeito das contribuições das análises teses e dissertações publicadas pelos 

programas de Pós-Graduação. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I  

 

1. DIDÁTICA E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO BRASIL 

 

Este capítulo apresenta considerações sobre a constituição do campo da Didática e 

da formação do professor de Matemática no Brasil a partir do final da década de 1930 até os 

anos de 1970 do século XX, período em que a Didática se constituiu basicamente como 

método e técnica de ensino. Em seguida, são expostos os rumos da Didática e da formação, a 

partir do processo de abertura política, com a intenção de delinear as posições que, na 

atualidade, disputam seu objeto e conteúdo, assim como fundamentam as discussões acerca da 

formação do professor de Matemática. Esta incursão busca subsidiar a compreensão do 

problema central investigado nesta dissertação, qual seja, que concepção(ões) de que  

fundamenta(m) as teses e dissertações, sobre formação de professores de Matemática, dos 

programas de pós-graduação stricto sensu em Educação e Educação Matemática da região 

Centro-Oeste no período de 2005 a 2012. 

Nesse contexto, vale ressaltar que, ao se discutir sobre a importância dos cursos 

de formação de professores de Matemática, não se pode deixar de ressaltar que a Didática é 

uma área de estudo cujo foco principal é o processo de ensino ou a ação docente. Portanto, a 

Didática, enquanto disciplina, expressa, dentro da grade curricular, diferentes teorias, 

tendências e posições na área, podendo ser definida como o processo de mediação dos 

objetivos e conteúdos escolares, capaz de investigar as condições e formas que vigoram no 

ensino e, ao mesmo tempo, os fatores reais (sociais, políticos, culturais, psicossociais) 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

 

1.1 - A construção do campo da Didática e da Educação Matemática no Brasil: da 

década de 1930 a 1980 

 

De acordo com Veiga (1990), no Brasil, a origem da Didática como disciplina nos 

cursos de formação de professores em nível superior está vinculada à criação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934. Esclarece a autora que: 

“No início, a parte pedagógica existente nos cursos de formação de professores era realizada 

no Instituto de Educação, sendo aí incluída a disciplina ‘Metodologia do Ensino Secundário’, 

equivalente à Didática hoje nos cursos de licenciatura” (VEIGA, 1990, p. 30). 
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Em 04 de abril de 1939, o Presidente Vargas, instituiu a Faculdade Nacional de 

Filosofia - FNFi, cuja  finalidade era  preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das 

atividades culturais; preparar candidatos para o magistério do ensino secundário e normal, 

além de, realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, constituidores de objeto de ensino.  

 

Por força do artigo 20 do Decreto-Lei nº 1.190 de abril de 1939, fica 

instituída a Faculdade Nacional de Filosofia - FNFi que, em seu Art. 20, 

institui a Didática como: “curso e disciplina, com duração de um ano. A 

legislação educacional foi introduzindo alterações para, em 1941, o curso de 

Didática ser considerado um curso independente, realizado após o término 

do bacharelado (esquema três + um) ”. (...). Em 1946, o Decreto-Lei nº. 

9053 desobrigava o curso de Didática e, já sob a vigência da Lei Diretrizes e 

Bases, Lei 4024/61, o esquema de três mais um foi extinto pelo Parecer nº 

242/62, do conselho Federal de Educação. A Didática perdeu qualificativos 

geral e especial e introduz-se a Prática de Ensino sob forma de estágio 

supervisionado (VEIGA, 1990, p.30). 

 

De acordo Decreto nº 1.190/39, com relação à Faculdade Nacional de Filosofia, 

segundo Garcia (1994), esta instituição foi organizada em quatro seções: Filosofia, Ciências, 

Letras e Pedagogia, sendo que: 

Cada seção correspondia a um ou mais cursos; e uma seção especial de 

Didática à qual correspondia o curso de Didática, com a duração de um ano, 

abrangia as seguintes disciplinas: Didática geral, Didática especial, 

psicologia educacional, administração escolar, fundamentos biológicos da 

educação e fundamentos sociológicos da educação (GARCIA, 1994, p. 47). 

 

Segundo Veiga (2002), diversos debates foram estabelecidos nesse percurso para 

apreender o processo de ensino e elaborar técnicas e teorias. Portanto, nesse contexto, a antiga 

disciplina Metodologia do Ensino Secundário desdobrou-se nas disciplinas de Didática Geral 

e de Didática Especial. Afirma ainda a autora que “o curso de Didática, portanto, substitui a 

anterior formação pedagógica que concedia o direito ao exercício do magistério” (VEIGA, 

2002, p.48). 

A criação da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) levou à implantação do 

padrão federal de ensino da Didática em nível superior, como afirma Garcia (1994) e Veiga 

(2002), ao qual todos os currículos básicos dos cursos oferecidos pelas demais instituições 

deveriam se adaptar. Com isso, o aluno que estudava nessa faculdade se formava, em três 

anos, como bacharel no curso escolhido. Após isso, lhe era facultada a matrícula no curso de 

Didática, para que obtivesse a formação em licenciatura, estando ele apto a atuar em curso 

secundário ou escola normal, dependendo da área de formação. “Foi dessa forma instituída a 

Didática, em forma ao mesmo tempo de curso e de disciplina, neste último caso como 

conteúdo de ensino obrigatório nos currículos de formação de professores em nível superior” 
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(GARCIA, 1994, p. 47). Afirmam Veiga (2002) e Garcia (1994) que os cursos eram 

organizados de forma que um aluno que frequentasse o curso de bacharel com duração de 3 

anos faria o curso de Didática em mais um ano (esquema 3+1). 

Para os alunos dos cursos de licenciatura em Matemática, era necessário cursar 

Didática e Prática de Ensino, sendo que as demais disciplinas (Psicologia da Educação e 

elementos da Administração Escolar) eram fixadas para as licenciaturas em geral e constavam 

no currículo mínimo de disciplinas obrigatórias. Já os alunos do Bacharelado eram 

dispensados dessas matérias. Nota-se, assim, que havia uma persistência na separação rígida 

entre bacharelado e licenciatura (LIBÂNEO, 2000, p.96). 

Desse modo, a Didática específica da Matemática se consolida no Curso de 

Licenciatura. Nesse contexto, o ensino da Matemática caracterizou-se como uma tendência 

tradicional que, até a década de 1930 aproximadamente, assumiu um caráter eminentemente 

utilitário, privilegiando o domínio das técnicas operatórias, necessárias à vida prática e às 

atividades comerciais elementares. 

Na década de 1930, o ensino de Matemática era um ensino tradicional, em que se 

valorizava a aprendizagem de cálculos matemáticos que seriam utilizados no cotidiano, e que 

deveriam fazer relações com a aritmética, a álgebra e a geometria. Heliadoro (2001, p. 108) 

afirma que “os conteúdos de Matemática se distribuíam em três blocos: aritmética, álgebra e 

geometria, e eram ensinados por diferentes professores”. Devido a esse fato, o ensino 

secundário não se preocupava com o aspecto da utilização prática, assumindo um caráter 

puramente abstrato, diferente do ensino desenvolvido nas séries iniciais. 

É preciso enfatizar que, em janeiro de 1934, com a criação das universidades de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, surgiram os primeiros cursos de formação de professores 

voltados para o ensino da Matemática. 

O conhecimento matemático, segundo o modelo euclidiano
5

, era 

sistematizado seguindo uma lógica a partir dos elementos primitivos: 

definições, axiomas e postulados. E de acordo com a concepção platônica, é 

só através de um processo de recordação, de reminiscência, que os homens 

descobrem as idéias matemáticas preexistentes em um modelo ideal e que 

estão adormecidos em sua mente. Desse modo as idéias matemáticas 

                                                           

5
 O modelo euclidiano, criado por Euclides, consistia em uma ciência dedutiva que operava a partir de hipóteses 

básicas, os axiomas, apresentados em dois grupos: as noções comuns e os postulados. A distinção entre esses 

grupos, mostra  que noções comuns seriam consideradas hipóteses aceitáveis a todas as ciências, e postulados 

seriam hipóteses próprias da Geometria. Euclides foi o primeiro a apresentar a Matemática como ciência 

dedutiva, sendo que cada afirmação deveria ser deduzida de outras maneiras mais simples e de maneira lógica e 

sucessiva.  Sua obra mais importante foi o “Os Elementos” (HELIADORO, 2001). 
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caracterizavam-se como uma visão “estática, histórica e dogmática” como se 

elas existissem por si sós, independente dos homens (HELIADORO, 2001, 

p. 109). 

 

Compreende-se, segundo o autor, que, nessa década, o ensino da Matemática 

concebia a aprendizagem como um processo mecânico.  O conhecimento matemático assim, 

visava apenas favorecer o desenvolvimento da atenção, do raciocínio e da memória. 

Esse ensino tradicional, portanto, trouxe em seu bojo uma concepção de 

aprendizagem derivada da psicologia empirista
6
. Ressalta Heliadoro (2001, p. 109), que nesse 

período no Ensino da Matemática, a aprendizagem se confundia com a memorização, e o 

papel dos alunos era de ouvinte passivo, de espectador de demonstrações que deveria 

empenhar-se em exercitar e reproduzir soluções, dando respostas assertivas no 

desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula. Portanto, não se estimulava o raciocínio, a 

crítica e a autonomia. 

Pode-se perceber que o período situado pelas décadas de 1930 e 1940, do século 

XX, como ressalta Veiga (1990), foi marcado pelo equilíbrio entre as influências da 

concepção humanista tradicional - católica - e humanista moderna - pioneiros da educação 

nova. Com a influência da pedagogia nova, a Didática também passa a acentuar o caráter 

prático e técnico do processo ensino-aprendizagem, em que teoria e prática se justapõem. 

 

A Didática é entendida como um conjunto de idéias e métodos, privilegiando 

a dimensão técnica do processo de ensino, fundamentada nos pressupostos 

psicológicos ou pedagógicos e experimentais, cientificamente validados na 

experiência e constituídos em teoria, ignorando o contexto sócio-político-

econômico (VEIGA, 2002, p.52). 

 

Diante do exposto, os conteúdos de Didática ensinados nos cursos de licenciatura, 

de acordo com Garcia (1994), sofreram influência, por um lado, do pensamento liberal 

europeu e, por outro, do pragmatismo americano, principalmente do pensamento de Dewey, 

formando uma versão brasileira da escola nova. Assim, o projeto escolanovista se propõe à 

formação de um novo tipo de homem, ao defender os princípios democráticos de acordo com 

os quais todos têm o direito de se desenvolverem (GARCIA, 1994, p.123). Veiga (2002, p.50) 

ressalta que “isso é feito em uma sociedade capitalista, onde são evidentes as diferenças entre 

                                                           

6
 Para Heliadoro (2001), o empirismo se contrapõe à escola vista como racionalista, de acordo com a qual o 

homem passa a existir com certas ideias inatas, a partir das quais iriam adquiriria consciência e instituiria as 

veracidades acerca do Universo. Assim, a partir dessas ideias, o homem entenderia os fenômenos reservadas 

pelos sentidos. O conhecimento da verdade, por conseguinte, não dependeria dos sentidos físicos. 

http://www.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia/empirismo.htm
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as camadas sociais. Assim, as possibilidades de se concretizar este ideal de homem se voltam 

para aqueles pertencentes ao grupo dominante”. 

Desse modo, observa-se que, na referida época, a escola desconsiderava a 

realidade brasileira em seus aspectos econômico, político e social. E, nesse caso, o 

movimento escolanovista recomendava como solução de problemas educacionais que estes 

passassem a ser observados como uma questão escolar e técnica, na qual o anseio pelos 

objetivos e conteúdos acabava sendo deslocado para os métodos de ensino. 

Nesse contexto, a Didática era influenciada pelo discurso escolanovista que 

defendia uma proposta de educação escolar diferenciada da vigente. 

 

O problema está em superar a escola tradicional, em reformar internamente a 

escola. Afirma-se a necessidade de partir dos interesses espontâneos e 

naturais da criança; os princípios de atividade, de individualização, de 

liberdade, estão na base de toda proposta Didática; parte-se da importância 

da psicologia evolutiva e da aprendizagem como fundamento da Didática: 

trata-se de uma Didática de base psicológica; afirma-se a necessidade de 

‘aprender fa endo’ e de ‘aprender a aprender’; enfatiza-se a atenção às 

diferenças individuais; estudam-se métodos e técnicas (CANDAU, 1985, p. 

16). 

 

No escolanovismo a característica mais marcante é a valorização da criança, vista 

como ser dotado de poderes individuais e cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses 

devem ser respeitados. O movimento escolanovista preconizava a solução de problemas 

educacionais em uma perspectiva interna da escola, sem considerar a realidade brasileira nos 

seus aspectos político, econômico e social. Nesse período, o problema educacional passou  a 

ser uma questão escolar e técnica, em que se propaga a ênfase do ensinar bem, mesmo que 

seja a uma minoria. 

Com a influência da Pedagogia Nova na legislação educacional e nos cursos de 

formação para o magistério, o professor vivenciou este ideário que influenciou a Didática que 

mostrou acentuar um caráter prático-técnico no que tange ao processo ensino-aprendizagem, 

no qual se observa que teoria e prática se justapõem (CANDAU, 1982, p. 21). Para Candau 

(1982, p. 22), os métodos e técnicas mais difundidos pela Didática renovada são: “centros de 

interesse, estudo dirigido, unidades didáticas, métodos dos projetos, a técnica de fichas 

didáticas, o contrato de ensino, etc”. 

A Didática, segundo Heliadoro (2001, p.107), é entendida como um conjunto de 

idéias e métodos, privilegiando a dimensão técnica do processo de ensino, fundamentada nos 

pressupostos psicológicos, psicopedagógicos e experimentais, cientificamente validados na 

experiência e constituídos em teoria, ignorando o contexto sócio-político-econômico. 
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Entretanto Heliadoro (2001, p. 108), ressalta que a “Didática assim concebida propiciou a 

formação de um novo perfil de professor: o técnico”.  

O ensino de Didática, nesta fase, acentuava os processos metodológicos em 

detrimento da própria aquisição do conhecimento. A Didática se voltava para as variáveis do 

processo de ensino, sem considerar o contexto político-social (ROMANELLI, 1987, p. 83). 

Segundo Fiorentini (1994, p.106), o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP), dirigido por Anísio Teixeira durante os anos de 1950 e 1960, foi um órgão 

disseminador do ideário pragmatista, não apenas por meio de seus cursos e publicações, mas 

também por meio das escolas experimentais ligadas a esse órgão. 

Nessa época, aflorava grande preocupação com o ensino, fase em que 

predominaram relevantes discussões ocorridas em congressos sobre os rumos que seriam 

ditados pelo sucesso do ensino na prática pedagógica cotidiana. Ressalta-se, também, que 

propostas veiculadas inseriram no currículo conteúdos matemáticos, até aquela época, não 

faziam parte do programa escolar. 

D’Ambrósio (2000, p. 43) afirma que, diante de muitas discussões sobre o Ensino 

da Matemática, é relevante relembrar que foi em 1955, na cidade de Salvador, que se realizou 

o I Congresso Nacional de Ensino de Matemática. O objetivo deste evento era reunir os 

professores que trabalhavam com o ensino secundário (correspondente ao ciclo ginasial e 

colegial, hoje sendo os quatro últimos anos do Ensino Fundamental e os três anos do Ensino 

Médio), a fim de discutirem como o ensino de Matemática vinha sendo desenvolvido. 

Dois anos depois deste congresso, ocorrido no estado da Bahia, foi realizado o II 

Congresso Nacional de Ensino de Matemática na cidade de Porto Alegre-RS. Já em relação às 

discussões, pode-se dizer que houve um pequeno avanço quanto ao anterior, pois neste foi 

possível notar a menção da expressão Matemática Moderna, embora que de forma sucinta. 

O Terceiro Congresso Nacional do Ensino da Matemática foi realizado na cidade 

do Rio de Janeiro, no período de 20 a 25 de julho de 1959, contou  com a participação de 

aproximadamente 500 professores  D’AMBRÓSIO, 2000, p. 45). E com o congressos foram 

criados  grupos de estudo e de pesquisa, atendendo ao ideário do Congresso Nacional do 

Ensino da Matemática, que defendia a modernização do ensino a ser absorvido pelos 

professores de Matemática, os quais teriam que se adaptar a um novo roteiro de conteúdos e 

de metodologias. 

No início da década de 1960, com  a crise da Pedagogia Nova, surgiram também 

as primeiras propostas para implantação do Movimento da Matemática Moderna (MMM) no 
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Brasil. O Estado de São Paulo foi pioneiro no MMM devido à criação do Grupo de Estudos 

do Ensino da Matemática (GEEM), em 1961, na cidade de São Paulo, liderado por Sangiorgi. 

O principal objetivo do GEEM foi coordenar e divulgar a introdução da 

Matemática Moderna na Escola Secundária. As atividades desenvolvidas pelo grupo foram 

diversificadas, com foco principal na realização de cursos para professores de Matemática na 

cidade de São Paulo e no interior do Estado, chegando, mais tarde, a outros estados 

brasileiros. Nesse aspecto, o GEEM também atuou na tradução, publicação e divulgação de 

livros relacionados ao MMM. 

Já sob a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, o esquema de três mais um foi extinto pelo Parecer n
o
 292/62

7
, 

do Conselho Federal de Educação. A Didática perdeu seus qualificativos geral e especial 

introduzindo a Prática de Ensino sob forma de estágio supervisionado como etapa obrigatória 

na formação. 

O parecer nº.262/61 definia que os estudos a serem realizados pelos licenciados 

durante sua formação inicial teriam como objetivo familiarizá-los com os alunos e o método.  

Segundo Lovatti (2011, p.78-79), a futura formação do professor oferecia uma seção 

dominada “Prática de Ensino” que apresentava duas subseções, sendo a primeira  destinada ao 

treino profissional dos alunos, com ênfase na  “obser ação, experimentação e participação” 

do aluno;  a segunda era encarregada das matérias de ensino que o professor teria que ensinar. 

Nesse contexto,  para Lovatti (2011, p.78), a noção de prática de ensino (não como disciplina) 

é remota, uma vez que a mesma, cujas origens estão na escola normal, tem como foco a 

“obser ação, a experimentação e a participação como fundamentos”. 

               O quadro que se instalou no país alterou a ideologia política, a forma de governo e 

em consequência de tudo isso, alterou a educação. A educação, nesse contexto, buscou 

desempenhar importante papel na preparação adequada de recursos humanos necessários à 

incrementação do crescimento econômico e tecnológico da sociedade, de acordo com a 

concepção economicista de educação. 

Segundo Romanelli (1987, p. 70), a influência dos Acordos MEC/USAID marcou 

o sistema educacional que servira de sustentáculo às reformas do ensino superior e, 

                                                           

7
 Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 4.024/61), foi criado o 

Conselho Federal de Educação. Esse órgão passou a emitir pareceres, trazendo regulamentação aos cursos de 

Licenciatura (LOVATTI, 2011, p.78). 
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posteriormente, do ensino de 1
o 

e 2
o
 graus. Por esta influência também, foi adaptada, a partir 

das ideias dos educadores americanos através do Parecer 252/69 e da Resolução n
o 

2/69 do 

Conselho Federal de Educação a disciplina Currículos e Programas, o que, de certa forma, 

provocou a superposição de conteúdos dessas disciplinas com a Didática. 

Nesse sentido surgiu nos cursos de formação de professores a preocupação pelas 

didáticas específicas. Como o desenvolvimento da Matemática ocorreu dentro de um contexto 

do pensamento que ignorava importância do conhecimento matemático na complexidade do 

contexto social em que o indivíduo está inserido, a existência de Bourbaki, foi deixado em 

segundo plano. Bourbaki foi um personagem fictício, adotado por um grupo de jovens 

matemáticos franceses em 1928, que se reuniam em seminários para discutir e propor avanços 

da Matemática em todas as áreas de ensino (HELIADORO, 2001, p. 120).  Assim, o projeto 

de Bourbaki assemelhou-se, em termos de influência, ao de Euclides. 

No intuito de aproximar a Matemática escolar da Matemática pura, esse período 

foi centrado na busca por um ensino que se preocupasse com a linguagem, com o uso correto 

dos símbolos, com o rigor, com as fórmulas e os aspectos estruturais da Matemática, em 

detrimento do significado epistemológico dos conceitos.  

Para Fiorentini (1994), essa era uma proposta de ensino que parecia mais voltada 

para a formação do especialista do que para formação do cidadão em si. Tratava da 

matemática como se ela fosse neutra, sem nenhuma relação com interesses sociais e políticos. 

E o mais grave, o ensino embasado nessa concepção estava fora do alcance dos alunos, 

principalmente os das séries iniciais do ensino fundamental. 

Fiorentini (1995) ressalta que o propósito do Movimento da Matemática Moderna 

nessa época, apontado por Miguel, Fiorentini e Miorim (1992) buscava unificarem três 

campos fundamentais da Matemática.  

 

O propósito do movimento da Matemática Moderna se unificaria em três 

campos fundamentais, através: da introdução de elementos unificadores com 

a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas e as relações que, acreditava-

se, constituiriam a base de sustentação do novo edifício matemático; da 

ênfase na precisão Matemática do conceito e na linguagem adequada para 

expressá-lo, substituindo o pragmatismo e a mecanização presentes no 

ensino antigo da Matemática; e na crença de que o ensino de 1º e 2º graus 

deveria refletir o espírito da Matemática contemporânea uma vez que, nos 

dois últimos séculos, a Matemática se tornou mais rigorosa, precisa e 

abstrata, graças ao processo de algebrização da Matemática clássica 

(HELIADORO, 2001, p. 112). 
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Essa concepção de ensino-aprendizagem tem suas raízes no behaviorismo, 

segundo o qual a aprendizagem é sinônimo de mudanças comportamentais que se dão por 

meio de estímulos e respostas. Essa corrente psicológica elegeu a instrução como técnica de 

ensino. 

Segundo Veiga (2002), essa neutralidade científica foi inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, o que buscou a objetivação do trabalho pedagógico 

da mesma maneira que ocorreu no trabalho fabril. Nesse sentido, instalou-se na escola a 

divisão do trabalho sob a justificativa de produtividade, propiciando a fragmentação do 

processo e, com isso, acentuando as distâncias entre quem planeja e quem executa. 

Nesse período, a Pedagogia Tecnicista estava relacionada com a concepção 

analítica de Filosofia da Educação. Para Saviani (1984, p.179) 

 

(...) não tem por objeto a realidade. Refere-se, pois, à clareza e consistência 

dos enunciados relativos aos fenômenos eles mesmos. (...) A ela cabe fazer a 

assepsia da linguagem, depurá-la de suas inconsistências e ambiguidades. 

Não é sua tarefa produzir enunciados e muito menos práticas. 
 

Assim, a afinidade entre as concepções encontra-se não no plano das 

consequências, mas  dos pressupostos de objetividade, racionalidade e neutralidade. Isso uma  

vez que o enfoque do papel da Didática a partir dos pressupostos de Pedagogia Tecnicista 

procura desenvolver uma alternativa não psicológica, situando-se no âmbito da tecnologia 

educacional, tendo como preocupação básica a eficácia e a eficiência do processo de ensino. 

Uma perspectiva realmente ingênua de neutralidade científica é pano de fundo dessa Didática. 

Nesse contexto, os conteúdos dos cursos de Didática centram-se na organização 

racional do processo de ensino, isto é, no planejamento didático formal e na elaboração de 

materiais instrucionais, nos livros didáticos que poderão ser descartáveis. Todavia, o processo 

é que define o que os professores e alunos devem fazer quando e como o farão. 

A desvinculação entre teoria e prática na Didática Tecnicista é mais acentuada, 

uma vez que o professor torna-se mero executor de objetivos instrucionais, de estratégias de 

ensino e de avaliação. Acentua-se o formalismo didático através dos planos elaborados 

segundo normas pré-fixadas. 

Nesta perspectiva, a partir de 1974, surgiram estudos destinados a  fazer a crítica 

da educação dominante, evidenciando as funções reais da política educacional, acobertada 

pelo discurso político-pedagógico oficial. 

Esses estudos foram organizados em grupos e denominados por Saviani (1983, p. 

19) como teorias crítico-reprodutivistas que, apesar de considerar a educação a partir dos seus 
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aspectos sociais, concluem que sua função primordial é a de reproduzir as condições sociais 

vigentes. 

Assim, observou-se que a Didática passou a fazer também o discurso 

reprodutivista, ou seja, a apontar o seu conteúdo ideológico, buscando sua desmistificação de 

certa forma relevante, porém relegando a segundo plano sua especificidade. Candau (1982, 

p.28), afirma que “ ...) junto com esta postura de denúncia e de explicitação do compromisso 

com o ‘status quo’ do técnico aparentemente neutro, alguns autores chegaram à negação da 

própria dimensão técnica da prática docente”. 

Nesse  contexto, nos cursos de formação de professores, a Didática passou a 

assumir o discurso sociológico, filosófico e histórico, o que secundarizou a sua dimensão 

técnica e comprometeu,  de certa forma, a sua identidade, acentuando uma postura pessimista 

e de descrédito relativo à sua contribuição quanto à prática pedagógica do futuro professor. 

Percebe-se  de um lado, que a teoria crítico-reprodutivista buscou contribuir para 

acentuar uma postura de pessimismo e, por outro, que a atitude crítica passou a ser exigida 

pelos alunos e os professores que procuravam rever sua própria prática pedagógica a fim de 

torná-la mais coerente com a realidade sócio-cultural. A Didática é questionada e os 

movimentos em torno de sua revisão apontam para a busca de novas reflexões. 

O período compreendido entre os anos de 1966 e 1970 teve importante 

contribuição da Comissão Internacional da Educação Matemática sob os auspícios da 

UNESCO, que publicara, na época, quatro volumes intitulados “Tendências do ensino da 

Matemática”. Nesses volumes, era perceptível a atuação de matemáticos e educadores que se 

debruçavam na elaboração desse material que fundamentava a importância da Didática da 

Matemática. 

Segundo Otte (1993, p.108), a partir desses estudos e dos debates provocados pelo 

fracasso escolar gerado pela instituição da Matemática Moderna nas escolas chegou-se à 

compreensão de que, subjacente a todas essas questões, encontrava-se  a concepção filosófica 

do que vem a ser atividade Matemática. Para o autor, ficou claro  que diferentes concepções 

de que seja a Didática da Matemática envolvem a definição do que deve ser ensinado e a 

forma como se deve processar o ensino. Afirma ainda Otte (1993, p.109) que “a Didática 

especial como ciência depende do autoentendimento da ciência, das suas relações e da sua 

posição social”. 

Nesse contexto, essa relação da Didática da Matemática evidencia a reforma da 

Matemática Moderna no Brasil, pois esta acontece no auge da corrente formalista da 
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Matemática, a qual adotou as idéias de Kant e era compreendida a partir das descrições de 

objetos, em que a lógica determina o que é fundamental (MACHADO, 1987). Ainda 

conforme o autor, “a Matemática consiste em axiomas, definições e teoremas - em outras 

palavras, fórmulas.” 

 

1.2. O contexto da Didática e sua relação com a Educação Matemática no Brasil: da 

década de 1980 aos dias atuais 

 

Na primeira metade da década de 1980, instalou-se a Nova República, iniciando  

uma fase nova no país. Segundo Falcão (1986. p.27), a ascensão do governo civil da Aliança 

Democrática, na época, assinalou o fim da ditadura militar. 

Nessa fase, era  notória a motivação política dos educadores que inseriram, nesse 

período, no campo de suas preocupações, um conjunto de discussões teóricas e de ações 

práticas em prol das várias organizações, como a Associação Nacional de Educação, o Centro 

de Estudos de Educação e Sociedade, a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

dentre outros (SAVIANI, 1984, p.25). 

A  luta operária, então, ganhou a força, generalizando-se por outras categorias 

profissionais.  Pode-se concluir  que,  na década de 1980,  os professores se empenharam para 

a reconquista do direito e do dever de participarem da  definição da política educacional e da  

luta pela recuperação da escola pública (SAVIANI, 1984, p.27). 

Diante disso, no Brasil, desenvolveram-se  críticas ao saber didático, tendo sido  

construídas propostas cujo processo de construção traria repercussões para a Didática. 

Segundo Pimenta (2011), as sistematizações e práticas referentes à área da Didática 

enfatizavam seu caráter prescritivo, reunindo as questões metodológicas em torno do 

andamento do processo pedagógico em sala de aula e dos elementos que compõem a aula: 

objetivos, aluno, professor, matéria, método. 

Assim, a partir dos anos  1980, a Didática passou  a ser um campo de estudo que 

se ocupava da busca do conhecimento, algo imprescindível para a compreensão da prática 

pedagógica e da preparação de formas apropriadas de interceção, possibilitando, assim, a 

concretização  do  processo de ensino/ aprendizagem.  

 

O desafio que se colocava à Didática, nos anos oitenta do século XX, era 

ultrapassar o nível da crítica, apontando alternativas para o ensino mais 

coerente com os interesses e necessidades práticas da maioria da população. 

As pesquisas e trabalhos se voltaram para o entendimento de que: “a 

Didática deve propiciar a análise crítica da realidade do ensino por parte dos 
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professores em formação, inicial ou continuada, buscando compreender e 

transformar essa realidade, de forma articulada a um projeto político de 

educação transformadora” (FRANCO, 2008, p.363). 
 

Nesse sentido, o desafio proposto à Didática, deveria caracterizar-se também por 

aquelas críticas acerca de suas limitações epistemológicas e de seu caráter parcial e ideológico 

(FRANCO, 2008). É possível perceber, nesta década, trabalhos que compartilham dessas 

ideias em autores brasileiros como Saviani (1984), Candau (1982,1985, 2005), Libâneo 

(1985, 2013), Veiga (1989, 1998, 2002), Pimenta (2011), Oliveira (2005), entre outros. Entre 

as concepções da Didática, todas têm em comum o caráter de se estabelecer em um saber 

teórico-prático na área da Didática por meio de estudos e pesquisas centrados no  ensino 

como prática social. 

Os estudos de Franco (2008) abordam uma concordância entre os mencionados 

didatas brasileiros para os quais “o ensino é uma prática social e que esta prática para ser 

abarcada e modificada carece de ser discorrida e tecida nos significados que surgem dos 

práticos, daqueles que a concreti am” (FRANCO, 2008, p.363). 

No entanto, essa década, também foi decisiva para a Educação Matemática no 

Brasil, pois “as sementes plantadas”, em décadas anteriores, começavam a germinar, 

refletindo o surgimento de novos cursos, programas e pesquisas. Praticamente em todo o país 

existem profissionais preocupados com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Essa preocupação tem favorecido a constituição da Educação Matemática como 

campo de ensino e de pesquisa com saberes próprios que tornam possível compreender a 

Educação Matemática como área de conhecimento das ciências sociais e humanas que estuda 

a compreensão, interpretação e descrição de fenômenos referentes ao ensino e à aprendizagem 

da Matemática, nos vários níveis de ensino, na sua dimensão teórica e também na prática. 

Assim, para Lorenzato e Fiorentini (2009, p. 05) “a história, a antropologia, a 

semiótica, a economia e a epistemologia também têm prestado sua colaboração como a 

Educação Matemática”. E ela ainda, pode ser conduzida pelos desafios do cotidiano escolar, e 

ser entendida no plano da prática pedagógica, como parte do ensino da Matemática em que as 

instituições de ensino superior deveriam vincular ao ensino, estratégias que promovam 

expectativas, concepções e interpretações no que se refere ao ensino da Matemática. 

Nesse, sentido, ainda afirmam Lorenzato e Fiorentini (2009, p. 05), que a 

“Educação Matemática caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo 

específico (a Matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à 

transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático escolar”. 
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Pode-se conceber a Educação Matemática como resultante das múltiplas 

relações que se estabelecem entre o específico e o pedagógico num contexto 

constituído de dimensões histórico-espistemológicos, psicocognitivas, 

histórico-culturais e sociopolíticas (FIORENTINI, 1985. p.01). 
 

A Educação Matemática, nascida há mais de 40 anos, está diretamente ligada a 

outras áreas de conhecimento, como a Matemática, a Filosofia, a Psicologia, a Sociologia. Ou 

seja, é uma área que abrange inúmeros e complexos saberes, pois, apenas o conhecimento da  

Matemática e ter experiência de magistério não garantem a competência necessária  para 

quem trabalha da área. 

Essa fase histórica marca o nascimento da Educação Matemática no Brasil, que 

teve início na década de 1970 até os primeiros anos da década de 1980. Segundo Lorenzato e 

Fiorentini (2009), foi nesse período que surgem os primeiros sinais da Educação Matemática 

como campo profissional de especialistas em Didática e Metodologia do ensino de 

Matemática. 

Na década de 1980 surgem as primeiras propostas de ensino que visavam 

propiciar alternativas para o desenvolvimento da Didática a partir dos pressupostos da 

Pedagogia Histórico-Crítica. Neste sentido, evidencia-se que a Didática crítica procura 

exceder o intelectualismo formal do enfoque tradicional. Procura, ainda, compreender e 

analisar a escola a partir de seu contexto social de inserção, como afirmam  Oliveira e André 

(2005). Nesse processo, se construiu uma teoria crítico-histórica da Didática a ser adotada na 

universidade e nos cursos de formação de professores no ensino superior brasileiro. 

A década de 1980 foi marcada também pela concretização da Etnomatemática no 

Brasil, quando Ubiratan D’Ambrósio
8
, após apresentar sua teorização, fez nascer o Programa 

de Pesquisa Etnomatemática, movido pela busca da compreensão do saber/fazer matemático 

 D’AMBRÓSIO, 2002). Em 1985, o movimento das etnomatemáticas
9

 alargou suas 

fronteiras, internacionalizando-se com a fundação do Grupo de Estudo Internacional sobre 

Etnomatemática  ISGE). Para D’Ambrósio  2002), “Etnomatemática é o reconhecimento de 

que as ideias matemáticas, substanciadas nos processos de comparar, classificar, quantificar, 

medir, organizar, inferir e concluir são próprias da nature a humana”. Nesse sentido, a 

                                                           

8
 O educador matemático Ubiratan D’Ambrósio, responsável pela consolidação do termo Etnomatemática no 

âmbito acadêmico no Brasil e no mundo. 
9
 O Movimento das Etnomatemáticas surgiu em 1975, a partir dos trabalhos de base etnoantropológica de 

Ubiratan D`Ambrósio. Os primeiros passos desta “no a matemática” foram dados a conhecer à comunidade 

científica na V Conferência do Comitê Interamericano de Educação Matemática, em Campinas, em 1976.  
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Matemática é “espontânea, própria do indi  duo” e moldada pelo “meio ambiente natural, 

social e cultural” em que este se insere  D’AMBRÓSIO, 2002). 

Nessa linha de pensamento, percebe-se que a Etnomatemática apresenta-se como 

uma proposta educacional que estimula o desenvolvimento da criatividade, conduzindo a 

novas formas de relações interculturais. Nesse contexto, de acordo com D’Ambrósio (2001), 

compreende-se que a Matemática vivenciada, por exemplo, pelos vendedores em situação de 

rua, pelo artesão, pelas donas de casa, pelo pescador, pelo pedreiro e pela costureira, além da 

geometria na cultura indígena e em outras classes sociais é completamente distinta entre si, 

em função do contexto cultural e social em que estão inseridas. Portanto, para ampliar a 

compreensão da realidade e de mundo dos envolvidos nesse contexto, é fundamental interagir 

todas as práticas do cotidiano. Caso não seja possível, então, a Matemática se apresenta 

apenas como uma forma de resolver questões de ordem prática e sem sentido. 

Nessa perspectiva, acredita-se que um dos meios para fundamentar essa vertente 

são as ações pedagógicas construídas dentro do contexto sociocultural daqueles que se 

pretende educar.  Assim, a razão é que a Matemática está presente na realidade de cada um e, 

como tal, ela deve, sobretudo: 

Basear-se em propostas que valorizem o contexto sociocultural do educando, 

partindo de sua realidade, de indagações sobre ela, para a partir daí definir o 

conteúdo a ser trabalhado, bem como o procedimento que deverá considerar 

a matemática como uma das formas de leitura de mundo (MONTEIRO; 

POMPEU JUNIOR, 2001, p. 38). 

 

Diante do exposto, compreende-se que o desenvolvimento das atividades fora da 

sala de aula proporciona a construção do conhecimento prático e não perde o caráter 

acadêmico ou escolar no ensino da Matemática. Assim, essa reflexão auxilia no entendimento 

da importância do papel da Didática nas atividades de ensinar e aprender. 

Nesse sentido, pode-se evidenciar que existem aspectos indispensáveis ao 

entendimento da contextualização histórica da Didática e suas implicações na formação do 

professor nas instituições brasileiras. Em 1982, realizou-se o I Seminário com tema “A 

Didática em Questão” na PUC/RJ, ocorrido na V Reunião Anual da Associação Nacional de 

Graduação e Pesquisa em educação (ANPED)
10

. O seminário representou a determinação dos 

                                                           

10
 A ANPED é uma associação sem fins lucrativos que agrupa programas de pós-graduação stricto sensu em 

educação, dirigidos a professores e estudantes ligados a estes programas e demais pesquisadores da área. Tem 

por desígnio a ampliação da ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, 

da liberdade e da justiça social. 
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pontos críticos e a busca de novos caminhos a serem construídos para a transformação social, 

destacando que o objeto da Didática é o “como fa er” a prática pedagógica, tendo consciência 

de que é um momento de “pensar a prática concreta e articulada com a perspectiva da 

transformação social”. 

Para Oliveira e André (2005, p. 09), muitas denúncias, discussões e debates em 

relação à Didática desencadearam a realização em novembro de 1982 do I Seminário “A 

Didática em Questão”, realizado na Pontifícia Universidade Católica - PUC/RJ, em que os 

participantes entendiam que o grande desafio do momento era: “a superação de uma Didática 

exclusivamente instrumental e a construção de uma Didática fundamental” (OLIVEIRA; 

ANDRÉ, 2005, p. 210). 

E no II Seminário, “A Didática em Questão”, ocorrido em 1983 na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro/RJ, e também no III Seminário “A Didática em 

Questão”, ocorreu em 1985 na Universidade de São Paulo - São Paulo/SP, as principais 

questões debatidas revelavam a necessidade de superar uma prática exclusivamente 

instrumental, desvinculada dos problemas relativos ao sentido e à finalidade da educação dos 

conteúdos específicos e do contexto sócio-cultural em que foram gerados. 

A Didática, segundo Soares (1983), conceitua-se como ciência que estuda não o 

processo ensino-aprendizagem, mas a aula como ela realmente ocorre e transcorre no 

contexto de sala de aula.  Em março de 1987 ocorreu o IV Encontro Nacional de Didática e 

Prática de Ensino (ENDIPE), onde os conferencistas apontaram caminhos em direção a uma 

reflexão Didática mais contextualizada e socialmente comprometida com a formação do 

professor. Nesse contexto, o método didático passa a ser elemento que se articula com o 

sujeito da aprendizagem. 

Vale ressaltar que já foram realizados 17 (dezessete) ENPIDEs. Os ENDIPEs  em 

diferentes cidades do Brasil. O V ENDIPE - “Organi ação do processo de trabalho docente: 

em busca da integração da Didática e da Prática de Ensino”, ocorreu em 1989, na 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG; o VI ENDIPE - “Perspecti as do 

trabalho docente para o ano 2000: qual Didática e qual Prática de Ensino? As bases teóricas 

de uma prática docente interdisciplinar: explicitações necessárias”, em 1991, na Uni ersidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS; o VII ENDIPE - “Produção do 

conhecimento e trabalho docente”, em 1994, na Uni ersidade Federal de Goiás, Goiânia-GO; 

o VIII ENDIPE - “Formação e profissionali ação do educador”, em 1996, na Universidade 
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Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC; o IX ENDIPE - “Olhando a qualidade do ensino 

a partir da sala de aula”, em 1998, na Uni ersidade de São Paulo, Águas de Lindóia-SP. 

Dois anos depois, como afirma Soares (1983), ocorreu o X ENDIPE - “Ensinar e 

aprender: sujeitos, saberes, espaços e tempos”, em 2000, na Uni ersidade Estadual do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro-RJ; o XI ENDIPE - “Igualdade e di ersidade na educação”, em 2002, 

na Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO; o XII ENDIPE - “Conhecimento uni ersal e 

conhecimento local”, em 2004, na Pontif cia Uni ersidade Católica do Paraná, Curitiba-PR; o 

XIII ENDIPE - “Educação, Questões Pedagógicas e Processos Formati os: compromisso com 

a inclusão social”, em 2006, na Uni ersidade Federal de Pernambuco, Recife- PE; o XIV 

ENDIPE - ”Trajetórias e Processos de Ensinar e Aprender: lugares, memórias e culturas”, em 

2008, na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre-RS; o XV ENDIPE - 

“Con ergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente: políticas e práticas 

educacionais”, em 2010, na Uni ersidade Federal de Minas Gerais, Belo Hori onte-MG; o 

XVI ENDIPE - “Didática e Práticas de Ensino: compromisso com a escola pública, laica, 

gratuita e de qualidade”, em 2012, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP; O 

XVII ENDIPE - “A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre a escola, formação de 

professores e a sociedade”, em 2014, na Uni ersidade Estadual do Ceará, Fortale a-CE. 

Ao todo, foram oito estados brasileiros e inúmeras universidades que abraçaram a 

proposta de realização desses eventos enpenhando  esforços para que eles alcançasssem êxito 

e reconhecimento, apresentando significativas produções e apresentando espaços de diálogo 

que direcionassem o olhar para o trabalho docente na relação com o cotidiano das suas 

práticas, junto aos alunos e o coletivo institucional, as políticas de educação e a sociedade em 

que estão inseridos. Com isso, compreender as teias e nexos que se fazem entre os diferentes 

interesses desse percurso talvez seja o maior desafio a ser enfrentado na reflexão que se 

impõe na caminhada dos educadores  quanto ao rumo  da Didática em questão. 

Nesse sentido, nota-se que as discuções sobre o ensino da Didática assumiram  

amplas dimensões nas áreas de ensino, no sentido de enfatizar a importância do processo de 

ensino parendizagem desenvolvido nas instituições de ensino. Vale  salientar que a década de 

1980  propiciou relevantes eventos que promoveram discussões sobre o papel da Didática no 

ensino. Enquanto aconteciam os grandes debates da “Didática em questão” e os ENDIPEs, o 

ensino de Matemática era enfatizado nos Encontros Nacionais de Educação Matemática 

(ENEMs). 
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Diante do exposto, observa-se que, no que tange ao ensino da Matemática, é 

possível encontrar, nas instiuições de Ensino Superior, produções que façam considerações 

sobre a Didática e a Educação Matemática. Visto que sobre a Educação Matemática a 

coroação dos esforços dos precursores do Movimento da Educação Matemática no Brasil foi 

concretizada através da criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) 

durante o II Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), em 1988. A gênese da 

SBEM, segundo o D’Ambrósio (2001), ocorreu na a 6ª Conferência Interamericana de 

Educação Matemática, realizada em Guadalajara, México, em 1985. 

O crescimento do ENEM é percebido pelo número de participantes e de linhas de 

pesquisa. Segundo D’Ambrósio (2001), ao todo, já aconteceram doze ENEMs, abaixo 

descritos: I ENEM, 1987, São Paulo-SP; II ENEM, 1988, Maringá-PR; III ENEM, 1990, 

Natal-RN; IV ENEM, 1992, Blumenau-SC; V ENEM, 1995, Aracaju-SE; VI ENEM, 1998, 

São Leopoldo-RS;  VII ENEM, 2001, Rio de Janeiro-RJ; VIII ENEM, 2004, Recife-PE; IX 

ENEM, 2007, Belo Horizonte-MG; X ENEM, 2010, 2010, Salvador-BA; XI ENEM, 2013, 

Curitiba-PR; o XII ENEM está programado para acontecer em 2016, São Paulo-SP. 

Percebe-se que esses ENEMs contituem um momento privilegiado da atuação da 

sociedade,  caracterizando-se  pela vasta programação, de cunho científico e pedagógico, e 

ainda apresentando as produções e debates que são publicados através dos trabalhos e 

pesquisas em Educação Matemática, num esforço de divulgar e socializar os conhecimentos 

sobre o tema; trocar experiências de ensino de Matemática em todos os níveis, e promover 

intercâmbio de idéias, enfatizando nesse contexto, que a Didática no ensino da Matemática, 

tem importante papel no processo de ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, considerando a importância do papel da Didática no processo de 

ensino e aprendizagem, destacam-se autores como Libâneo (1985) e Saviani (1984), que 

abordam as correntes teóricas seguindo critérios diferentes. Libâneo (1982, p. 12) utiliza 

como “critério a posição que as teorias adotam em relação às finalidades socias da escola”. 

Saviani (1984, p.09) toma como criterio “a criatividade da teoria em relação à sociedade e o 

grau de percepção da teoria dos determinates socias”. Os dois autores analisan as abordagens 

do processo de ensino aprendizagem a partir de seu principios, dos componentes necessários 

ao processo educativo. 

Conforme Soares (1983), a perspectiva da Didática, em sintonia com os 

pressupostos de uma Pedagogia Crítica, amplia-se a visão do professor a respeito das 

perspectivas didático-pedagógicas mais adequadas à  realidade educacional, ao refletir as 
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contradições entre o cotidiano da sala de aula e o ideário pedagógico baseado nos princípios 

da teoria liberal, enraizada  na prática dos professores. 

Nota-se que é preciso uma Didática que propicie a transformação no modo de 

pensar e agir do professor e que este tenha presente em seus ideias a democratização do 

ensino, entendido como um meio sistemático e intencional de transmissão e elaboração de 

conteúdos culturais e científicos. É evidente que a Didática, por si, não é condição suficiente 

para a formação do professor crítico. 

A Didática é a disciplina que estuda o processo de ensino tomado em seu 

conjunto, isto é, os objetivos educativos e os objetivos de ensino, os 

conteúdos científicos, os métodos e as formas de organização do ensino, as 

condições e os meios que mobilizam o aluno para o estudo ativo e seu 

desenvolvimento intelectual (LIBÂNEO, 2013, p.75). 
 

Para isso, afirma Libâneo (2013), investigam-se as leis e os princípios gerais do 

ensino e da aprendizagem. Entretanto, todas as discussões sobre o rumo da Didática, 

continuaram a se perpetuar pelas décadas, ampliando  ampliar as diferentes dimensões do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, tem relação com os elementos específicos da 

Didática. São estes estudos de Saviani (1991) que buscam, na Pedagogia Histórico-Crítica, 

enfatizar o papel da Didática como disciplina que estuda o processo de ensino, em seu 

conjunto, isto é, os objetivos educativos e de ensino, os conteúdos científicos, os métodos e 

técnicas, as formas de organização do ensino, as condições e meios que mobilizam o aluno 

para o estudo ativo e seu desenvolvimento intelectual. 

Para Saviani (1991), colocar a prática social como ponto de partida do processo de 

ensino e aprendizagem favorece a utilização de métodos que estimulem a iniciativa de 

estudantes e professores, levando em conta os interesses e necessidades dos estudantes bem 

como seus ritmos de aprendizagem. Segundo o autor, estas ações, em tese, facilitam o 

processo transmissão-assimilação, permitindo a construção de conhecimentos significativos 

por intermédio das práticas educativas ofertadas pela educação física na escola. 

Saviani (1991) define o termo Pedagogia Histórico-Crítica como a expressão de 

uma pedagogia que empenhada na compreensão da questão educacional a partir do 

desenvolvimento histórico e embasada no materialismo histórico. Para o autor, a Pedagogia 

Histórico-Crítica coloca a prática social como ponto de partida e chegada do processo de 

ensino, que tem o potencial para instrumentalizar os sujeitos para ação e transformação da 

realidade.  
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Assim, outro aspecto importante reside na conexão entre teoria e prática que 

permite ao estudante, através do domínio do conhecimento sistematizado, intervir em sua 

realidade, transformando-a. Para Saviani (1991), a Pedagogia Histórico-Crítica defende a 

síntese entre qualidade-quantidade que, no uso de métodos adequados pode estimular a 

iniciativa, levando em conta os interesses e as necessidades dos estudantes, além de seus 

ritmos de aprendizagem. Ainda para o autor, deve-se facilitar ao máximo o processo 

transmissão-assimilação, permitindo a construção de conhecimentos significativos, 

privilegiando uma visão histórica do conhecimento humano, mediante a captação do 

movimento objetivo do processo histórico, levando o estudante à compreensão dos fatores 

que determinam a construção da realidade social com todos os seus conflitos e contradições. 

Dentro deste contexto, a teoria construída por Saviani (1991) parte da prática 

social inicial do conteúdo, considerando como ponto de partida que os estudantes e o 

educador possuem conhecimento, mesmo que precário; realiza a problematização, discutindo 

os principais problemas da prática social; em sequência, realiza a instrumentalização, que são 

as ações didático-pedagógicas para a aprendizagem; prosseguindo constrói a catarse, que é a 

expressão elaborada da nova forma de entender a prática social; por fim, concretiza esse 

percurso na prática social final do conteúdo que é uma nova proposta de ação a partir do 

conteúdo aprendido (SAVIANI, 1991).  

Diante desse pensamento, é relevante compreender o que é proposto pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, o que, segundo Gasparin (2007), é o primeiro passo dessa 

caminhada pedagógica - prática social, e inicia-se com o conteúdo, no momento em que o 

educador apresenta aos educandos o tema a ser estudado, contudo sem conceituá-lo. 

De acordo com Gasparin (2007), busca-se, neste momento, desafiar o educando, 

estimulá-lo, sacudi-lo, sensibilizá-lo acerca do objeto de conhecimento. Para tal feito, faz-se 

necessário conhecer as aspirações que os educandos possuem acerca da temática a ser 

trabalhada. Deve-se, desta forma, construir uma relação entre os conceitos empíricos dos 

aprendizes com os conteúdos escolares, para melhor conhecer a realidade dos educandos e 

isso implica em fazer um mapeamento, um levantamento das relações do conhecimento dos 

alunos sobre o tema de estudo (GASPARIN, 2007). A mobilização é o momento de solicitar a 

visão, concepção que os alunos têm a respeito do objeto senso comum, "sincrese" 

(GASPARIN, 2007, p. 17). 

Todavia, segundo Gasparin (2007), o educador que possui uma visão clara e 

sintética da realidade busca entender e posicionar a visão sincrética que dos educando acerca 
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da temática para, assim, alavancar o percurso trilhado no entendimento que compreende o 

conhecimento como uma produção humana, a partir dos modos de produção social. Assim, 

pode-se afirmar que: 

A Prática Social Inicial é sempre uma contextualização do conteúdo. É um 

momento de conscientização do que ocorre na sociedade em relação àquele 

tópico a ser trabalhado, evidenciando que qualquer assunto a ser 

desenvolvido em sala de aula já está presente na prática social, como parte 

constitutiva dela (GASPARIN, 2007, p. 24). 

 

Nesse sentido, realizar este passo é ter m mente que os conteúdos são produzidos, 

organizados e expressos nas instituições sociais, não devendo os estudantes aprender apenas 

aquilo a que aspiram, mas sim tomar posse do que é socialmente imprescindível para os 

cidadãos de hoje. 

Diante do exposto, repensar o processo didático do ensino se faz necessário, pois 

a Pedagogia e a Didática se correspondem, na prática educativa, almejando a compreensão 

crítica da sociedade, da cultura, da geração a partir de seus determinantes histórico-socias, 

valorizando a instrução como domínio do saber sistematizado e os meios de ensino como 

processo de desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos. 

Assim, sendo, a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos atribui grande 

importância à Didática, conforme afirma Libâneo (2013. p.74), cujo objeto de estudo é o 

processo de ensino nas suas relações e ligações com a aprendizagem. Para o autor, as ações de 

ensinar e aprender, nesse contexto, formam uma unidade, na qual  cada uma tem sua 

especificidade. Assim, a teoria crítico-social dos conteúdos enfatiza a importância de entender 

a ação pedagógica como ação mediadora de natureza Didática. 

Conforme Libâneo (2013, p.73), na Pedagogia crítica-social dos conteúdos, a 

escola pública tem papel social e político, assegurando  a difusão dos conhecimentos 

sistematizados a todos e  propiciando participação no contexto social, com domínio de 

conhecimento. Nesse  sentido, o indivíduo organiza, interpreta e reelabora suas experiências 

em função do interesse de classe. Afirma Libâneo (2013): 

 

Para a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos a escola pública cumpre a sua 

função social e política, assegurando a difusão dos conhecimentos 

sistematizados a todos, como condição para a efetiva participação do povo 

nas lutas sociais. Não considera suficiente colocar como conteúdo escolar a 

problemática social cotidiana, pois somente com domínio dos 

conhecimentos, habilidades e capacidades mentais podem os alunos, 

organizar, interpretar e reelaborar as suas experiências de vida, em função 

dos interesses de classe. O que importa é que os conhecimentos 

sistematizados sejam confrontados com as experiências sócioculturais e a 

vida concreta dos alunos, como meio de aprendizagem e melhor solidez na 
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assimilação dos conteúdos. Do ponto de vista didático, o ensino consiste na 

mediação de objetivos-conteúdos-métodos que assegurem o encontro 

formativo entre os alunos e as matérias escolares, que é o fator decisivo da 

aprendizagem (LIBÂNEO, 2013, p. 73-74). 
 

A perspectiva crítica da Didática e as práticas educativas exigem novos 

conhecimentos. Assim, para compreendê-la, é necessário ampliar um diálogo crítico e 

propositivo em todos os âmbitos, numa perspectiva emancipatória da oferta de educação para 

todos.  

Neste viés, a partir do final da década de 1990, Candau (2012) postulou a Didática 

fundamental. Para a autora, educar na perspectiva intercultural é promover o diálogo e a troca 

entre professor e alunos, pois a identidade cultural dos indivíduos, que os compõem, está em 

processo de construção. Essa prática educativa requer que se compreenda a prática 

pedagógica, apresentando o debate sobre as questões do cotidiano escolar.  

 

A intercultural idade é assumida como estratégia para favorecer a coesão 

social, assimilando os grupos sócios culturais subalternizados à sociedade 

hegemônica. Este constitui o interculturalismo que qualifica de funcional, 

orientado a diminuir as áreas de tensão e conflito entre os diversos grupos e 

movimentos sociais que focalizam questões socioidentitárias, sem afetar a 

estrutura e as relações de poder vigente (CANDAU, 2012, p.127). 

 

Nesse aspecto, educar, na perspectiva do interculturalismo, requer que se ensine 

numa relação dialógica, na busca pela construção de identidade dos indivíduos em 

permanente movimento, em prol de uma efetiva transformação social. 

A perspectiva da Didática fundamental, como enfatiza Candau (2012, p.23), 

assume as diversas dimensões do processo ensino aprendizagem, colocando as relações como 

técnicas, humanas e políticas. Essa perspectiva pretendia sobrepujar a dicotomia entre 

capacidade técnica/instrumental e acordo político, ou seja, a Didática, como um saber de 

mediação, necessitaria, para desenvolver sua especialidade, de uma compreensão  do processo 

de ensino e de aprendizagem. 

 

Considerá-lo como uma prática em situações historicamente situadas 

significa examiná-lo nos contextos sociais nos quais se efetiva - nas aulas e 

demais situações de ensino das diferentes áreas do conhecimento, nas 

escolas, nos sistemas de ensino, nas culturas, nas sociedades -, 

estabelecendo-se os nexos entre eles. As novas possibilidades da Didática 

estão emergindo das investigações sobre o ensino como prática social viva 

(PIMENTA, 2005, p.65). 
 

Essa forma de pensar a Didática situa-se numa perspectiva crítica de educação que 

assuma o compromisso com a transformação social e com a busca de práticas pedagógicas 
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que tornem o ensino eficiente. É necessário afirmar o compromisso com a eficiência do 

ensino. Isto não significa interpretar a eficiência tal como o fazem as abordagens tecnológica 

ou escolanovista
11

. 

A busca por alternativas que viabilizem o acesso ao saber escolar pela maioria da 

população é indispensável (CANDAU, 1985, p.113). Portanto, no sentido de superar os mitos 

em relação ao conhecimento didático, os estudos têm se ampliado como método e técnica de 

ensinar na história da educação brasileira. A Didática, deste modo, é a reflexão sistemática e a 

busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica (CANDAU, 2005). 

Busca-se efetivar, na prática, as propostas pedagógicas, tendo como objeto de 

estudo o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, toda proposta Didática está implícita ou 

explicitamente impregnada de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem 

(COUTINHO, 2003). A Didática se caracteriza como “mediadora entre as bases técnico-

científicas da educação e a prática docente, operando como uma ponte entre o “quê” e o 

“como” do processo pedagógico, desde que articulada ao “para que fa er” e ao “por que 

fa er”.” (COUTINHO, 2003, p.20). 

Atualmente, se sugere para que se possa adequadamente compreender o processo 

de ensino aprendizagem, este seja analisado de forma a articular consistentemente suas três 

dimensões: humana, técnica e político-social. Diante disso, um problema recorrente nas fases 

humanista e técnica foi uma visão dissociada da situação real dos professores em sala de aula, 

com sua problemática de condições de trabalho e situação sócio-econômica dos alunos. 

Diante do contexto em que a Didática se caracteriza como ferramenta mediadora 

no processo de ensino aprendizagem, pode-se enfatizar que a Didática da Matemática é uma 

das tendências teóricas da Educação Matemática. Isso considerando que, no Brasil, esta 

tendência, têm sido utilizada como suporte em diversos trabalhos de pesquisadores 

matemáticos brasileiros. Fiorentini (2002) ressalta que a Educação Matemática é uma grande 

área de pesquisa educacional. 

                                                           

11
 A abordagem “escolano ista” faz de alguns princípios (individualidade, diferenças individuais, ritmos 

diferenciais, potencialidades individuais e liberdade) os pilares que vão sustentar a sua concepção de 

metodologia do ensino. Esta é entendida como um conjunto de procedimentos e técnicas (neutras) que visam 

desenvolver as potencialidades dos educandos, baseando-se nos princípios: da atividade (no sentido de aprender 

fazendo, experimentando, observando), da individualidade (considerando os ritmos diferenciais de um educando 

para outro), da liberdade e responsabilidade, e também da integração dos conteúdos. Na concepção escolanovista 

de educação, a metodologia do ensino é entendida, em síntese, como uma estratégia que visa garantir o 

aprimoramento individual e social. 
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A Didática da Matemática nesse contexto, busca compreender, interpretar a 

descrição de fenômenos referentes ao ensino e à aprendizagem da Matemática, nos diversos 

níveis de escolaridade, tanto na sua dimensão teórica, quanto prática (FIORENTINI, 2003). O 

impulso dos estudos em Educação Matemática abrangeu uma diversidade de temas, aspectos 

e questões inerentes ao processo de ensino e aprendizagem do conhecimento matemático, e 

deu origem à tendência teórica da Didática da Matemática. 

Nessa premissa, Fiorentini (2002, p. 09) caracteriza a evolução da Educação 

Matemática no Brasil, desde suas origens até os anos 1990. O autor enfatiza que foram sendo 

implementadas mudanças no ensino da Matemática, com proposição de novos programas, 

metodologias de ensino, conteúdos e currículos para a formação de professores de 

Matemática. Tais mudanças coincidem com o impulso que teve a Educação Matemática no 

Brasil e que se identificou com a grande diversidade de tendências teóricas que surgiram ao 

longo do tempo. Segundo Fiorentini (2003), estas mudanças não surgiram por acaso, pois a 

existência deste considerável movimento educacional buscava a estruturação de um saber 

pedagógico, voltado para ensino da Matemática, que tivesse justificativa, em nível social, da 

necessidade de responder a uma crise generalizada que atingia toda a educação escolar, não 

apenas ao ensino da Matemática. 

Neste contexto, em que a Didática da Matemática pode ser considerada como uma 

forma particular de descrever e compreender os fenômenos da prática educativa, Pais (2002), 

afirma que: 

A Didática da Matemática estuda os processos de transmissão e de aquisição 

dos diferentes conteúdos desta ciência, particularmente numa situação 

escolar ou universitária. Ela se propõe a descrever e explicar os fenômenos 

relativos às relações entre seu ensino e sua aprendizagem. Ela não se reduz a 

pesquisar uma boa maneira de ensinar uma determinada noção particular 

(PAIS, 2002, p. 10-11). 
 

Assim, a partir deste conceito, pode-se apreender que a Didática da Matemática  

não visa simplesmente recomendar modelos ou receitas de solução a determinados problemas 

de aprendizagem (PAIS, 2002, p. 11). Segundo Pais (2002), pode-se obter uma definição da 

Didática da Matemática relativa ao contexto brasileiro. Neste contexto, a Didática da 

Matemática, sendo uma tendência da grande área da Educação Matemática, tem por objeto de 

estudo: 

[...] a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a 

especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter 

fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível 

experimental da prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa 

acadêmica (PAIS, 2002, p. 11). 
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Diante dessa afirmação, pode-se verificar que todos os conceitos didáticos visam 

de alguma forma, ao favorecimento da compreensão sobre as múltiplas conexões entre a 

teoria e a prática, na busca por compreender as condições de produção, registro e 

comunicação do conteúdo escolar e suas conseqüências didáticas. (Pais, 2002, p. 11). Deste 

modo, identifica-se a dimensão teórica como o ideário resultante da pesquisa e a prática como 

a condução do fazer pedagógico. 

Nesse sentido, acreditava-se que, quando o professor domina os conceitos e 

técnicas, isso, automaticamente, levaria a uma renovação na educação. Por isso, na primeira 

fase ‘humana’, se estudavam escolas “ino adoras” e de “e ceção”, e na segunda fase, 

‘técnica’ “métodos e tecnologias”, mas não a situação padrão real em sala. Isso levou a 

propostas teóricas com pouca adesão por parte dos professores que as consideravam utópicas, 

idealistas e pouco viáveis em sala. Na fase ‘pol tico-social’ houve quase uma inversão, 

desconsiderando-se a importância da qualificação técnica dos docentes e as possibilidades dos 

novos recursos tecnológicos (COUTINHO, 2003). 

Para Candau (2006), competência técnica e competência política não são aspectos 

contrapostos. A prática pedagógica, exatamente por ser política, exige a competência técnica. 

As dimensões política, técnica e humana da prática pedagógica se exigem reciprocamente. 

Mas esta mútua implicação não se dá de forma automática e espontaneamente. É necessário 

que seja conscientemente trabalhada. 

Diante dessa premissa, existe a necessidade de uma Didática fundamental. A 

perspectiva fundamental da Didática proposta por Candau (2006) assume 

multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três 

dimensões, técnica, humana e política, no centro configurador de sua temática. Portanto, 

procura partir da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes, 

contextualizando a prática pedagógica e procurando repensar as dimensões técnica e humana, 

além de analisar as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o contexto em 

que foram geradas, a visão de ser humano, de sociedade, de conhecimento e de educação que 

veiculam (CANDAU, 2006).  

 Candau (2006) afirma que se elabora a reflexão Didática a partir da análise e 

reflexão sobre experiências concretas, procurando trabalhar continuamente a relação teoria-

prática. Nesse sentido, “a reflexão didática parte do compromisso com a transformação social, 

com a busca de práticas pedagógicas que tornem o ensino de fato eficiente (não se deve ter 

medo da palavra) para a maioria da população” (CANDAU, 2005, p.23). Candau (2012) ainda 
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faz reflexões em torno da Didática que, na contemporaneidade, está em construção o que 

exige relacioná-la às culturas, ambientes e espaços culturais e espaços de vivências 

democráticas e solidárias no contexto sócio-histórico atual.  

Pensando nesse contexto, pode-se delinear algumas reflexões e inferências sobre 

as tendências atuais da educação, estabelecendo uma conexão entre elas e a tendência da 

Educação Matemática e da Informática, em que se faz necessário situar a Matemática em um 

contexto social, político e cultural que foi enfatizado ao longo do capítulo. D’Ambrósio 

(1990) faz apontamentos relevantes sobre esse aspecto político da Matemática, afirmando que 

“a infabilidade da Matemática transformou-a no mais eficaz instrumento de dominação desde 

a Grécia antiga. Platão foi um dos primeiros a detectar essa conotação política da 

Matemática” (D’AMBRÓSIO, 1990, p.8). Afirma ainda o autor que: 

 

“A década de 1990 se apresenta como um marco de transição, de entrada no 

século XXI com uma presença marcada e dominante de tecnologia. A 

ciência desafiando esquemas religiosos, filosóficos e sociais, e a tecnologia 

aparecendo como o produto e ao mesmo tempo a moeda predominante nas 

relações comerciais e nos modelos de produção e mesmo de propriedade. O 

chamado racionalismo científico, do qual a matemática é o representante por 

excelência, aparece de maneira incontestável como base para toda essa 

ciência e tecnologia, e como a linguagem essencial para a ciência e a 

tecnologia dominantes, para as relações sociais e mesmo para o 

comportamento dos indivíduos, penetrando inclusive a sua intimidade” 

 D’AMBRÓSIO, 1990, p.47). 

 

Delineando-se essa concepção, concebe-se a Educação Matemática inserida em 

um contexto social, político e cultural, no qual a Tecnologia interfere e influência, de modo 

significativo, sua estrutura e inter-relações. Dessa forma, a Educação Matemática, por meio 

da Didática da Matemática, deve ser mediadora do desenvolvimento de transformação do 

indivíduo, por meio de metodologias alternativas em que o ser em formação vivencie novos 

processos educacionais, que façam sentido e tenham relação com a sua integração na 

sociedade  D’AMBRÓSIO, 1990).  

Assim sendo, o saber matemático deve ser vivenciado no contexto tecnológico, 

pois, se assim não for, a exploração, pelos alunos, das possibilidades inerentes ao 

desenvolvimento científico e tecnológico que perpassam a sociedade estará cada vez mais 

restrita. Nesse aspecto, conforme Garcia (1994), a Didática é pensada como ato mecânico, 

neutro, técnico e apolítico que passa por uma crise de identidade, em relação à definição do 

seu objeto de estudo e às formas de abordá-lo, seus conteúdos e seu papel na formação de 

professores (GARCIA, 1994, p. 143). Segundo a autora, a diversificação do discurso 
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pedagógico no campo educacional, voltado mais especificamente para as críticas provenientes 

das Ciências Sociais ao “pedagogismo” que marcava a Pedagogia e a Didática, acarretou 

mudanças nas concepções teóricas de estudiosos (GARCIA, 1994). 

Essas críticas representaram papel significativo por alertarem para o 

comprometimento com a conjuntura do técnico, considerado, aparentemente, neutro. Assim, 

afirma Candau (1985), 

 

A Didática passa por um momento de revisão crítica. Tem-se a consciência 

da necessidade de superar uma visão meramente instrumental e 

pretensamente neutra do seu conteúdo. Trata-se de um momento de 

perplexidade, de denúncia e anúncio, de busca de caminhos que têm de ser 

construídos através de trabalho conjunto dos profissionais da área com os 

professores de primeiro e segundo graus (CANDAU, 1985, p.107-108). 

 

Todavia, a resistência desse caráter tão somente tecnicista acabou resultando na 

busca de caminhos novos à educação escolar, passando a ser vista como prática social, o que, 

segundo Oliveira (2005), ocorreu em conexão com o sistema político econômico. Para a 

autora, o educador deve ter uma formação consistente em ciências sociais e humanas, para 

que sua prática não seja mais entendida como neutra. 

É relevante enfatizar que o discurso sociológico, ao defender a necessidade de se 

iniciar a divisão social do trabalho reproduzida na gestão escolar, resultou na compreensão 

que todos poderiam exercer atividades docentes e, consequentemente, não haveria 

necessidade de formar um especialista. Diante disso, Veiga (2002) afirma que: 

 

A Didática nos cursos de formação de professores passou a assumir o 

discurso sociológico, filosófico e histórico, deixando para o segundo plano a 

sua dimensão técnica e humana, comprometendo, de certa forma a sua 

identidade, acentuando uma postura pessimista e de descrédito quanto à sua 

contribuição para a prática pedagógica do futuro professor (VEIGA, 2002, p. 

63). 
 

Nesse sentido, entende-se que a didática representava papel alienado, e com isso, 

não contribuía para o desenvolvimento crítico do pensamento dos alunos. Segundo Garcia 

(1994), as críticas mais relevantes, em relação à didática surgiram após o impacto causado 

pelas obras de alguns autores no final do século XX.  Dentre algumas obras pode-se destacar 

“a reprodução, de Bourdieu e Passeron, La escuela capitalista, de Baudelot e Estabet, 

Ideologia e aparelhos ideológicos do estado, de Althusser, Escola, classe e luta de classes, de 

Snyders, e a mistificação pedagógica, de Charlot logo se fez sentir sobretudo na pedagogia e 

na Didática” (GARCIA, 1994, p. 163). 



51 

 

 

Logo, as configurações mais recentes sobre Didática, voltadas para os anos 1990 

mostram a existência de vários estudos a esse respeito. Segundo Oliveira (2005), se percebe a 

preocupação dos estudiosos pesquisadores na aproximação da realidade do ensino com a sala 

de aula. A autora afirma ainda que “se busca articular entre as concepções e ações didáticas, 

que englobe a formação do professor” (OLIVEIRA, 2005, p.131). 

Afirma Marzari (2010), que a Didática tem como desafio buscar um saber que 

oriente, como por exemplo relacionar: 

Método de ensino, método de aprender e método de investigação da matéria 

de estudo; o que captar do saber da prática pedagógica escolar e como fazê-

lo de forma a prover-lhe organicidade, numa perspectiva de tratamento do 

ensino em prol de compromissos e finalidades educacionais assumidos 

(OLIVEIRA, 2005, p.131). 

 

Nesse sentido, além desse desafio, outro, trazido por Oliveira (2005), chama a 

atenção e relaciona-se com a constituição dos conhecimentos da didática, devido ao fato de 

não  centralizarem sua atenção apenas na natureza da área, ou seja: 

 

Em suas temáticas de estudo, nos referenciais teóricos em que se baseia, nos 

métodos de investigação de que se utiliza, mas, também, no conteúdo 

propriamente dito do saber didático, que não se pode afastar de construções 

conceituais e operacionais sobre o processo de ensino (OLIVEIRA, 2005, p. 

132). 

 

Oliveira (2005) destaca também dois momentos importantes e significativos para 

a educação escolar: o primeiro se deu  no início da década de 1990, evidenciando  a existência 

de duas tendências acerca do significado do ensino, uma fundamentada na corrente do 

interacionismo construtivista e a outra, no materialismo histórico-dialético; o segundo 

momento refere-se aos anos de 1994 e 1995, por ter ganhado  destaque, nesse período,  a 

prática reflexiva feita coletivamente, com embasamento nos estudos de Schön. Assim, na 

busca por avançar nos estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem, a Didática cedeu 

espaço ao  comprometimento com a formação do professor (OLIVEIRA, 2005). 

Segundo a autora, é preciso cuidar para que “ na teoria e na prática da Didática, a 

ênfase no ensino e no professor não venha a operar, estranhamente, a separação entre 

professor e aluno, mas implique, sim, a defesa de um ensino como reflexão na ação, que se 

faz interativamente” (OLIVEIRA, 2005, p.134). 

Nesse sentido, pode-se observar as recentes análises das pesquisas realizadas por 

André (2008) a partir dos estudos apresentados no Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino (ENDIPE), no período de 2003 a 2007, mostram que  a produção acadêmica na 
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primeira década de 2000, na área de Didática, vem sendo considerada como recurso  de 

pesquisa e estudo por vários professores. É clara a evolução do movimento da Didática 

traduzido na essência dos trabalhos apresentados nesses encontros, nas formas das 

apresentações, palestras, conferências e mesas redondas. 

Conforme André (2008), os pesquisadores da área de Didática têm buscado 

discutir produções com temáticas voltadas para as necessidades dos educadores, uma vez que 

as temáticas que mais se destacam nas pesquisas são os estudos voltados para o processo de 

aprendizagem. Destaca ainda que os  estudos sobre a importância das pesquisas nas áreas de 

ensino, propiciam a busca pela “melhoria das práticas docentes e escolares, alertando que os 

estudos teóricos que discutem conceitos sobre o ensinar tem crescido dentro das instiruições 

de ensino” (ANDRÉ, 2008, p. 495). 

Os   ENEMs, inclusive,  têm  tem discutido e mostrado a inserção da mudança de 

metodologia de trabalho. Inicialmente, por exemplo,  a História da Matemática é praticamente 

desconsiderada enquanto conteúdo  para sala de aula no Enino Fundamental é Médio. A 

Etnomatemática, que só foi vista a partir do quinto ENEM, mostra a importância do uso de 

jogos e equipamentos de informática, o que  leva ao avançar no sentido de efetivos esforços 

de mudanças, e os relatos de experiências bem sucedidas em todos os níveis e em várias 

partes do país consolidam esses esforços (D’AMBRÓSIO, 2002). 

Segundo Kishimoto (2007), os jogos estão vinculados ao pensamento de cada 

criança, mesmo que ela ainda não os conheça, porque a mesma cria suas próprias fantasias 

através de brinquedos ligados ao seu cotidiano familiar. Portanto, trabalhar com os jogos nos 

anos iniciais é uma técnica que facilita o desenvolvimento dos alunos. Com a utilização de 

jogos no ensino de Matemática, o professor tem possibilidades de oferecer várias opções para 

desenvolver as capacidades dos educandos em cada fase em que se encontram. Utilizar jogos 

de forma coerente com os objetivos a serem alcançados, explorando a ludicidade, é uma 

maneira inteligente e criativa de promover a superação de obstáculos no ensino de 

Matemática. Os jogos matemáticos, por exemplo, desenvolvem o raciocínio lógico das 

crianças e suas habilidades levando-as a conceberem a matemática como uma disciplina 

prazerosa e proporcionar a criação de vínculos positivos na relação professor-aluno e aluno-

aluno (KISHIMOTO, 2007). Com os jogos matemáticos, os alunos podem encontrar 

equilíbrio entre o real e o imaginário, ampliando seus conhecimentos e o raciocínio lógico-

matemático. 
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Nesse sentido, ressalta-se que o movimento em torno das discussões sobre o 

ensino e aprendizagem mostram que se tem debatido em encontros e seminários, tanto 

nacionais como internacionais. O Movimento de Educação Matemática acontece em âmbito 

internacional, em várias instâncias e em todos os níveis de ensino. O Brasil, inclusive,  foi  

palco de encontros internacionais de Educação Matemática, a exemplo do I Seminário 

Internacional de Pesquisas em Educação Matemática (SIPEM), ocorrido em novembro de 

2000. O documento elaborado pelos educadores matemáticos no I Fórum Nacional de 

Licenciaturas em Matemática, realizado na PUC/SP, em agosto de 2002, evidencia  que o 

referido documento discutia as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Matemática, Bacharelado e Licenciatura (DCNML) e o parecer CNE/CES n.º 01/2002, 

afirmava que “[...] não se percebe a preocupação com a construção de uma identidade de um 

curso de licenciatura, mas considerações que reforçam, inclusive, a dicotomia entre os blocos 

de conteúdos específicos e os de conteúdos pedagógicos” (RESENDE, 2007, p.22). 

O I Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática serviu para que professores 

da área discutissem o parecer e muitos deles mostraram-se contrários a ele, sendo preciso 

elaborar e encaminhar às autoridades competentes um documento, no qual alguns pontos 

foram destacados, como: 

Tratamento inadequado e simplista para a licenciatura, por exemplo, em 

relação aos conteúdos de Matemática, propõe ao egresso do Bacharelado, 

uma base sólida e, ao referir-se à Licenciatura afirma: por outro lado, 

desejam-se as seguintes características para o Licenciado em Matemática: 

(...) que pode remeter a licenciatura a um tratamento de segunda categoria; 

(...) não se percebe a preocupação com a construção de uma identidade de 

um curso de licenciatura, mas considerações que reforçam, inclusive, a 

dicotomia entre os blocos de conteúdos específicos e o de conteúdos 

pedagógicos; a apresentação de um rol de disciplinas clássicas para a 

formação, não se referindo às abordagens metodológicas dessas disciplinas 

e, que segundo a autora, não contribui para a constituição de novos modelos 

curriculares (RESENDE, 2007, p. 22).  

 

Nesse sentido, pode-se mencionar alguns aspectos a partir da Didática da 

Matemática que revelam grande preocupação quanto à desarticulação entre os conhecimentos 

científicos e pedagógicos destacados por Fiorentini (2003), que afirma a necessidade de uma 

formação que contemple os conhecimentos específicos e pedagógicos do licenciado em 

Matemática, notadamente, onde esses conhecimentos encontram-se separados em disciplinas 

nos cursos de formação inicial de professores de Matemática. 

 

Em termos curriculares a licenciatura em Matemática é composta por dois 

grupos de disciplina, geralmente desenvolvidos sem qualquer tipo de 

articulação. Num grupo estão as disciplinas de formação específicas em 
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Matemática e noutro estão às disciplinas de formação geral e pedagógica. 

Geralmente, esses dois grupos de disciplinas são desenvolvidas de forma 

desarticulada e, até mesmo, contraditória (PIRES, 2000, p.11). 
 

Nota-se, então, que no processo de ensino-aprendizagem na formação de 

professores, não há um projeto comum de formação, mas sim o ensino de disciplina. Nesse 

sentido, refletir sobre a Didática da Matemática se faz necessário, pois, conforme afirma Ponte 

(1992), a Educação Matemática é um conjunto de conhecimento, artes, destrezas, linguagens, 

convenções, atitudes e valores centrados na Matemática e que são transmitidos por meio do 

sistema escolar. Deve ser entendida como atividade social que é praticada em determinadas 

instituições e levada a cabo por profissionais qualificados e também como disciplina científica 

(Didática da Matemática em alguns países), com o objetivo de delimitar e estudar os 

problemas que surgem durante os processos de organização, comunicação, transmissão, 

construção e valorização do conhecimento matemático. O autor ainda caracteriza a Educação 

Matemática como: 

Um campo misto onde se entrecruzam as lógicas profissionais e de 

investigação. Como campo de investigação seu papel é formular e analisar 

os problemas do ensino e da aprendizagem em Matemática proporcionando 

conceitos, estratégias e instrumentos que podem ser relevantes para quem 

atua no campo profissional, para administração educativa e para todos 

aqueles que se interessam pelo problema do ensino (PONTE, 1992, p.81). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Educação Matemática é uma área de 

investigação que surge da necessidade de produzir resultados práticos que ajudem a melhorar 

o ensino e a aprendizagem como um corpo de conhecimento, além de  produzir um corpo de 

conhecimento que explique a natureza dos fenômenos que ocorrem no ensino e aprendizagem 

da Matemática que vem sendo desenvolvidas ao longo das décadas através da Didática da 

Matemática. Logo, todo contexto evolutivo que evolve a Didática toma dimensões relevantes 

no processo de ensino e aprendizagem.  

É importante  ressaltar,  ainda, que na primeira década do século XXI, como 

afirma Marzari (2010), os temas clássicos da Didática ganharam maior evidência, porém 

ainda precisam avançar, no sentido de intervir na melhoria da qualidade de ensino em sala de 

aula. Em relação a isso, Libâneo (2008) afirma que a Didática precisa fortalecer a 

investigação sobre o papel mediador do professor na preparação dos alunos para o pensar. 

Mais precisamente: será fundamental entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento 

do pensamento e que o desenvolvimento do  pensamento supõe metodologia e procedimentos 

sistemáticos do pensar  (LIBÂNEO, 2008, p.2). 
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Assim, nesta primeira década do século XXI, evidencia-se que as pesquisas 

avançaram no campo das  temáticas que são pertinentes à área, principalmente em relação à 

preocupação que se relaciona com o ensino na disciplina de Didática. Conforme afirma André 

(2008, p.499), nos primeiros tempos do GT (Grupo de Trabalho) era um forte objeto de 

estudo que desapareceu das pesquisas. 

Enfim, essa exposição do campo investigativo da Didática, a partir do processo de 

redemocratização do país, enfatiza  que  o mesmo foi marcado por novas perspectivas de 

pesquisa que oscilam entre a tendência psicológica, tendo em vista uma aprendizagem mais 

significativa e, ainda, uma visão sociológica das relações que envolvem a escola e a 

sociedade, sendo possível enfatizar questões que se voltem para as discussões curriculares e a 

formação de professores. Diante desse pressuposto, é relevante enfatizar que é possível 

verificar em relação à Didática, a existência,  no campo educacional, de  uma inquietude 

envolvendo os estudiosos que pretendem investigar temáticas voltadas para o currículo e a 

formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

2. A PESQUISA EM EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 

EDUCAÇÃO/ENSINO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NA REGIÃO CENTRO-

OESTE   

 

Este capítulo apresenta quais programas de Pós-Graduação stricto sensu da região 

Centro-Oeste ofertaram mestrado e doutorado nas áreas de Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática, no período entre 2005 e 2012. 

Nesse sentido, o capítulo aborda o modo como se constitui uma pesquisa 

bibliográfica, mostrando os processos de identificação e seleção dos programas de mestrado e 

doutorado da região Centro-Oeste nas áreas de Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática. Trata-se das áreas do conhecimento que tratam 

as pesquisas, os níveis de ensino e as temáticas elecandas a partir da seleção dos trabalhos. 

 

2.1. A pesquisa 

 

O estudo se constitui em uma “pesquisa bibliográfica”, na modalidade “estado do 

conhecimento”. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica é um apanhado 

geral sobre todos os trabalhos já realizados, importante para informar dados atuais 

relacionados ao tema. Compreende-se por pesquisa bibliográfica os fundamentos teóricos que 

orientam o trabalho científico e que, para Severino (2000), permite organizar os métodos 

pelos quais se investiga o campo sobre determinado tema. 

Conforme afirma Boccato (2006, p. 266), 

 

[...] a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 

por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 

várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

quais perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. 

Para tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um 

planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a 

definição temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão 

da sua forma de comunicação e divulgação. 

 

A pesquisa bibliográica, nesta perspectiva, possui diversos objetivos, buscando 

proporcionar um aprendizado sobre uma determinada área do conhecimento além de gerar  a 

identificação e a seleção dos métodos e técnicas a serem utilizados pelo pesquisador.  
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Assim, o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica em estado do 

conhecimento é um procedimento complexo, rico e com grande potencial, pois exige do 

pesquisador a produção de um conjunto de ações importantes no desenvolvimento dessa 

análise (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2006). As autoras ainda dão destaque à sua relevância, 

pois: 

[...] Equivale também assinalar que, para tomar decisões sobre que objeto 

deve ser apreendido em futuras pesquisas, não basta estar ciente da 

multiplicidade de perspectivas, pluralidade de enfoque, ideários e 

procedimentos teórico-metodológicos do que já foi produzido. É necessário, 

sim, ter um relatório analítico que, de um lado, ofereça um ordenamento do 

conjunto das informações e possibilite um exame dos resultados positivos, 

feito de forma que articule todas as perspectivas identificadas, e, de outro 

lado, apresente críticas demonstrando incoerências, incongruências, 

inconsistências e contradições no que foi analisado (BRZEZINSKI; 

GARRIDO, 2006, p. 46). 
 

Isso corrobora o que diz Chizzotti:  

 

A descodificação de um documento pode utilizar-se de diferentes 

procedimentos para alcançar o significado profundo das comunicações nele 

cifradas. A escolha do procedimento mais adequado depende do material a 

ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição ideológica e social do 

analisador (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 

 

Neste aspecto, buscou-se desvendar os caminhos que permitam percorrer na 

realização de uma pesquisa bibliográfica que de um trabalho investigativo esmiuçador, em 

busca do conhecimento para a elaboração da proposta de trabalho que permite identificar e 

manejar um grande número de bases de dados existentes. Segundo Minayo (2001, p.23) 

 

Na intenção de apresentar a pesquisa bibliográfica sob essa perspectiva, o 

presente trabalho busca abordar a importância que possui a delimitação dos 

critérios e dos procedimentos metodológicos que permitem definir um 

estudo como sendo bibliográfico. Através da exposição de exemplos, 

construídos a partir de uma pesquisa dessa natureza, pretende-se chamar a 

atenção para as exigências que a escolha por esse tipo de procedimento 

apresenta ao pesquisador à medida que este constrói a busca por soluções ao 

objeto de estudo proposto. Entende-se pesquisa como um processo no qual o 

pesquisador tem “uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 

define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”, pois realiza 

uma atividade de aproximações sucessivas da realidade, sendo que está 

apresenta “uma carga histórica” e reflete posições frente à realidade. 
 

A pesquisa bibliográfica revela os procedimentos metodológicos que envolverão a 

sua realização, descrevendo os dados, de modo a adequar todo o processo de averiguação e de 

análise da proposta. 
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  O conjunto de informações que possibilitou o recorte, ou a delimitação desta 

pesquisa, que abrange, nas teses e dissertações analisadas, o período de 2005 a 2012, foi 

selecionado por amostra e intencionalmente, já que os programas atendiam aos seguintes 

critérios de seleção: 1 - Programas que oferecessem mestrado e doutorado nas áreas de 

Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e Matemática (aprovados 

pela CAPES); 2 - Programas com linha de pesquisa sobre formação de professores ou linhas 

com objetivos afins; 3 - Distribuição nos programas nos estados da região Centro-Oeste. 

O estabelecimento do quantitativo de trabalhos foi fundamentado em estudos de 

diversos autores, entre eles Rey (2002), que ressalta que o conhecimento científico, a partir do 

ponto de vista qualitativo, que não se valida pela quantidade de trabalhos a serem analisados, 

mas pela qualidade de sua expressão. Segundo o autor, o número de trabalhos analisados 

responde a um critério qualitativo, definido fundamentalmente pelas necessidades do processo 

de conhecimento que surgem no curso da pesquisa (REY, 2002, p. 35). 

A análise de dados de dados depende também dos aspectos ideológicos, das 

relações estabelecidas com os domínios da realidade e as posições ideológicas do 

pesquisador, assim como o grupo social a que pertence, suas atividades e sua história pessoal. 

Assim, a técnica de pesquisa organiza-se em uma atividade científica que, busca 

por meio da investigação e da reconstituição da realidade, revelar com lucidez o método 

científico adotado pelo pesquisador e os procedimentos que permitem realizar a classificação 

do material e do conteúdo a ser pesquisado. Além disso, aborda a exposição da trajetória de 

pesquisa alcançada, orientando a direção e as formas de expor e considerar os dados obtidos.  

 

Ao apresentar a metodologia que compõe determinada pesquisa, busca-se 

apresentar o “caminho do pensamento” e a “prática e ercida” na apreensão 

da realidade, e que se encontram intrinsecamente constituídos pela visão 

social de mundo veiculada pela teoria da qual o pesquisador se vale. O 

processo de apreensão e compreensão da realidade inclui as concepções 

teóricas e o conjunto de técnicas definidos pelo pesquisador para alcançar 

respostas ao objeto de estudo proposto. É a metodologia que explicita as 

opções teóricas fundamentais, expõe as implicações do caminho escolhido 

para compreender determinada realidade e o homem em relação com ela 

(MINAYO, 2001, p. 22). 
 

Então, pode-se considerar a pesquisa bibliográfica como uma forma que aponta o 

caminho. Nesta perspectiva, é preciso iniciar pela escolha da narrativa teórica que levará o 

pesquisador a alcançar as categorias de interação entre o homem e a realidade, pois existem 

diferentes modos de perceber e entender a realidade, assim como também distintos modos 

metodológicos que permitem especificar a construção do objeto de estudo. 
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As teses e dissertações analisadas foram selecionadas por meio de uma amostra 

intencional, de acordo com critérios que permitissem localizar na região Centro-Oeste as 

instituições que ofertassem em seus programas de Pós-Graduação mestrado e doutorado nas 

áreas de Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e Matemática. Para 

tanto, realizou-se uma busca na Home Page da CAPES, particularmente na página em que se 

localiza os programas que estão aprovados e ofertando mestrado e doutorado. E ainda se 

realizou a seleção das instituições que atendem a temática da pesquisa. 

Nesse caso, foram localizadas e separadas as instituições que atendiam aos 

critérios da pesquisa, tendo sido possível computar cerca de 2.620 trabalhos, entre teses e 

dissertações na Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática. Desse quantitativo existente, selecionaram-se 20 (vinte) para fazer parte da 

análise deste trabalho, a partir dos descritores: formação de professor, Didática, formação de 

professor de Matemática, Didática da Matemática, Educação Matemática, ensino e 

aprendizagem de Matemática, prática de ensino em Matemática. 

Analisaram-se os títulos dos trabalhos, para identificar quais atenderiam à 

temática e, a partir dessa escolha, realizou-se uma análise mais apurada sobre a natureza das 

teses e dissertações identificadas a partir dos seguintes itens: o título, o autor do trabalho, o 

orientador, ano de publicação, palavras-chave, a instituição a que pertenciam os trabalhos, 

com o intuito de se obter uma visão geral da produção a ser examinada. Em seguida com a 

construção de tabelas e quadros, se obteve melhor apresentação representativa dos dados em 

geral que foram assim, analisadas. 

 

2.2.   Identificação dos programas de mestrado e doutorado da região Centro-Oeste 

 

No Brasil, a política dos programas de pós-graduação possui reconhecimento por 

parte da comunidade científica, nacional e internacional. Esse reconhecimento ocorre devido 

ao seu formato consolidado e à seriedade que as políticas públicas dos programas de pós-

graduação apresentam em termos de definições e ações que são voltadas para esse setor. 

Logo, é expressiva, entre outros modos, em sua expansão contínua, nos últimos 40 anos. 
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Consoante a isso, observa-se que segundo dados da CAPES
12

, nos anos de 1960, 

haviam 38 cursos aprovados pelo CNE/MEC, e em funcionamento, instalados no Brasil; em 

2014, após 54 anos, esse número foi para 3.806, conforme mapeamento geográfico realizado 

pela CAPES, o qual mostra a quantidade geral dos cursos que são ofertados em todas as 

regiões do país. 

Assim, de acordo a CAPES, o quantitativo geral até o ano de 2014 de mestrados, 

doutorados e mestrados profissionais reconhecidos e aprovados pela CAPES que Brasil 

apontam um crescimento importante e esses dados ainda evidenciam que as regiões mostram 

que houve acréscimo nos dados quantitativos gerais dos programas e dos cursos que são por 

elas ofertados entre mestrados e doutorados, pelas instituições que ofertam os Programas de 

Pós-Graduação. 

Os dados disponíveis na CAPES
13

 evidenciam que há, na região Centro-Oeste 

oferta 400 Programas, sendo 266 mestrados e 134 doutorados. Pelo site da CAPES, verificou-

se dados relevantes como a representação em percentual do ranking do número de instituições 

por estado em toda região Centro-Oeste. E se pode evidencia-se no quadro 01, a identificação 

geral de instituições da região Centro-Oeste que ofertam em seus programas mestrado e 

doutorado em várias áreas. 

E é válido ressaltar que segundo o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, “os 

resultados da Avaliação dos programas de pós-graduação em todo país apontam para a 

evolução do sistema de pós-graduação em direção à qualidade
14

”. Como isso, percebe-se que 

há mudanças significativas, pois, o sistema possui uma trajetória constante de expansão e 

melhoria, há crescimento constante no número de cursos ofertados pelos programas nas 

instituições. 

Ainda segundo o Ministro da Educação, o desenvolvimento do sistema se deu em 

todas as regiões do Brasil. A região Norte teve 40% de crescimento, seguida pelo Centro-

Oeste com 37% e Nordeste com 33%. Sul e Sudeste, regiões com maior número de programas 

de pós-graduação, tiveram crescimento de 25% e 14%, respectivamente. 

                                                           

12
 Dados da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Quantitativo de mestrados 

e doutorados aprovados e reconhecidos pela CAPES no Brasil. 
13

 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: <http://conteudo 

web.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&desc

ricaoRegiao=Centro-Oeste#> Acesso em: 17 de outubro de 2014. 
14

 Notícia sobre: Resultados da Avaliação da Capes revelam que pós-graduação teve crescimento de 23% no 

triênio, disponível em: <http://www.capes.gov.br/36-noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-

que-pos-graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio>. Acesso em 24 de dezembro de 2015. 

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio
http://www.capes.gov.br/36-noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio
http://www.capes.gov.br/36-noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio
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Assim, o levantamento evidenciado no quadro 01, possibilitou na identificação 

dos programas das áreas da Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e 

Matemática. E ainda mostra que a região Centro-Oeste conta com 26 instituições que ofertam 

mestrado e doutorado do total geral de 400 programas de Pós-Graduação. Evidencia-se, ainda, 

no quadro 01 que o Distrito Federal possui 9 instituições de ensino superior com oferta de 159 

programas de pós-graduação stricto sensu ao todo, sendo 89 de mestrado e 70 de doutorado. 

 

Quadro 01: Quantitativo geral de Universidades e Programas de Pós-Graduação da região 

Centro-Oeste. 

Legenda:   DF - Distrito Federal; GO - Goiás; MS - Mato Grosso do Sul; MT- Mato Grosso 

Fonte: SNPG - Data Atualização: 10/11/2014
15

 

 

O Estado de Goiás possui 8 instituições de ensino superior, ofertando 107 

programas de pós-graduação stricto sensu ao todo, sendo 78 de mestrado e 29 de doutorado. 

Mato Grosso possui 5 instituições de ensino superior, ofertando 77 programas de pós-

graduação stricto sensu, sendo 53 de mestrado e 24 de doutorado. Já o Mato Grosso do Sul 

possui 4 instituições de ensino superior, ofertando 57 programas de pós-graduação stricto 

sensu, sendo 46 de mestrado e 11 de doutorado.  

 É importante ressaltar que a região Centro-Oeste, mostra que, de acordo com o 

quadro 01 apresentado, o Distrito Federal ocupa a posição do primeiro colocado por 

apresentar maior número de instituições, ofertando 9 instituições, respectivamente e 

apresentando 39% dos programas.  

O estado de Goiás é o segundo colocado, com 8 instituições, respectivamente e 

apresentando 27% dos programas. O estado do Mato Grosso do Sul é o terceiro, com 5 

instituições, apresentando 19% dos programas. O estado de Mato Grosso, o quarto colocado, 

ofertando 4 instituições, apresentando 15% da quantidade total das universidades. 

                                                           

15
 Dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) sobre os Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da região Centro-Oeste. Disponível em: <http://conteudoweb.capes.gov.br/ 

conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao> Acesso em: 10 de novembro de 2014. 

 

UF 

Quantidade de 

Universidades 

Quantidade de Programas 

de Pós-Graduação 

1º DF 9 35% 159 39% 

2º GO 8 31% 107 27% 

3º MS 5 19% 77 19% 

4º MT 4 15% 57 14% 

Total 26 100% 400 100% 

  

http://conteudoweb.capes.gov.br/%20conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
http://conteudoweb.capes.gov.br/%20conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
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2.3.  Programas de mestrado e doutorado em Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática na região Centro-Oeste 

 

Os dados fornecidos pela CAPES apontam, em sua distribuição por estado, apenas 

10 (dez) instituições, contemplando as áreas da Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática. 

O quadro 02 abaixo mostra que, do total das 10 (dez) instituições, 02 (duas) se 

localizam no Estado do Distrito Federal, 02 (duas) em Goiás, 04 (quatro) no Mato Grosso do 

Sul e 02 (duas) no Mato Grosso. 

 

Quadro 02: As instituições com mestrado e/ou doutorado (Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática). 

 

UF INSTITUIÇÕES DA REGIÃO CENTRO-OESTE   

DF UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB 

DF UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB 

GO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC-GOIÁS 

GO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 

MS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS 

MS UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB 

MS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL - UEMS 

MS UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD 

MT UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

MT UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

Legenda:   DF - Distrito Federal; GO - Goiás; MS - Mato Grosso do Sul; MT- Mato Grosso 

Fonte: SNPG - Data Atualização: 17/02/2015
16

 

 

Diante do quadro 02, os dados mostram que as instituições que ofertam em seus 

programas de pós-graduação stricto sensu mestrado e/ou doutorado nas áreas de Educação, 

Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências e Matemática estão distribuídas assim: 

O Distrito Federal possui dois mestrados e dois doutorados em Educação, sendo que a UnB e 

UCB ofertam mestrado e doutorados em Educação; Goiás possui dois mestrados e dois 

doutorados em Educação, sendo que a UFG e PUC-GO ofertam mestrado e doutorados em 

Educação; O Mato Grosso do Sul possui 5 mestrados em Educação, sendo dois mestrado na 

                                                           

16
 Dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) sobre os Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da região Centro-Oeste. Disponível em: <http://conteudoweb.capes.gov.br/ 

conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao>. Acesso em 17 de fevereiro de 2015. 

javascript:submeter('2','Nordeste%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20');
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/%20conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
http://conteudoweb.capes.gov.br/%20conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
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UFMS, um na UEMS, um na UFGD e um na UCDB. Há também três doutorados em 

Educação, sendo um na UFMS, um na UFGD e um na UCDB. O Mato Grosso possui três 

mestrados em Educação, sendo dois na UFMT e um na UNEMAT e o doutorado em 

Educação na UFMT. 

Ressalta-se que a UFG oferta mestrado em “Educação em Ciências e 

Matemática”, a UFMS oferta mestrado e doutorado em “Educação Matemática” e a 

UNEMAT oferta mestrado em “Ensino de Ciências e Matemática”. Os programas de pós-

graduação stricto sensu que ofertam mestrado e doutorado em Matemática estão assim 

distribuídos: Distrito Federal possui um mestrado e um doutorado, ambos na UnB; Goiás 

possui um mestrado e um doutorado, ambos na UFG. As demais unidades federativas do 

centro-oeste não possuem programas de pós-graduação em Matemática. São, portanto, 20 

programas em Educação, 4 em Matemática, dois em Educação Matemática, um em 

“Educação em Ciências e Matemática” e um em “Ensino de Ciências e Matemática”, 

totalizando 28 programas no total. 

 

Quadro 03: Representação do percentual dos 28 Programas que ofertam mestrado e/ou 

dotorado em Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino de Ciências e Matemática e 

em Matemática. 

 

Programas Quantidade de 

programas 

Quantidade 

relativa aos 100% 

Educação 20 71% 

Matemática 4 14% 

Educação Matemática 2 7% 

Educação Em ciências e Matemática 1 4% 

Ensino de Ciências e Matemática 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fonte: Construído pela autora da pesquisa 

 

O quadro 03 mostra com clareza o percentual representativo dos programas de 

mestrado e doutorado na área de Educação Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino de Ciências e Matemática e em Matemática. Nessa premissa, observa-se 

que os programas da área da Educação representam 71%, na área da Matemática 14%, na área 

da Educação Matemática 7% e nas área de Educação/Ensino de Ciências e Matemática 8%, 

sendo 4% para cada uma delas dessas áreas. 

Assim, a pesquisa abrange 4 programas de pós-graduação em Matemática, 20 em 

Educação, dois em Educação Matemática, um em Educação em Ciências e Matemática e um 
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Ensino de Ciências e Matemática, totalizando 28 programas  nas 10 instituições identificadas, 

como mostra o quadro 6 a seguir. 

A distribuição apresentada a seguir no quadro 4, revela o universo abarcado por 

esta  pesquisa. A circunscrição deste estudo está em 4 unidades federativas (DF, GO, MS e 

MT), com o levantamento de 17 mestrados e 11 doutorados, como se pode observar no 

quadro abaixo. 

Quadro 4: Quantidade de mestrados (M) e doutorados (D) nas áreas Educação, Educação 

Matemática, Educação/Ensino de Ciências e Matemática e em Matemática. 

 

  ÁREAS 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

UF Instituições  Educação Educação 

Matemática 

Educação/Ensino de 

Ciências e Matemática 

Matemática 

M D M D M D M D 

DF  UCB 1 1 - - - - - - 2 6 

DF  UNB 1 1   -  1 1 4 
GO PUC-GO 1 1 - - - - - - 2 7 

GO UFG 1 1 - - 1 - 1 1 5 
MS UFMS 2 1 1 1 - - - - 5  

10 

MS UCDB 1 1 - - - - - - 2 
MS UEMS 1 - - - - - - - 1 
MS UFGD 1 1 - - - - - - 2 
MT UNEMAT 1 - - - 1 - - - 2 5 

MT UFMT 2 1 - - - - - - 3 
 TOTAL 12 8 1 1 2 - 2 2 28 28 

 TOTAL 20 2 2 4 28 28 

Legenda:   M - Mestrado Acadêmico;  D – Doutorado.  

Fonte: SNPG - Data Atualização: 17/02/2015
17

 

 

O quadro 04 mostra que, dentre os 28 programas de mestrado e doutorado no 

Distrito Federal, aparecem 2 (duas) instituições, a UCB e UNB, ofertando 6 programas. A 

UNB oferece dois mestrados, um em Educação e um em Matemática. Dois doutorados, sendo 

um em Educação e um em Matemática. A UCB oferta mestrado e doutorado em Educação. 

Vale ressaltar que no DF, apenas a UNB, no mestrado em Educação, oferta a área de 

concentração em Educação Matemática. 

No estado de Goiás aparecem 2 (duas) instituições, a PUC-GO e UFG, que 

ofertam 7 programas. As duas ofertam mestrado e doutorado em Educação. Apenas a UFG 

                                                           

17
 Dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) sobre os Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da região Centro-Oeste. Disponível em: <http://conteudoweb.capes.gov.br/ 

conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao> Acesso em: 17 de fevereiro de 2015. 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=5&descricaoRegiao=Centro-Oeste
http://conteudoweb.capes.gov.br/%20conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
http://conteudoweb.capes.gov.br/%20conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
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oferta mestrado e doutorado em Matemática e ainda oferta mestrado em “Educação em 

Ciências e Matemática”.  

No estado do Mato Grosso do Sul aparecem 4 (quatro) instituições  a UFMS, 

UCDB, UEMS e a UFGD,  as quais que oferecem mestrado e doutorado em Educação. A 

UEMS oferta apenas mestrado em Educação e a UFMS oferta mestrado e doutorado em 

“Educação Matemática”. No Estado do Mato Grosso aparecem 2 (duas) instituições: a 

UNEMAT, oferta mestrado em Educação e em “Ensino em Ciências e Matemática”, e a 

UFMT, que  oferece mestrado e doutorado em Educação. No total, a  demanda é de 28 

Programas de  mestrado e doutorado nas áreas da Educação e Matemática. 

Logo os programas representam 21% no DF com 6 cursos; o Goiás com 7 cursos 

representam 25% dos cursos. O Mato Grosso do Sul, com 36% relativos aos 10 cursos, e o 

estado do Mato Grosso, 18%, com 5 cursos, totalizando 100% da região. 

Assim, foram selecionados para a pesquisa os programas recomendados pela 

CAPES
18

, avaliados e reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação - CNE/MEC - e 

que, em sua avaliação, obtiveram nota igual ou superior a "3". 

Nota-se, no entanto, que a região Centro-Oeste possui 28 programas de pós-

graduação stricto sensu em Educação com as seguintes notas: o Distrito Federal a UCB e a 

UNB possuem nota “4” no mestrado e no doutorado; em Goiás, a PUC-GO e a UFG têm nota 

“4” no mestrado e no doutorado; no Mato Grosso do Sul, a UFMS possui nota “4” no 

mestrado e no doutorado, na unidade de Campo Grande, e nota “3” no mestrado da unidade 

de Corumbá; a UEMS possui nota “3” no mestrado; na UFGD e na UCDB, o mestrado e o 

doutorado possuem nota “4”; no Mato Grosso, a UFMT possui nota “4” no mestrado e no 

doutorado da unidade de Cuiabá e nota “3” no mestrado da unidade de Rondonópolis; na 

UNEMAT nota “3” no mestrado. 

O mestrado em Educação Matemática da UFMS, possui nota “3” e nota “4” no 

doutorado. Na UFG, o mestrado em Educação em Ciências e Matemática possui nota “3”. A 

UNEMAT que teve o mestrado em Ensino de Ciências e Matemática aprovado em 2014, 

obteve nota “3”
19

. Quanto às notas dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

                                                           

18
 A CAPES possui endereço  eletrônico disponível no site: http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados. 

Nesse endereço se tem acesso aos  programas de Pós-Graduação em geral, cursos recomendados, notas e outras 

observações pertinentes. 
19

 Percebe-se que, a partir da nota “3”, o curso é reconhecido e avaliado pelo sistema, isto é, são cursos válidos. 

Isso pode ser verificado no “endereço  eletrônico” da CAPES. 

http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados
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Matemática, identificou-se que no Distrito Federal, a UNB possui nota “7” no mestrado e no 

doutorado; em Goiás, a UFG possui nota “4” no mestrado e no doutorado. 

Nesse sentido, buscou-se também averiguar as linhas de pesquisa disponíveis 

pelos programas de Pós-Graduação no sentido de identificar as linhas que predominam 

comtemplam áreas de formação docente e ensino aprendizagem. Diante disso, evidenciou-se 

conforme mostra o quadro 05 abaixo que as linhas destacadas em negrito que predominam, 

propiciam analisar as políticas públicas de formação inicial e continuada em relação as 

diretrizes curriculares nacionais em todos os níveis de ensino, que buscam discutir estratégias 

de formação de profissionais para os diversos campos de atuação presentes na formação de 

professores. 

 

Quadro 5: As linhas de pesquisa dos programas (Mestrado e Doutorado) por estado e 

instituição na região Centro-Oeste. 

 

Instituição/UF LINHAS DE PESQUISA DOS PROGRAMAS (Mestrado e Doutorado) 

D
F

 

UCB Educação 1 - Política, Gestão e Economia da Educação; 2 - Dinâmica Curricular e Ensino 

Aprendizagem; e 3 - Educação, Juventude, Sociedade. 

 

UNB 

Educação 1 - Políticas Públicas e Gestão da Educação; 2 - Escola, Aprendizagem, Ação Pedagógica e 

Subjetividade na Educação; 3 - Profissão Docente, Currículo e Avaliação; 4 - Educação em 

Ciências e Matemática; 5 - Educação, Tecnologias e Comunicação; 6 - Educação ambiental e 

educação do campo; e 7 - Estudos Comparados em Educação. 

G
O

 

PUC Educação 1 - Teorias da Educação e Processos Pedagógicos; 2 - Estado, Políticas e Instituições 

Educacionais; e 3 - Educação, Sociedade e Cultura. 

 

 

 

UFG 

Educação 1 - Educação, Trabalho e Movimentos Sociais; 2 - Estado, Políticas e História da Educação; 3 - 

Cultura e Processos Educacionais; 4- Formação, Profissionalização Docente e Trabalho 

Educativo; e 5- Fundamentos dos Processos Educativos 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

1 - A ciência como corpo conceitual de conhecimento e como sistema organizado de forma lógica; 

2 - A ciência como forma de produção de conhecimento; 3- A ciência como modalidade de 

vínculo com o saber e sua produção. 

M
S

 

 

UFMS 

Educação 1 - Educação e Trabalho; 2 - Educação, Psicologia e Prática Docente; 3 - Ensino de Ciências e 

Matemática; 4 - Escola, Cultura e Disciplinas Escolares; e 5 - História, Políticas e Educação. 

Educação 

Matemática 

1 - Ensino e aprendizagem da Matemática; 2 - Formação de professores; 3 - Tecnologia e 

Educação Matemática. 

UCDB Educação 1 - Políticas Educacionais, Gestão da Escola e Formação Docente; 2 - Práticas Pedagógicas e 

suas Relações com a Formação Docente; e 3 - Diversidade Cultural e Educação Indígena. 

UEMS Educação 1 - Linguagem, Literatura, Educação e Sociedade; e 2 - Teorias e Práticas Educacionais.  No 

Projeto Pedagógico de 2014, possui três linhas de pesquisa: 1 - Currículo, Formação Docente e 

Diversidade; 2 - História, Sociedade e Educação; e 3 - Linguagem, Educação e Cultura. 

UFGD Educação 1 - História da educação, memória e sociedade; 2 - Políticas e gestão da educação; e 3 - Educação 

e diversidade. 

M
T

 

U
N

E
M

A
T

 Educação 1- Educação e Diversidade; e 2 - Formação de professores, políticas e Práticas Pedagógicas. 

 Ensino de 

Ciências e 

Matemática 

1- Ensino, aprendizagem e formação de professores em Ciências e Matemática; 2 - 

Tecnologias digitais no ensino de ciências e Matemática. 

http://ppge.fe.ufg.br/pages/466
http://ppge.fe.ufg.br/pages/439
http://ppge.fe.ufg.br/pages/437
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/467
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U
F

M
T

 

 

Educação 

Em Cuiabá: 1 - Culturas Escolares e Linguagens; 2 - Educação em Ciências e Educação 

Matemática; 3 - Organização Escolar, Formação e Práticas Pedagógicas; 4 - Cultura, Memória 

e Teorias em Educação; e 5 - Movimentos Sociais, Política e Educação Popular. / Em 

Rondonópolis: 1 - Linguagens, Cultura e Construção do Conhecimento: perspectivas históricas e 

contemporâneas; e 2 - Formação de Professores e Políticas Públicas Educacionais. 

Fonte: Acervos disponíveis nos PPGs da região Centro-Oeste 

 

O quadro 05, evidencia que na área da Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática existe predominância de algumas linhas, sendo 

possível verificar que os programas, de alguma forma, contemplam “práticas pedagógicas e 

formação de professores”. 

No entanto de acordo com as linhas identificadas em cada programas e mediante a 

seleção das teses e dissertações, verificou-se que os trabalhos comtemplam as linha de 

pesquisas apresentadas no quadro. Nesse sentido se contempla na linha “Dinâmica Curricular 

e Ensino Aprendizagem” - dois trabalhos; na linha “Teorias da Educação e Processos 

Pedagógicos - quatro trabalhos; na linha “Organização Escolar, Formação e Práticas 

Pedagógicas” - um trabalho; na linha “Formação, Profissionalização Docente e Trabalho 

Educativo” - dois trabalhos; na linha “ Educação, Psicologia e Prática Docente” - três 

trabalhos; na linha “Ensino, aprendizagem e formação de professores em Ciências e 

Matemática” - 5 trabalhos; na linha “Formação de professores” - um trabalho; na linha 

“Escola, Aprendizagem, Ação Pedagógica e Subjetividade na Educação” - um trabalho; e na 

linha “Profissão Docente, Currículo e A aliação” - um trabalho. 

Nessa premissa, observa-se que os programas de maneira geral têm objetivado 

promover nas instituições que o docente esteja em constante processo de formação, almejando 

sua qualificação profissional, pois com melhorias na formação os professores poderão 

desenvolver sua prática docente e seu conhecimento profissional numa dimensão bem mais 

produtiva, levando em consideração a sua trajetória pessoal, profissional e se relacionando na 

interação com o coletivo. 

 

2.4. A produção acadêmica das universidades da região Centro-Oeste sobre Didática e 

ensino de Matemática  

 

Após a escolha da região Centro-Oeste e identificada as 10 instituições, efetivou-

se uma busca nos acervos digitais das bibliotecas onde encontravam-se depositadas as teses e 

dissertações de cada departamento dos programas. Os programas em Educação 

disponibilizam um acervo de fácil localização das teses e dissertações, com link visível e 

http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
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acessível, com as descrições “Banco de teses e dissertações”, “Acer o digital de teses e 

dissertações”, “teses e dissertações defendidas” dentre outros. Ainda é relevante destacar que 

nem sempre os acervos estavam disponíveis, aparecendo na tela as mensagens “página em 

manutenção”, ou mesmo “indispon  el no momento”. 

Na busca geral, identificou-se os trabalhos disponíveis no período de 8 anos, com 

registros a partir de 2005.  O limite de 2012 deve-se ao fato de não estarem disponíveis a 

maioria dos trabalhos que foram publicados em 2013 e 2014, ou mesmo até o presente ano. 

A busca pelas teses e dissertações começou pela análise comparativa dos títulos 

com os descritores (Formação de professor. Didática. Formação de professor de Matemática. 

Didática da Matemática. Ensino-aprendizagem. Prática de ensino. Metodologia do ensino da 

Matemática). Observou-se, nos acervos digitais de cada instituição, um quantitativo 

significante de teses e dissertações que foram publicadas de 2005 a 2012. Verificou-se que há, 

publicados, 2.620 trabalhos, sendo 521 teses e 2.099 dissertações, identificadas nos mestrado 

e doutorado, e que a partir dessa verificação foram selecionados para essa pesquisa 20 

trabalhos entre teses e dissertações nas áreas de em Educação, Educação Matemática, 

Educação/Ensino em Ciências e Matemática. 

O quadro 06 abaixo mostra os 20 (vinte) trabalhos entre teses e dissertações 

selecionados para a análise desta pesquisa. 

 

Quadro 06 - Relatório descritivo dos 20 trabalhos (teses e dissertações) selecionados. 

 
Nº 

A
n

o
 Título Mestrado (M) 

Doutorado (D) 

Autor Pro

gra

ma 

Linha de pesquisa 

 

01 

2
0

0
5
 

Avaliação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas em 

Matemática em um Programa 

de atendimento a alunos 

portadores de altas habilidades 

M - Orient: 

Drª. Eunice Mª 

Lima Soriano 

de Alencar 

Marli Alves 

Flores Mel 

U
C

B
 

Dinâmica 

Curricular e Ensino 

Aprendizagem 

 

02 

2
0

0
6
 

Aprendizagem da docência do 

professor Formador de 

educadores matemáticos 

M - Orient: 

Dra. Marta Mª 

Pontin Darsie 

Loriége 

Pessoa 

Bitencourt U
F

M
T

 Organização 

Escolar, Formação 

e Práticas 

Pedagógicas 
 

03 

2
0

0
7
 

Estratégias de estudo 

deliberado e percepções sobre 

o ensino de Matemática em 

contexto universitário 

M - Orient: 

Dr. Afonso 

Celso Tanus 

Galvão 

Marcos 

Antônio 

Pereira U
C

B
 

Dinâmica 

Curricular e Ensino 

Aprendizagem 

 

04 

2
0

0
7
 

O ensino desenvolvimental e a 

aprendizagem de 

Matemática na primeira fase 

do Ensino Fundamental 

M - Orient: 

Drª. Raquel 

Apa.  M. da 

M. Freitas 

Fernanda 

Chaves 

Cavalcante 

Soares 

P
U

C
 

Teorias da 

Educação e 

Processos 

Pedagógicos 
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05 

2
0

0
7
 

TORNAR-SE PROFESSOR: a 

formação desenvolvida nos 

cursos de Física, Matemática e 

Química da Universidade 

Federal de Uberlândia 

D 

Orientador: 

Dr. Valter S. 

Guimarães 

Geovana 

Ferreira 

Melo 

U
F

G
 

Formação, 

Profissionalização 

Docente e 

Trabalho 

Educativo 
 

06 

2
0

0
9
 A calculadora como recurso 

didático nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

M - Orient: 

Dr. Luiz C. 

Pais 

Vanja Mª 

Prates de 

Abreu 

U
F

M

S
 

Educação, 

Psicologia e 

Prática Docente 
 

07 

2
0

0
9
 

O jogo de regras na 

aprendizagem Matemática: 

apropriações pelo professor do 

Ensino Fundamental 

M - Orient: Dr 

Antônio Villar 

Marques de Sá 

Milene de 

Fátima 

Soares U
N

B
 

 

Profissão Docente, 

Currículo e 

Avaliação 

 

 

08 

2
0

0
9
 

O impacto do Programa Gestar 

II de Matemática na atividade 

docente, no estado do 

Tocantins inserido na região 

Amazônica 

M 

Orientador: 

Dr. 

Cristiano 

Alberto Muniz 

Elídio Luiz 

Martinelli 

U
N

B
 

Escola, 

Aprendizagem, 

Ação Pedagógica e 

Subjetividade na 

Educação 
 

09 

2
0

0
9
 A construção de jogos de 

regras na formação dos 

professores de Matemática 

M - Orientr: 

Dr. Antônio 

Villar M.de Sá 

Arlenes 

Buzatto D. 

Spada U
N

B
 Educação em 

Ciências e 

Matemática 

 

10 

2
0

0
9
 

O reconhecimento do contexto 

socicultural do aluno em meio 

ao ensino e à aprendizagem da 

Matemática na e Educação de 

Adolescentes e jovens e 

adultos -  Goiânia-GO 

M 

Orientador: 

Dr. Rodério 

Ferreira 

Alexandre 

Guilarduci 

Porfírio 

U
F

G
 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

 

11 

2
0

0
9
 

Análise das práticas docentes 

de professores dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, 

referentes ao estudo de retas 

paralelas e de ângulos 

M 

Orientador Dr. 

Luiz Carlos 

Pais 

Vera 

Fátima 

Corsino de 

Almeida 

U
F

G
 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

 

12 

2
0

0
9
 

Ensino de Matemática como 

apoio de Teleduc: experiência 

etnografica em um curso de 

administração 

M 

Orientador: 

Dr. Rodério 

Ferreira 

Renato 

Sardinha 

U
F

G
 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

 

13 

2
0

1
0
 

Formação de conceitos 

matemáticos na Educação 

Infantil na perspectiva 

histórico-cultural 

M - Orient: 

Dr. José 

Carlos 

Libâneo 

Iraci 

Balbina 

Gonçalves 

Silva 

P
U

C
 

Teorias da 

Educação e 

Processos 

Pedagógicos 

 

14 

2
0

1
0
 

Uma proposta metodológica 

para a realização do estágio 

supervisionado em um curso 

de formação inicial de 

professores de Matemática: 

limites e possibilidades 

D 

Orientadora: 

Drª Marilena 

Bittar 

Maria 

Aparecida 

Silva Cruz 

U
F

M
S

 

Educação, 

Psicologia e 

Prática Docente 

 

15 

2
0

1
0
 

Volume de sólidos 

geométricos – um experimento 

de ensino baseado na teoria de 

Vasili. V. Davydov 

M - Orient: 

Drª. Raquel 

Apa. Marra da 

M. Freitas 

Thalitta 

Fernandes 

de C. Peres P
U

C
 

Teorias da 

Educação e 

Processos 

Pedagógicos 
 

16 

2
0

1
0
 

Matemática Inclusiva? O 

processo ensino-aprendizagem 

de Matemática no contexto da 

diversidade 

D - Orient: 

Drª Dulce 

Barros de 

Almeida 

Ricardo 

Antonio 

Gonçalves 

Teixeira 

U
F

G
 

Formação, 

Profissionalização 

Docente e Tra-

balho Educativo 

http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
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17 

2
0

1
0
 

O uso do computador na 

prática pedagógica dos 

professores de Matemática que 

atuam como professores de 

tecnologia 

M 

Orientadora 

Dra. Marilena 

Bittar 

Adriana 

Ramires 

Ribeiro 

Coraça U
F

M
S

 

 

Formação de 

professores 

 

18 

2
0

1
1
 

O uso do computador como 

recurso didático em salas de 

tecnologias educacionais: as 

ações e as práticas pedagógicas 

M - Orient: 

Drª. Lucrécia 

Stringhetta 

Mello 

Adriana da 

Silva 

Ramos de 

Oliveira 

U
F

M
S

 Educação, 

Psicologia e 

Prática Docente 

 

19 

2
0

1
2
 

Usos das TIC por professores 

do curso de Licenciatura em 

Matemática da PUC Goiás 

M 

Orientadora: 

Drª. Joana 

Peixoto 

Divina 

Rosângela 

de Souza C. 

Dias 

P
U

C
 

Teorias da 

Educação e 

Processos 

Pedagógicos 
 

 

20 

2
0

1
2
 

Evidências da produção dos 

sentidos dos princípios da 

proposta Didática lógico-

histórica da Álgebra por prof. 

de Mat. em atividade de ensino 

M 

Orientador Dr. 

Wellington 

Lima Cedro 

Nubia 

Cristina dos 

Santos 

Lemes 

U
F

G
 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

Fonte: Acervos digitais dos programas de Pós-Graduação das instituições 

 

O quadro 06 mostra os trabalhos observados e selecionados. Nele, está disponível 

a quantidade de trabalhos (se é tese ou dissertação), o título, orientador (a), autor (a), o 

programa ao qual pertence e a linha de pesquisa. Nota-se, nessa etapa da pesquisa, que as 

teses e dissertações selecionadas foram apenas da área da Educação. 

Como mostra ainda o quadro 06, os trabalhos selecionados foram: uma 

dissertação pela Universidade Católica de Brasília (UCB), em 2005; uma dissertação pela 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em 2006; 2 (duas) dissertações publicadas 

em 2007, uma pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e uma pela Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), e uma tese pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG); em 2009, foram 7 (sete) dissertações publicadas: uma pela Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UFMS), 3 (três) pela Universidade de Brasília (UNB) e 3 (três) pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 2010, forma 3 (três) dissertação, 2 (duas) 

dissertações publicadas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e uma pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e 2 (duas) teses, uma pela Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul (UFMS) e a outra pela Universidade Federal de Goiás (UFG); em 2011, 

uma dissertação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e em 2012 uma 

dissertação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e uma dissertação pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Observou-se, também, que as linhas de pesquisa (que envolvem práticas 

pedagógicas, formação, educação, formação do professor e aprendizagem) que os trabalhos se 

inserem nas linhas: Dinâmica Curricular e Ensino Aprendizagem (UCB); Teorias da 
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Educação e Processos Pedagógicos (PUC); Formação, Profissionalização Docente e Trabalho 

Educativo (UFG); Educação, Psicologia e Prática Docente (UFMS); Organização Escolar, 

Formação e Práticas Pedagógicas (UFMT); Profissão Docente, Currículo e Avaliação (UNB); 

Escola, Aprendizagem, Ação Pedagógica e Subjetividade na Educação (UNB); Educação em 

Ciências e Matemática (UnB) e Educação em Ciências e Matemática (UFG).  

 Assim, evidencia-se a amostragem no quadro 07 abaixo, da distribuição das 

produções, se foi uma tese ou dissertação, o ano de publicação e os programas os quais 

pertenciam e foram publicadas. 

 

Quadro 07 - Amostragem da distribuição por ano de publicação dos 20 trabalhos analisados 

nos Programas de Pós-Graduação na região Centro-Oeste. 
 

Ano de 

publicação 

Número 

de teses 

Número de 

dissertações 
Instituição/programa 

 
Total 
 

2005 - 1 UCB (1 D) 1 

2006 - 1 UFMT (1 D) 1 

2007 1 2 UCB (1 D), PUC (1 D) e UFG (1 T) 3 

2008 - - - - 

2009 - 7 UFMS (1 D), UNB (3 D) e UFG (3 D) 7 

2010 2 3 PUC ( 2 D), UFMS (1 D, 1 T) e UFG (1 T) 5 

2011 - 1 UFMS (1 D) 1 

2012 - 2 PUC (1 D) e UFG (1 D) 2 

Total 3 17  20 

Fonte: Elaboração da autora, baseada nos dados dos acervos digitais das instituições 

Siglas: T-Tese; D-Dissertação. 

 

O quadro 07 acima mostra os 20 trabalhos selecionados publicados no período de 

2005 a 2012, evidenciando que foram três teses, uma publicada em 2007 (pela UFG) e duas 

publicadas em 2010 (uma pela UFMS e a outra pela UFG). 

As dissertações apresentam um número significativo, sendo 17 no total. Em 2005 

uma dissertação foi publicada pela UCB; em 2006, uma dissertação foi publicada pela UFMT; 

em 2007 foram duas dissertação (uma pela UCB e a outra pela PUC); em 2008 não foi 

identificado nenhuma tese ou dissertação; em 2009 foram sete dissertações (uma pela UFMS, 

três pela UNB e três pela UFG); em 2010 foram três (duas pela PUC e a outra pela UFMS; 

em 2011, apenas uma foi publicada pela UFMS e em 2012, foram duas dissertações (uma pela 

PUC e a outra pela UFG). 

Percebe-se que de 2009 à 2012 ocorreu um aumento no número das produções 

publicadas de maneira geral e principalmente no numero de teses e dissertações que 

http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
http://ppge.fe.ufg.br/pages/465
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contemplassem a pesquisa. Nesse sentido, outro dado relevante evidenciado no quadro 

anterior, foi a identificação das produções selecionadas por estado, em que se pode perceber 

que no Distrito Federal, cindo dessas produções foram localizados; no Goiás identificou-se 

dez produções; no Mato Grosso do Sul foram três produções e no Mato Grosso foram dois 

produções. Registrando-se assim, as 20 produções selecionadas para a análise. 

Vale ainda ressaltar que durante a pesquisa, na busca dos trabalhos nas duas 

instituições que ofertam o mestrado e doutorado em Matemática [UNB (DF) e UFG (GO)] 

verificou-se que as mesmas apresentavam, em seus títulos, “temas diretamente ligados aos 

conteúdos da área de ensino
20

”, específicos da Matemática, como foi enfatizado na introdução 

desta pesquisa. Logo, esses dois programas não ofertavam produções para a pesquisa.  

Desse modo, a discussão centrou-se nos trabalhos específicos da área de 

Educação, por proporcionar uma dimensão em termos de visão da importância dos mesmos 

para a continuidade da discussão sobre a concepção de Didática na formação profissional do 

professor de Matemática, visto que os títulos das teses e dissertações na área da Matemática 

apresentavam temas de conteúdos específicos da área. 

Assim, a amostragem da distribuição das teses e dissertações por ano de 

publicação das vinte produções analisados nos Programas de Pós-Graduação na região 

Centro-Oeste, propiciaram a análise dos trabalhos selecionados, favorecendo a realização da 

leitura das mesmas, além de propiciarem a identificação dos seus aspectos significativos. 

 

2.5 - Áreas do Conhecimento em que se situam as teses e dissertações que abordam o 

tema Didática e ensino de Matemática 

 

Um aspecto importante a ser considerado diz respeito à área do conhecimento em 

que as pesquisas se inserem ao discutirem sobre formação de professores e, particularmente, 

do processo de ensino e aprendizagem e da prática pedagógica. Pode-se verificar a presença 

                                                           

20
 Alguns exemplos dos títulos dos trabalhos do departamento de Matemática da UNB: “Uma formalização da 

teoria de reescrita em linguagem de ordem superior; Cálculos de substituições explícitas à La Bruijn com 

sistemas de tipos com interseção; Polinômios centrais em algumas álgebras associativas e representações de 

grupos”. No departamento de Matemática da UFG, pode-se observar alguns títulos como por exemplo: 

“Equações diferenciais especiais e aplicações a geometria diferencial; Variedades Quase Einstein; Centros 

completamente simétricos; Cascatas de órbitas homoclínicas de campos vetoriais reversíveis; Existência de 

Soluções Periódicas - Da Teoria Clássica à Teoria de Incerte as”. 

http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/processapesquisa.php?pesqexecutada=1&id=3199
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/processapesquisa.php?pesqexecutada=1&id=3199
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/processapesquisa.php?pesqexecutada=1&id=5513
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/processapesquisa.php?pesqexecutada=1&id=5513
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/processapesquisa.php?pesqexecutada=1&id=2944
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/processapesquisa.php?pesqexecutada=1&id=2944
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das áreas, sendo frequente a adoção de fundamentos teóricos de áreas distintas de um mesmo 

trabalho, em que a argumentação é complementar. 

O quadro 08 evidencia as áreas de conhecimento e os referenciais teóricos em que 

se situam as produções (3 teses e 17 dissertações). 

 

Quadro 08 - Áreas do conhecimento e referenciais teóricos em que se situam as teses e 

dissertações 

 

Área do conhecimento 

EDUCAÇÃO 

Referenciais teóricos Nº de trabalhos 

 

 

 

Didática/ 

Formação do professor de 

Matemática 

Yves Chevallard - Teoria Antropológica 4 

Moura Oriosvaldo - Teoria Histórico Cultural 1 

Tardif - Saberes docentes 2 

Libâneo - Didática 5 

Schön - Formação Reflexiva 5 

Freire - Formação docente 4 

Saviani - Formação de professor 2 

Nóvoa - Formação de professor 2 

Pimenta - Formação de professor 3 

 

Psicologia/ 

Aprendizagem 

Vygotsky - Teoria Histórico Cultural 5 

Davídov - Ensino desenvolvimental 4 

Leontiev - Teoria da atividade 3 

Piaget - Epistemologia Génetica 3 

Kishimoto - Teoria Historico Cultural 4 

MATEMÁTICA Referenciais teóricos Nº de trabalhos 

 

 

Educação Matemática 

D’Ambrósio - Etnomatemática 6 

Bicudo - Educação Matemática 2 

Muniz - Educação Matemática 2 

Lorenzato - Educação de Matemática 4 

Fedalto - Ensino de Matemática 3 

Fiorentini - Formação docente 5 

Sociologia/Filosofia Pierre Lévy - Cibernética 4 

Fonte: Elaboração da autora após análise das teses e dissertações 

 

Das 20 produções analisadas, percebeu-se uma diversidade em relação às teorias 

que fundamentaram os estudos. O quadro 08 mostra as áreas de conhecimento e os referencias 

teóricos em que se situam as teses e dissertações que foram selecionadas. Assim, os trabalhos 

analisados apontam autores como Yves Chevallard, Moura Oriosvaldo, Tardif, Libâneo, 

Schön, Freire, Saviani, Nóvoa, Pimenta, Vygotsky, Davídov, Leontiev, Piaget, Kishimoto, 

D’Ambrósio, Bicudo, Muniz, Lorenzato, Fedalto, Fiorentini, Pierre Lévy, entre outros. 

As áreas de conhecimento explicitadas no quadro acima, evidenciam que as 

contradições expressas mostram que todos os estudiosos de alguma forma objetivam em 
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comum, a melhoria no processo de aprendizagem. Uma vez que entre as produções situadas 

nessa pesquisa, referente ao campo do ensino da Matemática, algumas pesquisas pontuam as 

dificuldades encontradas pelos professores de Matemática no cotidiano escolar na sua prática 

docente. 

A produção de Abreu (2009), por exemplo, que na sua pesquisa de caráter 

qualitativo que utilizou da análise do conteúdo para extrair o discurso expresso nestas fontes 

de influência do ensino de Matemática para o uso da calculadora. O referencial teórico 

fundamenta-se na Teoria Antropológica do Didático, desenvolvida por Yves Chevallard, em 

que a teoria utilizada por esse estudioso amparou quatro das produções selecionadas. E na 

produção de Abreu (2009), os resultados apontaram a valorização da utilização da calculadora 

nos livros didáticos; também mostraram organizações didáticas que enfatizam a construção de 

praxeologias pelo aluno. 

As idéias de Libâneo, estavam presentes nas produções, enriquecendo a pesquisa 

de cinco produções analisadas e ocupando destaque entre elas, pois o autor defende que a 

prática educativa deve estabelecer objetivos, que devem ser alcançados com a boa Didática, 

que facilitará o percurso a ser trilhado de acordo com cada realidade educacional, pois “a 

Didática não se limita ao fazer, só ação prática, mas também se vincula às demais instâncias e 

aspectos da educação formal” (LIBÂNEO, 2000, p. 144). 

Há também uma predominância da Teoria Histórico-Cultural (Vygotsky). Se 

considerarmos que a Teoria da Atividade (Leontiev) e a Teoria do Ensino Desenvolvimental 

(Davydov) situam-se dentro da tradição da Teoria Histórico-Cultural, chega-se a uma total de 

treze pesquisas. 

Assim, esses resultados mostram o quanto tem sido expressiva a presença dessa 

abordagem nos estudos e nas pesquisas em Educação Matemática. Pode-se inferir, a partir 

dessa expressiva presença, que estudiosos e pesquisadores no Brasil na década em estudo 

estão preocupados em construir uma compreensão dos problemas e das questões ligadas à 

Educação Matemática e ao desenvolvimento do aluno como processos sociais e históricos. 

Nota-se, portanto, um deslocamento em relação ao que ocorria em décadas 

anteriores, quando eram mais frequentes enfoques fundamentados na Epistemologia Genética 

de Piaget e na compreensão do desenvolvimento do aluno como processo 

preponderantemente individual. 

A pesquisa de Soares (2007), por exemplo, buscou verificar a qualidade da 

aprendizagem dos alunos em relação ao conceito nuclear do objeto estudado e identificar as 
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vantagens e possíveis dificuldades no uso da metodologia de ensino proposta por Davydov. A 

pesquisa se consistiu num experimento didático realizado em uma escola municipal. 

Nessa pesquisa, a análise dos dados, evidenciaram que quase todos os alunos 

conseguiram alcançar a aprendizagem do conceito ensinado; as dificuldades na realização do 

ensino desenvolvimental foram decorrentes do baixo nível de aprendizagem e de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos em outros conteúdos, tais como, leitura, escrita e 

interpretação de texto, além da fragilidade constatada em relação a habilidades e conteúdos 

específicos de matemática. A principal contribuição desta pesquisa consistiu em mostrar que, 

apesar das dificuldades e limitações de diversas ordens presentes na escola e na vida escolar 

dos alunos, é possível utilizar os procedimentos baseados na teoria do ensino 

desenvolvimental e provocar mudanças que conduzem os alunos a melhores resultados na 

aprendizagem de matemática. 

Os estudos de Piaget também ocuparam espaços nos trabalhos, sendo observado 

em três produções. Para fundamentar as discussões de suas teses ou dissertações, alguns 

autores se apoiaram da Epistemologia Genética na compreensão de que a ação do sujeito 

sobre o objeto é a força motriz a partir da qual se originam e se fundamentam a linha 

evolutiva que busca compreender o desenvolvimento do ser humano, ou melhor, a gênese do 

conhecimento no ser humano, a partir de suas bases biológicas. 

A produção de Soares (2009), por exemplo, buscou investigar a apropriação do 

jogo para o favorecimento da aprendizagem em Matemática. A pesquisa mostrou que a partir 

da apropriação do jogo, ao longo do processo de participação na investigação passou a 

observar a construção do pensamento matemático das crianças, refletindo sobre seu fazer 

pedagógico. Assim, iniciou-se o discurso para abertura no planejamento, para que se 

acrescentasse a prática dos jogos em sala de aula, atentando-se para o acompanhamento da 

construção de cada criança e para suas futuras atuações. Por fim, evidenciou-se que a 

apropriação dos jogos como instrumento de mediação pedagógica, transformam a 

aprendizagem na Matemática. 

Nessa premissa, é significativa a presença da Etnomatemática, sendo evidenciada 

em seis produções, pois, a partir dos estudos de Ubiratan D’Ambrosio, teórico da Educação 

Matemática e um dos pioneiros no estudo da Etnomatemática no Brasil, pesquisador 

brasileiro da área de Matemática, figurando entre os diversos autores estrangeiros de diversas 

áreas, que tal expressividade denota a forte atuação dos Grupos de Pesquisa que seguem essa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnomatem%C3%A1tica
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perspectiva teórica em contraposição a abordagens tradicionais da Matemática e de seu ensino 

e aprendizagem. 

Nesse sentido, a Etnomatemática defendida por D’Ambrósio, propõe um enfoque 

epistemológico alternativo associado a uma historiografia mais ampla. Parte da realidade e 

chega, de maneira natural através de um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural, 

à ação pedagógica desenvolvida em sala de aula. E nessa mesma linha de raciocínio, destaca-

se o estudioso Fedalto, que defende que as aulas deveriam ser centradas num processo de 

investigação e resolução de problemas e que, na medida do possível aproximem-se do mundo 

real, utilizando-se a calculadora como instrumento de cálculo, investigação e exploração, 

quebrando a passividade das aulas de Matemática com a falta de recursos didáticos. 

Na pesquisa de Oliveira (2011), por exemplo, buscou-se compreender como são 

essas práticas/ações no cotidiano escolar. Nas etapas da pesquisa, primeiro se fiz inferências, 

e por último como resultado, identificamos duas categorias de práticas pedagógicas. A 

primeira são as práticas pedagógicas utilizando a internet como recurso didático. A segunda, 

práticas pedagógicas utilizando jogos eletrônicos. A partir do que foi exposto/evidenciado, 

buscou-se contribuir com reflexões sobre as atuais e futuras práticas pedagógicas quando 

mediadas pelo uso do computador como recurso didático, no sentido de aperfeiçoar, otimizar 

e melhorar o processo de ensino. 

Pode-se destacar também a presença de Fiorentini nas produções, observada em 

cinco delas, no que se refere ao ensino da Matemática, uma vez que o autor corrobora com 

ênfase às idéias e formas da Matemática, especialmente o modelo euclidiano e conceito 

platônico de Matemática. O autor defende a sistematização lógica do conhecimento a partir de 

elementos primitivos (definições, axiomas e postulados). Didaticamente, o ensino da 

Matemática nessa vertente pedagógica foi livresco e centrado no professor como transmissor 

do conteúdo. Sociopoliticamente, a aprendizagem da Matemática era elitizada. Todavia, nesse 

contexto a principal fonte de orientação pedagógica na própria lógica do conhecimento 

matemático é assim organizado historicamente (FIORENTINI, 2003). 

Nesse sentido as produções estancam concepções de didática que predominaram 

na docência um ensino que encaminhe os alunos para a verdadeira aprendizagem. Uma vez 

que se sabe que o exercício da docência postula um reservatório de saberes que devem ser 

mobilizados pelos professores para esse exercício. Assim, as temáticas de análises que serão 

apontadas a seguir servirão de instrumentos mediadores de importantes reflexões no processo 

didático do ensino e na formação do professor de Matemática. 



77 

 

 

2.6 - As temáticas de análise 

 

O conjunto das 20 produções, sendo 3 teses e 17 dissertações, enfatiza  

concepções de Didática e da formação do professor de Matemática. Portanto, a seleção das 

produções e das análises propicia a identificação dos temas abordados na pesquisa, dos 

referenciais teóricos, da área de conhecimento que possibilitou interpretar e desvelar os 

diversos enfoques e perspectivas dos autores das teses e dissertações. 

A tematização foi desenvolvida a partir do trabalho de interpretação das 

informações e do quantitativo do registro das teses e dissertações analisadas, o que permitiu 

construir 03 temáticas de análise, sendo: 1 - Didática; 2 - Formação de professor de 

Matemática; 3 - Educação Matemática. As temáticas de análise foram estabelecidas a partir da 

análise do conjunto de produções que possibilitaram identificar os autores mais citados, assim 

como os níveis de ensino a que foram destinadas. 

As contribuições dos procedimentos de categorização são essenciais na análise, 

como afirmam Lakatos e Marconi (2003), o procedimento metodológico demanda 

aprofundamento na compreensão e na interpretação dos trabalhos, para que se organizem as 

temáticas a serem desenvolvidas na análise. 

Portanto, no conjunto dos trabalhos (entre teses e dissertações), realizou-se o 

agrupamento de corpus de informações obtidas e as análises realizadas nas temáticas 

enumeradas anteriormente. A partir dessas temáticas e do referencial teórico, foi possível 

identificar que as pesquisar mostram uma diversidade de abordagens que englobam duas 

grandes áreas de conhecimento, que são a Educação e Matemática. 

Outro aspecto importante a ser considerado nas produções (teses e dissertações), 

diz respeito aos níveis de ensino de que se trata essa pesquisa. Pode-se verificar a presença 

dos quatros níveis de ensino nesses trabalhos, sendo frequente que um mesmo trabalho adote 

fundamentos teóricos de áreas distintas cuja argumentação é complementar. 

 

Quadro 09 – Os níveis de ensino em que se situam as teses e dissertações (20 produções). 

 

Níveis de Ensino Nº de trabalhos 

Educação Infantil 3 

Ensino Fundamental 5 

Ensino Médio 4 

Ensino Superior  8 

Total 20 

Fonte: Elaboração da autora após análise das teses e dissertações 
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O quadro 09 evidencia que o maior número de produções, que são 8 para o Ensino 

Superior e as outras 12 produções que situam o Ensino Infantil, Fundamental e Médio, 

apontam a necessidade de se refletir melhor sobre como tem sido desenvolvido o processo de 

ensino aprendizagem, os métodos de ensino, as metodologias utilizadas para que se alcance o 

maior rendimento do ensino escolar. Apontam para a possibilidade de, apesar dos desafios 

enfrentados pelos cursos de licenciatura, construir discussões sobre Didática, prática de 

ensino e metodologias específicas das áreas, uma vez que os resumos das produções mostram 

que é possível desenvolver o pensamento teórico dos alunos. 

Nesse aspecto, todo desenvolvimento teórico dos alunos que estão na graduação é 

um processo desafiador. Uma vez que nas discussões sobre o exercício da docência nos 

cursos de licenciatura, apresentam saberes necessários, como ter experiência de docência, ter 

conhecimento na área e ter domínio pedagógico. 

Todavia, nesse II Capítulo buscou-se apresentar a pesquisa como um todo, com a 

identificação dos programas de mestrado e doutorado da região Centro-Oeste, os programas 

de mestrado e doutorado em Educação, Educação Matemática, Educação/Ensino em Ciências 

e Matemática na região Centro-Oeste, a produção acadêmica das universidades da região 

sobre Didática e ensino de Matemática, com as linhas de pesquisas. Bem como as grandes 

áreas do conhecimento em que se situam as teses e dissertações que abordam o tema Didática 

e ensino de Matemática e por fim as temáticas de análises, que apontaram as palavras chave 

para análise e reflexão no III Capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

3. A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: O QUE 

REVELAM AS TESES E DISSERTAÇÕES 

 

Neste capítulo descreve-se a etapa empírica da pesquisa. Inicia-se pelos aspectos 

metodológicos, depois apresenta-se os dados e a discussão orientada pelo referencial teórico. 

Com apoio na afirmação de Pires  2008, p. 65) de que “a pesquisa não é um 

espelho da realidade e [...] ninguém pretende re elar todos os aspectos da realidade”, buscou-

se tomar uma parte da realidade para estudá-la e analisá-la, tendo em vista elucidar as 

concepções de Didática que fundamentam as pesquisas sobre formação de professores de 

Matemática na região Centro-Oeste do Brasil no período de 2005 a 2012. 

O objetivo primordial que foi identificar e analisar a concepção(ões) de Didática 

que fundamentam as teses e dissertações selecionadas. Uma vez que a problemática visava 

investigar: que concepção(ões) de Didática fundamentam as pesquisas   sobre formação de 

professores de Matemática. 

Para isso, desenvolveu-se a pesquisa, na modalidade estado do conhecimento. 

Conforme mencionado anteriormente, André (2001) afirma que, o estado do conhecimento é 

uma modalidade da pesquisa bibliográfica que viabiliza o emprego da abordagem qualitativa 

e procura identificar os aportes significativos da construção da teoria e prática pedagógica, 

além de identificar experiências inovadoras, constituindo-se, por isso, como uma contribuição 

importante na constituição do campo teórico de uma área de conhecimento. Minayo (2001, p. 

4) ressalta que as pesquisas de caráter bibliográfico possibilitam inventariar e sistematizar a 

produção em determinada área do conhecimento. 

Ferreira (2002), afirma que 

 

as pesquisas denominadas [...] Estado do Conhecimento, [...] parecem trazer 

em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica 

em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 

dimensões vem sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e 

lugares, de que formas e em que condições tem sido produzidas certas 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e seminários. Também são 

reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e 

descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca 

investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em 

cada trabalho e no conjunto deles, sob, os quais o fenômeno passa a ser 

analisado (FERREIRA, 2002, p. 259). 
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Para Romanowiski e Ens (2006) as pesquisas do tipo estado do conhecimento têm 

produzido conhecimento de grande relevância, uma vez que possibilita a análise detalhada 

dos temas abordados, dos referenciais teóricos utilizados, das proposições apresentadas pelos 

pesquisadores, da identificação das lacunas e das contribuições das pesquisas para a definição 

dos campos do conhecimento. Sendo assim, pode-se considerar que esse tipo de pesquisa se 

constitui em uma alternativa plausível para a compreensão do processo de evolução da 

ciência. 

Nesse contexto o estado do conhecimento caracteriza-se como um levantamento 

bibliográfico, sistemático, analítico e crítico da produção acadêmica sobre determinada 

temática, o que faz com que seja o tipo de pesquisa mais apropriada ao estudo realizado.  

Em relação à pesquisa qualitativa, esta se preocupa em desvelar os aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados com enfoque na compreensão e explicação das 

relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com uma gama de 

sentidos e significados, promotores das aspirações, crenças, valores e atitudes, o que obedece 

a um espaço aprofundado nas relações, nas ações e nos acontecimentos que não podem ser 

reduzidos às operacionalizações incertas.  

Além disso, aliada à pesquisa do tipo estado do conhecimento, a abordagem 

qualitativa também pode fundamentar-se na análise de fontes científicas, sejam dissertações e 

teses, livros e capítulos de livros, periódicos e trabalhos publicados em eventos científicos, 

relatórios de pesquisas e, também, documentos oficiais, legislação e outras fontes. 

(BARRETO; PINTO, 2001). 

Buscou-se, nessa perspectiva analisar as teses e dissertações defendidas no 

período de 2005 a 2012, tendo em vista elucidar as seguintes questões: 1) O que revelam as 

pesquisas sobre as implicações da Didática na professor de Matemática? 2) Para que níveis de 

ensino (infantil, fundamental, médio ou superior) essas pesquisas e estudos têm se voltado e 

como se distribuem pela região em relação às universidades, programas e linhas de pesquisas? 

3) Que autores têm sido pesquisados com mais frequência na região Centro-Oeste a respeito 

dessa temática? 4) Que bases teórico-conceituais da Didática predominam como fundamentos 

desses estudos e pesquisas? 

Conforme mencionado anteriormente, na analise das teses e dissertações foram 

identificadas três temáticas: Didática, Formação de professor de Matemática e Educação 

Matemática. 
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O quadro a seguir, demonstra que associado a estas temáticas foram recorrentes 

no corpus analisado as seguintes palavras: Ensino, Formação pedagógica e Aprendizagem. 

 

Quadro 10 - As produções, as temáticas, as concepções e a representação percentual 

identificada nas teses e dissertações. 

 

 

Áreas do 

conhecimento 

 

Categorias 

temáticas 

Quantidade de Trabalhos por palavras-chave   

Ensino Formação 

Pedagógica 

Aprendizagem Total Percentual 

 

Educação 

Didática 5 - - 5 25% 

Formação do 

professor de 

Matemática 

- 8 - 8 40% 

Matemática Educação 

Matemática 

- - 7 7 35% 

TOTAL 5 8 7 20 100% 

 

O quadro 10 revela que do total das vinte pesquisas, oito compõem a categoria 

“Formação do professor de Matemática”, revelando as inquietações dos pesquisadores em 

relação ao ensino de Matemática, tanto na Educação Básica quanto na Educação Superior. 

Nessa categoria a “Formação Pedagógica” foi a palavra mais encontrada no discurso dos 

pesquisadores. 

Associada à categoria Educação Matemática a palavra “Aprendi agem” se 

destacou em sete pesquisas. E, por último, a palavra “Ensino”, relacionada à categoria 

Didática, correspondente a cinco pesquisas. 

A partir desse quadro, são expostos considerações que visam conduzir a 

compreensão dos problemas evidenciados nas pesquisas sobre a Didática da Matemática. 

  

3.1 – 1. Didática 

 

Conforme observam Marin, Penna e Rodrigues (2005, p. 52) “há algum consenso 

na área pedagógica - e também defendemos essa decisão - de que cabe à Didática focalizar o 

ensino nas várias etapas da escolarização buscando levar os estudantes à aprendizagem de 

tudo o que for possível de modo a bem formá-los”. 

A Didática, como área do campo pedagógico, com foco no ensino, busca em 

conjunto com as outras áreas de estudos e pesquisas a compreensão da educação. Nesse 

aspecto o atual entendimento de boa parte das teorias do campo científico da Didática é 
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visualizar o ensino como atividade de mediação que promove o encontro formativo e 

educativo, entre o aluno e a matéria de ensino. Possibilitando a compreensão de que se juntam 

as teorias do ensino, as teorias do conhecimento, as ciências auxiliares da educação e a 

epistemologia das disciplinas ensinadas. 

Nesta perspectiva, Libâneo (2013) ao postular que cabe a Didática, como teoria do 

ensino, investigar os fundamentos, as condições e as formas de realização do ensino, observa 

que ela é uma das matérias fundamentais na formação dos professores. 

Assim, a Didática, como o próprio nome sugere, aborda princípios da prática em 

sala de aula, tais como: processo de ensino e de aprendizagem, avaliação, métodos, prática de 

ensino, formulação de objetivos, etc (LIBÂNEO, 1996). Sabe-se que o principal ramo de 

estudo da Pedagogia é a Didática. 

Ela investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução 

e do ensino. A ela cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em 

objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses 

objetivos, estabelecerem os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em 

vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos (LIBÂNEO, 

2013, p.25). 

 

Nota-se que a Didática está ligada à Teoria da Educação e à Teoria da organização 

Escolar e, de modo muito especial, vincula-se à Teoria do Conhecimento e à Psicologia da 

Educação. Segundo Libâneo (2013) a Didática e as metodologias específicas de cada matéria 

de ensino formam uma unidade, promovendo e mantendo entre si relações recíprocas. Ainda 

para o autor a Didática trata da teoria geral do ensino. As metodologias específicas, 

integrando o campo da Didática, ocupam-se dos conteúdos e métodos próprios de cada 

matéria na sua relação com fins educacionais. 

 

A Didática, com base em seus vínculos com a Pedagogia, generaliza 

processos e procedimentos obtidos na investigação das matérias específicas, 

das ciências que dão embasamento ao ensino e à aprendizagem e das 

situações concretas da prática docente. Com isso, pode generalizar para 

todas as matérias, sem prejuízo das peculiaridades metodológicas de cada 

uma, o que é comum e fundamental no processo educativo escolar 

(LIBÂNEO, 2013, p.25). 
 

A Didática específica envolve os mesmos princípios mencionados acima, embora 

voltados para áreas específicas. Por isto, a Didática é a parte fundamental de estudos da 

Pedagogia, já que investiga os alicerces, categorias e modos de realização da instrução e do 

ensino. Ao converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 

selecionando conteúdos e métodos, como já foi mencionado a Didática ainda estabelece os 
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vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades 

mentais dos alunos (LIBÂNEO, 1996). 

A Didática apresenta um papel fundamental no processo de comunicação do 

conhecimento, pois possibilita ao professor ensinar e aprender, com fundamentos nas relações 

sociais entre o sujeito e o mundo externo, as quais se ampliam no processo histórico. 

No entanto, no que diz respeito a essa temática, nos cinco trabalhos identificados, 

ou seja, 25% das pesquisas que compõem essa categoria temática, a concepção de Didática foi 

apreendida por meio do significado atribuído a palavra “Ensino”. Estas pesquisas, conforme 

demonstra o quadro 9 do capitulo II, estão vinculadas a uma diversidade teórico-metodologica 

que, por sua vez expressa diferentes posições e concepções de Didática. As contribuições de 

Schön e Libâneo foram identificadas em cinco trabalhos e Yves Chevallard e Freire em 

quatro, Saviani e Tardif em dois, e Moura Oriosvaldo em um trabalho.  

Nesse aspecto as pesquisas analisadas apresentam as contribuições dos autores 

mencionados anteriormente, fazendo reflexões importantes para essa temática de análise. 

Como a pesquisa de Melo (2007), por exemplo, que teve aporte teórico em Schön, almejando 

discutir a formação de professores numa ação reflexiva, a partir da análise de três cursos da 

área de ciências exatas: Física, Matemática e Química. 

Com embasamento em Schön (1992, 2000) que busca fundamento na 

reflexividade na teoria da indagação de John Dewey, idealizador do fundamentado no 

princípio da racionalidade técnica, e por sua defesa da formação da prática reflexiva. Schön 

(1992, 2000) parte das premissas básicas que: 1) existe um núcleo central de “talento 

art stico” inerente à prática de profissionais competentes; 2) esse talento é também uma forma 

de saber; e 3) a prática profissional, enquanto lida com situações de incerteza, singularidade e 

conflito, pressupõe a conjugação de vários tipos de artes e conhecimentos. 

Todavia, o objetivo da proposta de um “ensino prático refle i o” é “ajudar os 

estudantes a adquirirem os tipos de talento artístico essenciais para a competência em zonas 

indeterminadas da prática” (SCHÖN, 2000, p. 25). No processo ensino e aprendizagem, por 

exemplo, cabe ao professor a responsabilidade da construção da ordem na sala de aula, 

através de movimentos alternados entre rotinas e improvisação. 

A pesquisa de Melo (2007), almejou identificar as principais dificuldades 

enfrentadas no processo formativo dos estudantes e os saberes docentes produzidos nos cursos 

mencionados, apontam que o estudo apresentou uma sólida formação da área específica dos 

cursos, com relevância ao domínio dos saberes disciplinares, evidenciando que há distância 
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entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar. Ressaltando que para que haja um 

bom ensino não basta ter apenas domínio de conteúdo, é necessário ter domínio dos saberes 

pedagógicos para ensinar. 

Melo (2007) afirma que as características do curso de formação se projetam em 

saberes profissionais e ao serem trabalhados, possibilitam o desenvolvimento da identidade 

profissional. As principais práticas formativas apontadas pelos licenciandos estão 

relacionadas às atividades desenvolvidas coletivamente, num processo de interlocução entre 

licenciandos e professores, dentre elas destacaram: a realização de seminários e discussões em 

sala de aula, os estágios curriculares e a troca de experiências com os colegas, além da 

atuação competente de alguns professores. 

A forma como alguns alunos, principalmente do curso de Física, se referem ao 

exercício da docência expressa o entendimento de que ser bom professor e a dominar o 

conteúdo a ser ensinado e manter a disciplina na sala de aula (MELO, 2007). 

Nesse sentido, percebe-se que os dados da pesquisa de Melo (2007) apontam 

nesta direção: a capacidade de reflexão sobre a educação, melhorias na docência, no processo 

de ensino e aprendizagem, pois, esse estudo indicou que a qualidade teórico-científica dos 

cursos, além da disposição de muitos professores formadores para discutir os cursos de 

licenciatura, são fundamentais para a melhoria crescente da formação de professores, no 

cenário local e nacional. 

Melo (2007) destaca que a concepção de Didática identificada na sua pesquisa 

aponta o Ensino como foco central do processo de aprendizagem dos cursos de formação, que 

devem projetar saberes, possibilitando o desenvolvimento do aluno no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Vale ressaltar aqui, que ao iniciar um curso superior em licenciatura, o acadêmico 

porta inúmeras expectativas, que a ele sugere conceber a Didática como uma disciplina que 

fornece “receitas” ou “procedimentos metodológicos”, sobre como ensinar e agir em sala de 

aula, na busca por resolver problemas de disciplina e ate mesmo no que se refere ao 

desinteresse no cotidiano escolar. Nesse sentido, cabe ao professor esse grande desafio ao 

ministrar determinadas disciplinas. Cabe ao professor ter domínio do conteúdo que é essencial 

acerca de seu desenvolvimento prático. 

As concepções que envolvem todo processo de ensino e aprendizagem nesse 

aspecto, se faz necessário ressalta que Schön por exemplo, que não é um autor didata, enfatiza 

em sua teoria um discurso falando sobre a necessidade de reforma da escola, trazendo 
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questões fundamentais a serem respondidas, por exemplo: quais são as competências que os 

professores deveriam estar ajudando os alunos a adquirirem? Que tipo de competências e 

conhecimentos os professores deveriam possuir para desenvolverem bem o seu trabalho? 

Assim, Schön (2002) faz críticas ao academicismo, ao excesso de teorias, à “categori ação” 

do conhecimento, à supervalorização da “Ciência Básica”. Também faz crítica à pouca 

aplicabilidade do conhecimento e das produções acadêmicas para solucionar problemas 

públicos; e destaca a importância da ciência aplicada e das habilidades técnicas e da prática 

aplicada. 

A importante expressão reflexão-na-ação, indicada por Schön (2002) mostra que a 

teoria está incorporada, indissociavelmente, à prática. É a capacidade de responder às 

situações de forma espontânea, através de improvisação. Não existem soluções técnicas 

prontas. As soluções dos problemas surgem através da identificação e concepção do 

problema, através do uso de talento artístico.  

Assim, os trabalhos de Melo (2007) e de Cruz (2010) se preocupam em discutir a 

reflexão da ação docente e percebe-se que é na prática, no desenvolvimento da Didática que o 

professor entra em contato com o que os alunos estão dizendo e fazendo. A verdade é que 

para uma proposta rica e profunda como a do Profissional Reflexivo, que ele próprio cita ser 

embasada em tradições, não poderia ser objetivo (SCHÖN, 2002). Daí a importância da 

abordagem epistemológica da prática. Uma vez que refletir sobre nossas ações em sala de 

aula e na relação professor aluno, se faz necessária, pois, a reflexão na ação docente só 

acontece quando realmente o professor reflete sobre suas próprias ações, questionando o seu 

cotidiano. 

No entanto, quando se faz esse tipo de reflexão, a ação é chamada de reflexão da 

ação, momento em que o professor faz um retrospecto da sua prática docente. O profissional 

da educação nesse momento, num processo mais elaborado, deveria compreender sua ação, 

interpretando todas as condições que o cerca, sendo capaz de criar alternativas para solucionar 

as possíveis situações, sendo que na realidade nesse momento ele fará a reflexão sobre a 

reflexão na ação. E esse processo requer muita prática docente. 

Vale citar ainda algumas afirmações de Schön referindo-se a um ponto crucial: 

..."que as pesquisas da prática reflexiva sejam utilizáveis... que sejam aplicadas a curar as 

decisões entre ensinar e fazer, escola e vida, pesquisa e prática, dicotomias que têm sido 

efeti as em minar a e periência escolar em todos os n  eis”  SCHÖN, 2002, p.38). 
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A produção de Cruz (2010), que buscou analisar as potencialidades do Ensino um 

curso de formação inicial de professores de Matemática, apropriando-nos das ideias de 

Donald A. Schön, os resultados apresentados revelaram a necessidade de refletir sobre a 

própria prática; a concepção de ser professor; questões relacionadas ao ensino lúdico em sala 

de aula. Pois, a contribuição do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura auxiliam na 

preparação para a docência, além de levar o futuro professor a uma postura investigativa e 

crítica sobre a sua prática. Segundo Cruz (2010) a reflexão-na-ação apresentada na pesquisa, 

mostrou que uma forma de aprender na prática, possibilitando o elo entre teoria e prática. 

Utilizando dos recursos possíveis que viabilizem a necessidade de superação na cultura 

escolar que amplia a ideia de conceber a aprendizagem de forma mecânica. 

Ainda para a Cruz (2010), sua pesquisa evidenciou, que o foco da reflexão é a 

própria prática, as discussões são mais significativas e contribuem para o desenvolvimento 

profissional. Valorizando a mediação do professor no processo de ensino do aluno. 

Para a autora o ensino que contempla conhecimento e as experiências dos alunos, 

em busca de uma aprendizagem significativa, propicia entender que cada um possui 

características próprias, as quais possuem valor em si, não podendo ser classificadas ou 

pensadas em uma escala de valoração hierárquica (CRUZ, 2010). 

A autora ainda afirma que é importante compreender e analisar a realidade em que 

a escola está inserida, uma vez que as teorias críticas da educação buscam uma Didática que 

promova mudanças no modo de pensar e agir do professor, bem como o ideal de 

democratização da escola pública, através da aprendizagem dos conteúdos sistemáticos, da 

realidade social e dos interesses e direitos da população. Nesse contexto, para Libâneo (2013), 

 

A tarefa principal do professor é garantir a unidade Didática entre ensino e 

aprendizagem, por meio do processo de ensino. Ensino e aprendizagem são 

duas facetas de um discurso de um mesmo processo. O professor planeja, 

dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a 

atividade própria dos alunos para a aprendizagem (LIBÂNEO, 2013, p. 87). 

 

Segundo o autor, para compreender a dinâmica desse processo, é fundamental que 

o professor analise de forma separada cada um desses componentes. Diante disso, pode-se 

afirmar que não há Didática separada de um conteúdo específico e dos métodos de 

investigação que correspondem a esse conteúdo, assim como não há Didática que se possa 

separar da epistemologia da disciplina ensinada. Da mesma forma, não há Didática fora da 

relação do aluno com o conteúdo e também não há Didática separada das práticas 
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socioculturais e institucionais em que os alunos estão inseridos (LIBÂNEO, 2008). Todavia, a 

Didática não se sustenta teoricamente se, 

 

[...] não tiver como referência de sua investigação os conteúdos, a 

metodologia investigativa e as formas de aprendizagem das metodologias 

especificas. Do mesmo modo, não há como ensinar disciplinas específicas 

sem o aporte da Didática, que traz para o ensino as contribuições da teoria da 

educação, da teoria do conhecimento, da psicologia do desenvolvimento e 

aprendizagem, dos métodos e procedimentos do ensino. [...] a Didática 

generaliza as leis da aprendizagem transformando-as em princípios didáticos 

comuns para o ensino das disciplinas especificas. Por outro lado, tem nas 

metodologias especificas uma de suas fontes mais importantes de pesquisa. 

[...] A Didática só faz sentido se estiver conectada à lógica cientifica da 

disciplina ensinada. Ela oferece às disciplinas especificas o que é comum e 

essencial ao ensino, mas respeitando suas peculiaridades epistemológicas e 

metodológicas (LIBÂNEO, 2008, p.67). 

 

Ao se considerar o contexto histórico que a Didática percorreu, observa-se que 

transitou por rumos distintos conforme o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, 

observando suas transformações, os interesses políticos e educacionais vigentes, as 

influências estrangeiras, os modismos, os estudos e as pesquisas em torno da Didática. 

Recordando a corrente tradicional, a Didática visava a um homem acrítico e fiel à religião, à 

corrente nova que deveria formar um homem capaz de aprender autonomamente, mas não a 

pensar e a criticar. Na corrente Tecnicista, por sua vez, a Didática é voltada para a formação 

do homem máquina, que aprende e vive mecanicamente e de forma neutra. 

A educação escolar constitui-se através da atividade humana cujo objetivo é que 

objetiva que os alunos tenham a oportunidade de aprender os conceitos historicamente 

produzidos pela humanidade, implicando uma ação mediadora. Essa atividade humana ocorre 

com a contemplação de saberes em dois níveis: o saber cotidiano, aquele acorrido do senso 

comum, e o saber não-cotidiano, constituído de conhecimentos científicos produzidos ao 

longo da história da humanidade. 

Por conseguinte, como discorreu-se no primeiro capítulo desta pesquisa, a 

Didática, nas últimas décadas, tem se utilizado de referenciais teóricos que intentam  melhorar 

a formação de professores, uma vez que: “o que se espera da aprendizagem dos alunos 

também deveria ser esperado de um programa de formação dos próprios professores” 

(LIBÂNEO, 2004, p.115). Nesse sentido, Libâneo (2004) ainda afirma que investigadores dos 

campos da Didática e da formação de professores consideram relevante na formação teórica 

destes a necessidade de adquirirem maior efetividade no uso das instrumentalidades do 
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trabalho docente e a importância dos contextos culturais e institucionais em que se dão o 

ensino e a aprendizagem. 

Nesse contexto, Veiga (2006) afirma que a formação continuada dos professores 

deve constituir-se mediante um esforço pessoal de cada um, enquanto sujeito responsável pela 

sua ação docente, assim como por meio de um processo coletivo consumado por um grupo 

que almeja objetivos educacionais comuns. 

Assim, Libâneo (2013, p.02) se refere ao campo da Didática como “[...] saberes 

referentes à aprendizagem e o ensino em conexão direta com as peculiaridades da 

aprendizagem e ensino das disciplinas”. Como disciplina pedagógica:  

 

[...] uma matéria de estudo e um instrumento de trabalho docente que se 

ocupa de investigar as relações entre o ensino e a aprendizagem. Ela faz a 

ponte entre a teoria pedagógica e a prática educativa escolar. Inclui, 

portanto, a reflexão teórica proporcionada pela teoria pedagógica e os 

elementos científicos e as características do processo de ensino no seu 

conjunto e das suas peculiaridades conforme cada matéria de ensino 

(LIBÂNEO, 1989, p.20). 

 

Deste modo, a Didática e as didáticas específicas (também denominadas didáticas 

especiais) cujo objeto de estudo é a relação entre a aprendizagem e o ensino, tornam-se os 

saberes mais importantes da formação profissional de professores (LIBÂNEO, 2010). São 

dois campos de conhecimento interdependentes que têm como ponto comum o processo de 

conhecimento dos conteúdos de ensino. 

Em três dos cinco trabalhos analisados nessa temática, tematizam reforçando a 

idéia que é desta unidade que resulta uma organização e direção do processo de ensino-

aprendizagem que objetiva a apropriação dos conhecimentos e sua aplicação, tendo em vista o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos e sua formação integral. Portanto, 

pesquisar em Didática é pesquisar a associação entre os processos investigativos da ciência e 

os processos de ensino dessa ciência.  

Não basta, assim, aos que se dedicam à docência e à investigação das questões 

relacionadas com o conhecimento matemático escolar, o domínio dos conteúdos e métodos da 

Matemática. É preciso saber como mobilizar o aluno para aprender, como organizar o 

trabalho dos alunos, saber qual sua prática de vida, como funciona sua mente, quais desejos e 

necessidades possuem, que conteúdos e como ensinar. 

No entanto, compartilha-se a posição de que estas pesquisas desenvolvidas com 

foco nos processos educativos que ocorrem na escola, que poderão se configurar como os 

frutos de acordos coletivos sobre as finalidades da educação que se pretende alcançar. E as 
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reflexões apontadas nas pesquisas dessa temática servirão de aportes teóricos que auxiliaram 

melhorias no processo de ensino. 

Vale destacar que a contribuição da teoria histórico-cultural, especialmente no que 

se refere do ensino, para melhor compreensão dessas relações que serão apontadas pelos 

autores das pesquisas analisadas nessa temática e os teóricos que serão citados no 

desenvolvimento de cada uma delas.  

Nesse aspecto, a pesquisa de Abreu (2009), que se ancora na Teoria 

Antropológica do Didático, desenvolvida por Yves Chevallard, teve como o objetivo 

primordial analisar a função atribuída à utilização da calculadora em atividades matemáticas 

em livros didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e ainda analisar as pontuações 

fornecidas pelos PCNs relativas ao uso da calculadora nesse ensino. 

Nessa pesquisa, a autora valoriza a utilização da calculadora como procedimento 

didático em sala de aula, assim como as organizações didáticas para construção de 

praxeologias pelo aluno. Isso evidencia que a mediação pedagógica do professor nas aulas 

com o auxilio de recursos didáticos promove o ensino, uma vez que a concepção de Didática 

apresentada por Abreu (2009), mostra que a organização Didática no ensino-aprendizgaem 

garante o ensino de qualidade. 

Para Abreu (2009), a organização Didática no processo ensino-aprendizagem 

abrange aspectos essenciais como o início da aula, a organização das atividades a serem 

desenvolvidas, a interação e boa relação do professor com os alunos e o processo de avaliação 

(ABREU, 2009). É necessário saber motivar os alunos, e se sabe que isso não é tarefa fácil. 

Motivar implica ter os alunos presentes em sala de aula, tanto no que se refere ao processo da 

aprendizagem próximo do aluno, como também alcançar identificações da realidade desse 

aluno desde o espaço físico escolar ao ambiente familiar. 

Abreu (2009. p.83) afirma na conclusão de sua pesquisa que “compreendermos 

que a função da calculadora envolve uma série de aspectos. Porém, trabalhar com números de 

maior ordem de grandeza torna-se mais relevante com a utilização desse instrumento”. Dessa 

forma são favorecidos o entendimento do número e seu papel no cotidiano uma vez que ele é 

sempre relacionado com fatos já vivenciados pelos alunos. O professor deve considerar uma 

organização Didática construtivista e deve levar em consideração o momento tecnológico-

teórico e o momento exploratório numa resolução de problemas. 

Estes momentos no ensino, segundo Abreu (2009. p.83), “caminham juntos, e 

devem ser explorados, mediante perguntas quer sejam orais ou por escrito permitindo que o 
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aluno justifique a(s) técnica(s) empregada(s) durante a resolução do tipo de tarefa que está 

sendo explorada”. Para a autora, “esta troca não é só mais uma formalidade didática, mas vai 

muito, além disso, já que possibilita momentos de relacionamento interpessoal onde todos 

saem ganhando” (ABREU, 2009, p.83). 

Em conclusão a pesquisa de Abreu (2009), o que ficou extremamente claro é que 

o professor tem um papel fundamental no processo de ensino. Pois, se o professor não tomar a 

iniciativa de que de fato essa construção aconteça (ABREU, 2009). Nesse sentido, a 

concepção de Didática apresentada pela autora na sua pesquisa é que o ensino, apresentado 

como palavra-chave nesse processo, seja o elo entre o professor e o aluno. 

Outra pesquisa dessa temática que se ancora a teoria de Yves Chevallard é a 

pesquisa de Mel (2005), que teve como objetivo investigar se as práticas pedagógicas das 

atividades em Matemática, desenvolvidas por professores mediadores das salas de recursos, 

atendiam às necessidades educacionais dos professores em sala de aula regular. Segundo Mel 

(2005), os resultados sinalizaram que as atividades matemáticas desenvolvidas pelos 

professores nas salas de recursos, mesmo diferindo das utilizadas em sala de aula regular, 

atendiam apenas parcialmente às necessidades educacionais dos alunos “talentos em 

Matemática”. Um aspecto importante a ser analisado neste trabalho é que a ação do professor 

deve ser organizada intencionalmente, a fim de possibilitar-lhe interagir com o aluno para 

potencializar seu desenvolvimento (MEL, 2005). 

Assim, para Mel (2005) enquanto se discute a importância do processo que refere-

se à “transmissão” de saberes em sala de aula, pode-se refletir quando Yves Chevallard 

(1997) afirma que: 

Falar de um saber e da sua transmissão, com efeito, é reconduzir a imagem 

da caixa preta, aquela da sala de aula onde supõe-se a transmissão de um 

suposto saber, onde não iremos olhar e, se formos, veremos primeiro o 

professor, depois os alunos, e quase nunca o saber, sempre invisível, como a 

filosofia medieval, segundo Alain de Libera
21

. De fato, carecemos 

cruelmente de conhecimento sobre a vida ‘ ntima’ dos saberes nas salas de 

aula: a metáfora substancialista que comporta a pretensa transmissão do 

saber explica, em grande parte, esse desconhecimento (CHEVALLARD, 

1997, p.4). 

 

Nesse sentido, além da pesquisa de Mel (2005) que propiciou reflexões sobre a 

ação do professor a pesquisa de Almeida (2009) a ser discorrida, teve como objetivo 

                                                           

21
Yves Chevallard  refere-se, aqui, a uma iluminura que havia descrito nesse mesmo texto, em que podese ver 

um mestre e um estudante, embora o texto do livro estudado não esteja visível. 
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primordial analisar as práticas docentes de professores dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, referentes ao estudo de retas paralelas e de ângulos. Além disso, se propôs a 

verificar o modo como os professores aplicam esses conteúdos e como ocorre a transmissão 

desses saberes em sala de aula. 

Segundo Almeida (2009) os resultados insatisfatórios de alunos concluintes dos 

cursos superiores de Matemática, divulgados sobre as avaliações e exames em nível nacional, 

têm surpreendido estudiosos e pesquisadores e apontam, aparentemente, para um ensino e 

aprendizado precários, fato que pode indicar que professores despreparados podem estar 

preparando alunos em condições cada vez mais deficitárias.  A autora utilizou como aporte 

teórico, a Teoria Antropológica do Didático, idealizada pelo educador Yves Chevallard. 

Assim, a pesquisa de Almeida (2009), mostrou que a análise das organizações 

didáticas e organizações matemáticas praticadas pelos sujeitos desta pesquisa apontam que o 

professor em sala de aula, instrumentaliza registros feitos por alunos em seus cadernos, por 

acreditarem que estes correspondem, com certa margem de segurança, ao que efetivamente é 

trabalhado em sala de aula. Todavia, com o intuito de se conferir a forma como o professor 

conduz o estudo de retas paralelas e de ângulos, lançou-se mão de entrevistas semi-

estruturadas, a fim de se levar em consideração uma análise do discurso do aluno e do 

professor formador, por meio da qual procuramos alcançar o resultado da investigação. 

Utilizamo-nos ainda da orientação do método fenomenológico, porque o nosso objetivo 

esteve ligado à interpretação, compreensão e manifestação do fenômeno em estudo. 

Diante disso, nota-se que a concepção de Didática exposta na pesquisa que se 

volta para a análise das práticas docentes de professores no desenvolvimento do conteúdo, 

almeja com isso evidenciar que o “ensino” é a palavra-chave que evidencia a concepção de 

Didática exposta nessa temática de análise. 

É preciso deixar claro a importância das contribuições da Teoria-Histórico-

Cultural para Didática.  Pois, como afirma Libâneo (2008), muitos são os professores que 

ainda se utilizam da Didática tradicional, com procedimentos em aspectos prescritivos e 

instrumentais.  Percebe-se, que essa Didática com características tradicionais pouco tem 

aprimorado o ensino, pois tem sido recorrente o encobrir do verdadeiro papel da Didática. 

Para Libâneo (2008), nas investigações mais recentes sobre a Didática, percebe-

se, tem se fortalecido o entendimento de que ela não pode formular seu objeto de estudo sem 

a consideração dos conteúdos e métodos das ciências a serem ensinadas. Ressalta Libâneo 
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(2008) ainda que as didáticas específicas não podem cumprir sua tarefa na formação de 

professores sem os princípios de aprendizagem e ensino comuns a todas as disciplinas. 

De acordo com Libâneo (2008) a Didática nas metodologias específicas, uma de 

suas fontes mais importantes de pesquisa, ao lado da teoria da educação, da teoria do 

conhecimento, da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, da sociologia. Ainda 

para o autor, juntando esses elementos, ela generaliza as manifestações e leis de 

aprendizagem para o ensino das diferentes disciplinas. 

Com isso, pode-se afirmar que é comum e essencial ao ensino que isso se 

converta em uma das bases essenciais das didáticas específicas. E é com esse entendimento 

que se adquire a compreensão das relações entre Didática e a epistemologia das disciplinas 

escolares, de modo a interligar a Didática à lógica científica da matéria ensinada (LIBÂNEO, 

2008). 

Almeida (2009) que se fundamentou teoricamente em Yves Chevallard, também 

apontou na sua pesquisa que para Tardif (2002), a relação dos docentes com os saberes não é 

restrita a uma função de transmissão de conhecimentos já constituídos. Evidencia-se nos dois 

trabalhos que Tardif explica que a prática docente integra diferentes saberes e que mantém 

diferentes relações com eles. Define o saber docente "[...] como um saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais" (TARDIF, 2002, p. 36). 

Nessa premissa, os saberes profissionais dos professores são temporais, plurais e 

heterogêneos, personalizados e situados, e carregam as marcas do ser humano (TARDIF, 

2002). Assim, nessa análise percebe-se que nos ensaios do Tardif (2002), nota-se uma 

valorização da pluralidade e a heterogeneidade do saber docente, destacando-se a importância 

dos saberes da experiência e apresentam-se algumas características dos saberes profissionais 

segundo a definição de epistemologia da prática profissional dos professores, compreendida 

como o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço 

de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. 

A educação escolar não pode se limitar apenas à transmissão de conhecimentos 

específicos disponíveis em certo momento, com intuito de justificar a ideologia dominante em 

relação às classes populares e grupos marginalizados culturalmente. 

Nesse contexto, vale salientar que nas vinte pesquisas analisadas Candau, Forquin 

e Fleuri, não foram citados teoricamente nos trabalhos, porém se faz necessário evidenciar 

aqui que a educação deve pautar-se por uma perspectiva que contemple mecanismos de 
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ensino em uma Didática intercultural. Uma vez que a perspectiva intercultural surge em 

contraposição à visão essencialista e reducionista proposta pelo monoculturalismo e o 

multiculturalismo. Em oposição à homogeneidade da proposta monoculturalista, Candau 

(2003) identifica o multiculturalismo, sendo que [...] “é, de um lado, um dado da realidade - 

vive-se em sociedades multiculturais. Por outro lado, supõe uma tomada de posição diante 

dessa realidade, do ponto de vista teórico e das práticas sociais e educacionais” (CANDAU, 

2003, p. 18). 

Para Forquin (1993), não didática, enfatiza que enquanto o multiculturalismo se 

satisfaz com uma composição cultural mosaica, o interculturalismo define a diferença como 

uma relação dinâmica entre duas entidades que se agrupam mutuamente. Conforme Fleuri 

(1999), a dinâmica intercultural da Didática consiste, antes de qualquer coisa, em promover a 

relação entre as pessoas enquanto membros de sociedades históricas e culturalmente muito 

diversificadas.   

Tendo em vista um processo educacional global que pressupõe a preparação para 

a vida social, o desenvolvimento das competências sociais é também necessário para a 

emancipação dos educandos, considerando a diversidade na qual estão inseridos.  Aponta-se, 

portanto, para as práticas educativas, não como um modelo a ser seguido ou um tipo de 

receita pronta que emprega as perspectivas didáticas, mas como uma proposta que propicie o 

desenvolvimento das competências sociais, necessárias para emancipar os indivíduos e 

promover o diálogo (CANDAU; LEITE, 2006). 

Todavia, ao analisar a temática “Concepções de Didática” nos vinte trabalhos 

selecionados para a análise, verificou-se que nos cinco identificados nessa temática os autores 

tratam a Didática centrada no ensino. Percebeu-se que a ênfase é dada às situações de sala de 

aula, onde os alunos são “instru dos” e “ensinados” pelo professor, considerando a 

aprendizagem do aluno como um fim em si mesmo. Devido a essas alegações, o foco da 

formação docente foi direcionado à prática de ensino. Percebeu-se, também, que a Didática, 

no aspecto da metodologia de ensino tradicional, tem resistido ao tempo, e continua 

prevalecendo na prática escolar. 

Devido a essas reflexões, o foco da formação docente recai sobre a prática cujas 

técnicas e métodos que o professor precisar ter domínio, além de uma formação na área em 

que atua. Assim, a prática pela prática torna-se vazia, o processo de ensino não 

contextualizado torna- se não significativo para o aluno. Veiga (2006, p.34) ressalta que “[...] 

não se pode refletir sobre a prática pedagógica, e muito menos em uma perspectiva 
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transformadora na educação quando pensada dessa forma”. Nesse sentido, Libâneo (1994, p. 

70) aplica grande autoridade à Didática, cujo “objeto de estudo é o processo de ensino nas 

suas relações e ligações com a aprendizagem, formando uma unidade nas ações de ensinar e 

aprender de acordo com a especificidade de cada uma, fato que converge para a 

aprendi agem”. 

Nessa perspectiva, a teoria crítico-social dos conteúdos enfatiza a importância de 

entender a ação pedagógica como ação mediadora de natureza Didática. Conforme Libâneo 

(2013, p.73), nessa concepção, a escola pública tem papel social e político e, nesse sentido, 

possibilita a todos o ensino dos conhecimentos sistematizados, propiciando sua efetiva 

participação no contexto social, com domínio de conhecimento. Assim, o indivíduo organiza, 

interpreta e reelabora suas experiências em função do interesse de classe. 

Assim, verificou-se nessa temática, que o “ensino”, que deve fazer sentido para o 

aluno, de maneira a possibilitar-lhe o domínio dos conteúdos científicos a partir do domínio 

das habilidades que vão formando a consciência crítica no contexto social e, assim, assumem 

em meios aos embates a sua condição de agente ativo de transformação da sociedade. 

Percebe-se que a pedagogia crítico-social dos conteúdos visa preparar o aluno autônomo por 

meio da aquisição de conteúdos e de sua socialização para uma participação ativa no mundo 

adulto, diante das contradições da sociedade. Os conteúdos não devem ser apenas ensinados, é 

preciso que tenham uma significação e, consequentemente também, uma ligação com a 

realidade humana e social 

O trabalho de Peres (2010) que fundamenta-se nas teorias de Vygotsky e 

Davydov, faz reflexões que algumas disciplinas, como a Matemática, por exemplo é marcada 

pelo baixo desempenho na aprendizagem, cujos conceitos são considerados difíceis de 

aprender. Para Peres (2010), o ensino de geometria espacial tem sido abalizado por seu 

abandono nas salas de aula. Ressalta-se ainda que o estudo de Peres, busca identificar as 

contribuições e os desafios de se ensinar num espaço organizado, com base na teoria do 

ensino desenvolvimental.  

Segundo Vygotsky (1989) a aprendizagem tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do saber, do conhecimento e que todo e qualquer processo de ensino 

aprendizagem é ensino aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a 

relação entre eles. Portanto, buscou-se também compreender como caracterizar os aspectos 

tipicamente humanos do comportamento e perceber como essas características se formam ao 

longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo. Como se 
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verificou no decorrer da análise dessa temática, diversas são as discussões nos contextos 

educacionais. Nesse sentido, notou-se que os cinco trabalhos analisados apresentam 

experiências e ocorrem em diferentes espaços educacionais. 

Na pesquisa de Peres (2010), foi possível verificar que o que se questiona é como 

são as condições concretas que se desenvolve o ensino para que os alunos formem o conceito 

de geometria espacial? E ainda faz reflexões sobre os que fatores socioculturais afetam a 

aprendizagem? De que modo os alunos percebem este tipo de organização de ensino? E o 

professor, como percebe sua atividade de ensinar um conteúdo com base nesse tipo de 

organização do ensino, e qual seria sua visão sobre essa forma de ensino?  

Nesse aspecto, o estudo de Peres (2010) que visou identificar e analisar as 

relações dos alunos com a matemática e com a geometria espacial, realizando uma pesquisa 

qualitativa que consistiu num experimento de ensino baseado nos pressupostos de Davydov. 

Os dados foram coletados por meio de observações e as análises desses dados revelaram que 

houve motivação dos alunos durante o ensino experimental; percebeu-se conhecimento 

intensificado do conteúdo após a análise lógica histórica; identificou-se a formação de 

conceitos da maioria dos alunos; houve melhoria na participação de alguns alunos, mesmo 

não atingindo o pensamento teórico, devido a diversos fatores socioculturais; o experimento 

de ensino mostrou indícios de mudanças qualitativas na atuação do professor. 

É importante ressaltar a presença da perspectiva Histórico-Cultural nessa 

temática, enfatizando que o ensino ocorre com a apropriação do saber e a importância da 

interação dos indivíduos entre si enquanto sujeitos sociais e da relação destes com o todo 

social no processo de aquisição dos conhecimentos escolares. Assim, a pesquisa de Peres 

(2010) busca compreender o aspecto cognitivo a partir da descrição e explicação das funções 

psicológicas superiores, as quais, eram determinadas histórica e culturalmente na visão de 

Vygotsk.  

Para Peres (2010), a principal contribuição da pesquisa consistiu em mostrar um 

caminho alternativo de organização do ensino de Matemática, particularmente o ensino do 

conceito de volume de sólidos geométricos. Assim, observa-se que mesmo diante de várias 

dificuldades presentes nas instituições de ensino, é possível desenvolver o ensino com base na 

teoria do ensino desenvolvimental, possibilitando contribuir na formação do pensamento 

teórico da maioria dos alunos, futuros professores, que estudam nos cursos de licenciatura 

especificamente. 
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Nesse sentido, as pesquisas se agrupam numa junção de fundamentação teórica de 

autores didátas e não didátas, que juntos se preocupam com a atuação Didática do professor 

em sala de aula e fora dela, argumentando ainda que a Didática e as didáticas específicas têm 

como objeto primordial o processo de ensino. Para tanto, os cinco trabalhos pesquisados sobre 

a temática em análise ressaltam as competências necessárias para emancipar os indivíduos, 

assim como a necessidade de se superar o paradoxo existente na cultura escolar que se traduz 

pela ideia de não se conceber a aprendizagem em outros meios senão ode um ensino 

mecânico. Uma proposta de ensino prevendo o processo de construção dos jogos, por 

exemplo, engloba as possíveis relações entre atividade lúdica e aprendizagem. 

 

3.2 – 2. Formação do professor de Matemática 

 

No decorrer do início de III capítulo, o quadro 10 revelou que do total das vinte 

pesquisas, oito compõem a categoria “Formação do professor de Matemática”, revelando as 

reflexões das pesquisas em relação a formação do professor de Matemática. Para Santos 

(2005), na formação do professor a aprendizagem deve proporcionar o desenvolvimento do 

aprender a aprender - habilidade essencial no processo de ensino do professor. Sendo possível 

verificar que na e na formação pedagógica do professor de Matemática, que a Didática 

relaciona-se ao estudo teórico que viabiliza o processo de ensino-aprendizagem.  

No entanto, no que se refere a essa temática, nos oito trabalhos identificados, ou 

seja, 40% das pesquisas que compõem essa categoria temática, a concepção de Didática foi 

compreendida por meio do significado atribuído a palavra “formação pedagógica”. Estas 

pesquisas estão vinculadas as diversas contribuições de como Vygotsky identificado em cinco 

trabalhos, Davídov e Kishimoto em quatro, Leontiev, Piaget e Pimenta em três, e Nóvoa em 

um trabalho.  

Dos oito trabalhos identificados nessa temática, dois situam-se no entendimento 

de que é necessário e, mais que isso, é possível adotar uma metodologia de ensino que prepare 

o aluno para participar ativamente do processo de ensino e, sobretudo, de sua aprendizagem, 

aprendendo significativamente e desenvolvendo o seu pensamento. Na pesquisa de Silva 

(2010), por exemplo, que teve como foco a formação de conceitos matemáticos na educação 

infantil, na perspectiva histórico-cultural, sendo este um dos aspectos relevantes do trabalho. 

Nessa temática as pesquisas apontam a formação pedagógica como palavra-chave, 

e ressaltam que deve ser dada atenção especial ao modo pelo qual o ensino se efetiva para que 
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promova uma aprendizagem que resulte na mudança da qualidade do pensamento das 

crianças. E, principalmente, como foi citado na pesquisa de Silva (2010), que se possa: 

 

[...] formar nas crianças representações materialistas firmes para produzir 

nelas o pensamento independente e melhorar significativamente a formação 

artística e estética, elevar o nível ideológico e teórico do processo de ensino 

e educação, expor claramente os conceitos básicos e principais idéias das 

disciplinas escolares, erradicar quaisquer manifestações de formalismo no 

conteúdo e métodos de ensino e no trabalho de formação e aplicar 

amplamente as formas e métodos ativos de ensino, etc (DAVYDOV, 1988, 

p. 44). 
 

Nesse aspecto, compreende-se que Davydov aprofundou e estudou com precisão o 

estudo da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade realizando muitas investigações que 

possibilitaram-lhe propor um método de ensino: o ensino desenvolvimental. Nota-se portanto 

que nas pesquisas identificadas nessa temática, caracterizavam-se a aplicação da metodologia 

proposta por Davydov no processo de ensino e aprendizagem. E que de certa forma insere-se, 

no campo da Didática, na formação do professor de Matemática, na Didática da Matemática 

em prol da aplicação de metodologias de ensino que propiciem a melhoria da aprendizagem. 

A pesquisa de Silva (2010) buscou verificar como a criança pré-escolar pode se 

apropriar de conceitos matemáticos, que consistiu na realização e acompanhamento de um 

experimento didático-formativo, durante alguns meses, numa instituição de educação infantil, 

em que o objetivo nesse aspecto foi acompanhar o processo de desenvolvimento de formações 

mentais a partir do desenvolvimento do plano de ensino elaborado conjuntamente pela 

professora da turma e a pesquisadora. No final da pesquisa Silva (2010) apresenta como 

resultado que as crianças conseguiram, num nível satisfatório, se apropriar do conceito de 

número, conteúdo específico da pesquisa desenvolvida por ela. 

Percebe-se que para desenvolver atividades para esse nível de satisfação os cursos 

de licenciatura em Matemática, precisam refletir sobre a formação de seus professores, 

priorizando que esse professor, seja mediador. Uma vez que a formação do professor de 

Matemática envolve alguns atributos que são indispensáveis nas salas de aulas. Há sempre 

uma grande ênfase nos conteúdos de cálculos diferenciais e integrais, física teórica e 

experimental, equações diferenciais, geometria diferencial, em fim, uma série de conceitos 

abstratos que estão distantes da realidade de cada aluno e das estruturas curriculares. 

Nesse sentido, autores como Nóvoa, Leontiev e Piaget também foram destacados 

nos trabalhos e os mesmos fazem reflexões teóricas que podem ser destacadas, uma vez que 

para Nóvoa (1997, p.23) “o aprender continuo é essencial e se concentra em dois pilares: a 
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própria pessoa, como agente, e a escola, como o lugar de crescimento profissional 

permanente”. Nesse aspecto o autor traz indagações relevantes, pois a formação pedagógica 

do professor de Matemática depende do aprender contínuo, isto é, de uma boa formação 

contínua, que deve ser estruturada diante das necessidades do professor em apreender. 

Segundo Leontiev, estruturado do conceito de atividade (LEONTIEV, 1978) 

afirma que a necessidade se materializa no objeto, tornando-o o motivo concreto da atividade, 

esse mesmo processo ocorre no desenvolvimento da aprendizagem. Sobre essa relação entre 

necessidade e motivo, como a denomina Davidov (1988. p.178), e destaca que “a necessidade 

da atividade de estudo propicia os escolares a assimilação dos conhecimentos teóricos; os 

moti os”. E busca assimilar os procedimentos de reprodução destes conhecimentos por meio 

das ações de estudo, promovendo com isso o conhecimento pedagógico do professor. 

Na perspectiva de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do sujeito com o 

objeto, o conhecimento humano se constrói na interação. Para o autor conhecer consiste em 

operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo. A organização em momentos 

sucessivos são essências para a formação e compreensão do sujeito. 

No processo de aprendizagem, Vygotsky e Piaget fazem considerações 

importantes sobre aspectos que envolvem essa formação pedagógica do professor. Uma vez 

que os aspectos biológicos quanto os sociais, influenciam no desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem. Piaget estuda o desenvolvimento cognitivo, o julgamento moral e a linguagem, 

conseguindo perceber a estreita relação entre as estruturas cognitivas e o desenvolvimento 

social. Nesse raciocínio, é essencial que o professor tenha conhecimento desses aspectos em 

sala de aula. 

Piaget distinguiu nos estágios do desenvolvimento psíquico, aspectos O 

diferenciados, aos quais se pode relacional as funções de conhecimento, que são responsáveis 

pelo conhecimento que se tem do mundo e que envolvem o pensamento; as funções de 

representação, que envolvem todas as funções graças as quais representamos um significado 

qualquer, usando um significante determinado; e as funções afetivas, que constituem para 

Piaget, o motor do desenvolvimento cognitivo (PIAGET, 1995). 

Assim, o desenvolvimento dessas funções, segundo Piaget (1995) é marcado por 

períodos que preparam o individuo para o desenvolvimento cognitivo dos estágios: 

 

Estágio Sensório-Motor: que representa a conquista do universo pratico, 

através da percepção e dos movimentos; Estágio Pré-Operatório: que é uma 

preparação e organização das operações concretas; a criança volta-se para a 

realidade e surge o aparecimento da linguagem; Estágio Operatório: as ações 



99 

 

 

são interiorizadas e se constituem operações, o que construía no plano da 

ação, agora consegue reconstruir no campo da representação, é neste estádio 

que a criança é capaz de cooperar; Estágio de Operações Formais: que 

distingue entre o real e o possível (PIAGET, 1995, p. 38). 

 

Nesse aspecto, para Vygotsky (1989), a aprendizagem sempre inclui as relações 

entre as pessoas, ele ressalta que as mudanças que ocorrem em cada um de nós tem sua raiz 

na sociedade e na cultura. Para o autor a relação do individuo com o mundo está sempre 

mediado pelo outro e para se fazer a mediação, o homem também se utiliza de instrumentos. 

A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, pressupõe em sua gênese, uma natureza 

social da aprendizagem. Para Vigotski é por meio das interações sociais que o indivíduo 

desenvolve suas funções psicológicas superiores (Libâneo, 2004). “O aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram 

na vida intelectual daqueles que as cercam” (VIGOTSKI, 2007, p.100) 

Segundo Vygotsky (1989), no campo psicológico, o homem também utiliza 

instrumentos, que chama de “signos”, considerados posteriormente de “instrumentos 

psicológicos”. Para o autor, o signo é uma marca externa que auxilia o homem em tarefas que 

exigem memória ou atenção. E como tempo, a utilização de marcas externas vai dar lugar a 

processos internos de mediação, chamados de processo de internalização. 

Observa-se ainda, que as possibilidades de operação mental não se constituem da 

relação direta com o mundo real; essa relação é mediada pelos signos internalizados que 

representam os elementos do mundo, libertando o homem da necessidade de interação 

concreta com os objetos de seu pensamento. 

Para Vygotsky (1989), o desenvolvimento mental é marcado pela interiorização 

das funções psicológicas. Essa interiorização não é simplesmente a transferência de uma 

atividade externa para um plano interno, mas é o processo no qual esse interno é formado. Ela 

constitui um processo que não segue um curso único, universal e independente do 

desenvolvimento cultural. O que nós interiorizamos são os modos históricos e culturalmente 

organizados de operar com as informações do meio. 

Na Teoria Histórico-Cultural, de acordo com Libâneo (2004) o desenvolvimento 

da criança é considerado como um processo complexo caracterizado por várias 

transformações qualitativas, fatores internos e externos, e processos adaptativos. Segundo 

Vigotski (1989), não podemos nos limitar à determinação de níveis de desenvolvimento, se o 

que queremos é descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a 

capacidade de aprendizado. 
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Assim, percebe-se que a relação entre desenvolvimento e aprendizagem antes de 

ser de cunho psicológico são de natureza essencialmente epistemológica, visto que todo 

conhecimento implica necessariamente uma relação entre dois pares, isto é, o sujeito que 

busca conhecer e o objeto a ser conhecido. No processo de aprendizagem e na relação 

professor aluno, a busca por ensinar e aprender se torna um fator essencial nesse processo. 

Haja vista que o professor tem papel primordial na transmissão do bom ensino. 

Ademais, é essencial que o futuro professor, inserido no processo de ensino e 

aprendizagem, dê continuidade à ação reflexiva de sua própria prática. Para isso, é necessário 

que se estabeleçam condições e espaços que promovam discussões e críticas coletivas entre os 

professores, que possam trocar experiências vivenciadas e discutirem sobre as dificuldades 

encontradas no processo de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino (PONTE, 1992). 

Observa-se ainda nesse aspecto, que são enfatizadas nos cursos de Licenciatura 

em Matemática, algumas definições a respeito da Matemática, as quais influenciam 

diretamente o ensino, como por exemplo: “o conhecimento matemático é feito de verdades 

absolutas e representa o domínio do conhecimento incontestá el”  D’AMBRÓSIO, 1996, p. 

47). Na formação desses profissionais, seja pelo autoritarismo da prática pedagógica dos 

formadores, seja pela rigidez dos conceitos divulgados, se cristaliza o perfil docente do 

professor de Matemática que, com certa frequência, é replicado em sala de aula 

(LORENZATO; FIORENTINI, 2009). 

A formação do professor de Matemática, segundo autores como D’Ambrósio 

(2002-1996), Ponte (1992), Nacarato (2006), Lorenzato e Fiorentini (2009), precisa ser 

pautada pela na articulação entre teoria e prática, entre o saber específico da disciplina, 

vinculado a um saber pedagógico. Afirma Lorenzato e Fiorentini (2009) que o saber 

matemático e o saber pedagógico devem estar articulados de maneira que os conteúdos e as 

formas possam melhor interagir na formação docente. 

Diante disso, verificou-se que oito dos trabalhos pesquisados discutem a temática 

da formação de professores, além de apontar para a necessidade de pesquisa na área de 

formação de professores no ensino da Matemática. Apresentando estudos em busca da 

melhoria da práxis dos docentes e do ensino aprendizagem em Matemática, e em especial, 

criando novos caminhos em torno da formação do professor de Matemática. 

Compreende-se que o professor de Matemática precisa identificar que a 

Etnomatemática defende a percepção de que os conteúdos ensinados na Matemática devem se 
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aproximar o máximo possível da vida cotidiana dos alunos, levando em consideração as 

diversas culturas inseridas no saber matemático de cada uma delas (MARTINELLI, 2009). 

A produção de Martinelli (2009), que consiste em uma análise das contribuições 

de programa de ensino nas atividades docentes dos professores de Matemática em que a 

pesquisa fundamentou-se na metodologia qualitativa, aborda reflexões importantes sobre a 

formação do professor de Matemática. Martinelli (2009) ressalta que a constatação da 

pesquisa em sua análise permitiu identificar que houve melhorias da práxis dos docentes e do 

ensino-aprendizagem, com a incorporação as novas tecnologias pedagógicas em torno da 

Matemática, e especialmente contatando que o programa trouxe novos caminhos 

potencializadores nas atividades docentes do ensino em Matemática. 

Outro trabalho destacado nessa temática, foi a produção de Porfírio (2009), que 

buscou salientar a importância do desenvolvimento do conhecimento matemático a partir do 

contexto sócio-cultural do aluno. Porfírio (2009) destaca na pesquisa a relevância de valorizar 

os conhecimentos previamente adquiridos por estes alunos na prática do professor de 

Matemática em sala de aula. 

A pesquisa de Porfírio (2209) procurou abordar que nas diferentes esferas da 

educação, desde a Educação Básica ao Ensino Superior, compreender as necessidades dos 

alunos é o foco. Havendo assim, harmonia a uma fundamentação teórica atual e reconhecida 

pelos estudiosos que buscam melhoras para a educação escolar, buscando assim, expor 

algumas das relações que cercam o desenvolvimento do conhecimento matemático na escola a 

partir do contexto sócio-cultural do indivíduo. 

Os resultados da pesquisa, mostraram que o desenvolvimento do trabalho e, 

principalmente com o desenvolvimento das aulas, que, quando os alunos compreendem a 

utilização da matemática em seu contexto, na aplicação em situações reais, o aprendizado se 

torna mais significativo, motivando-os a buscarem novos saberes matemáticos. Ficou claro 

que os alunos, ao perceberem o significado de estarem aprendendo os assuntos matemáticos 

abordados em sala de aula, se conscientizam da importância do aprendizado, compreendendo 

também que estes conhecimentos podem contribuir para a melhoria da suas qualidades de 

vida. Assim, a formação em Matemática pode contemplar a formação cidadã consciente, 

tornando o indivíduo capaz de intervir de modo mais efetivo e ético na sociedade. 

Considerando ainda que se o professor possui uma boa formação, terá excelente formação 

pedagógica (PORFÍRIO, 2009). 
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Diante da temática analisada, evidenciou-se a existência de oito pesquisas com a 

presença da categoria “formação pedagógica”, uma vez que, como se pode notar, a 

perspectiva de um ensino eficaz busca envolver o saber o que os alunos sabem e não sabem, o 

que eles necessitam saber e como ajudá-los a progredir nesse saber. Fiorentini e Nacarato 

(2005) afirmam que este ensino pode ser concebido: 

[...] como um saber reflexivo, plural e complexo porque histórico, 

provisório, contextual, formando uma teia, mais ou menos coerente e 

imbricada, de saberes científicos - oriundos das ciências da educação, dos 

saberes das disciplinas, dos currículos - e de saberes da experiência e da 

tradição pedagógica (FIORENTINI; NACARATO, 2005, p. 55). 

 

Nesse sentido, para que o professor de Matemática possua competência adequada 

que lhe permita transpor em sala de aula os conteúdos necessários a serem trabalhados, alguns 

saberes devem ser adquiridos (NACARATO, 2006). O referido autor, ao se referir aos 

conhecimentos e competências que o professor de Matemática deve ter, por exemplo, em sala 

de aula, ressalta que a importância que se dá ao conhecimento pedagógico do professor ocorre 

de maneira relevante, uma vez que esse conhecimento pedagógico é essencial no processo de 

ensino aprendizagem dos alunos. 

 

[...] para que o conhecimento pedagógico seja construído, faz-se necessário, 

além da uma formação que propicie um conhecimento amplo e ao mesmo 

tempo diversificado da Matemática, que esses conteúdos sejam vistos sob 

vários enfoques, aliados ao aspecto epistemológico e histórico da construção 

dos conceitos (NACARATO, 2006, p. 91). 

 

Diante dessa afirmação, ressalta-se que o professor de Matemática deve ter amplo 

domínio da disciplina a ser ensinada e de metodologias que devem ser didaticamente 

utilizadas em sala de aula. Esse processo metodológico didático deve ser repensado em todos 

os níveis de ensino, do Ensino Infantil ao Ensino Superior, como apontam os trabalhos 

analisados. 

No decorrer da análise, surgiram cinco trabalhos dos oito identificados nessa 

temática, que tematizam a aprendizagem da docência do professor formador que atua no 

Ensino Superior, mais especificamente, os professores formadores de educadores 

matemáticos. Nas investigações, os professores formadores dão significado a suas atividades 

de maneira distinta, conforme oportunidades, opções e reflexões que fazem no decorrer de sua 

profissão, seja na Educação Básica ou no Ensino Superior (BINTENCOURT, 2009). 

A pesquisa de Bitencourt (2006), que traz como tema a aprendizagem da docência 

do professor formador que atua como professores formadores de educadores matemáticos. A 
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autora busca resposta para a problemática que é identificar como os professores formadores 

para Educação Matemática aprendem a docência do ensino superior? Através dos percursos 

da (re)construção dos saberes docentes para a aprendizagem da docência do ensino superior 

desses sujeitos, buscou-se investigar como as aprendizagens da docência vão se construindo 

na experiência na educação básica e no ensino superior. 

Para Bitencourt (2006) cada professor formador tem um percurso singular e sua 

aprendizagem da docência do ensino superior se constrói e reconstrói, constantemente, 

conforme os saberes que vão significando ao longo de suas experiências de formação e como 

profissionais. Os professores formadores investigados significam seus saberes de maneira 

distinta conforme as oportunidades, opções e reflexões que fazem no decorrer de sua 

profissão de professor, seja na educação básica ou no ensino superior. Pode-se compreender 

que as aprendizagens da docência variam conforme o modo como os professores formadores 

atribuem significado à formação inicial e ao fato de sua prática na Educação básica e no 

Ensino Superior ter ou não caráter reflexivo, o que permite a interação, de maneiras 

diferenciadas, com todos os locus formativos considerados na pesquisa. 

Dessa forma, a formação de professores inicial contextualizada oferecerá 

caminhos para a superação de dificuldades de aprendizagens que podem estar relacionadas 

com a atuação do professor, como, por exemplo, a atuação mecânica. Nesse aspecto, é a partir 

das estratégias de ensino que se pode criar diferentes caminhos que possibilitem a 

aprendizagem, podendo a Didática ser vivenciada em todas as disciplinas, dialogando com o 

conhecimento tanto específico, como pedagógico, sendo essa mediação melhor, ou seja, uma 

ponte entre o ensinar e o aprender. 

Compreende-se assim, que a Didática da Matemática é concebida como um meio 

que favorece a formação intelectual e social dos seres humanos, sendo atribuído à Didática o 

papel essencial de promover a aprendizagem, o que gera a percepção de que há um maneira 

prazerosa e alegre de ensinar. Diante disso, com embasamento em Kishimoto e D’Ambrósio, 

a pesquisa de Spada (2009), analisada nessa temática, objetivou analisar como se dá o 

processo de inclusão do jogo de regras nas práticas lúdicas dos estudantes-professores do 

curso de Matemática, voltados para os anos finais do ensino fundamental. 

Segundo Spada (2009), os aspectos relevantes a serem considerados nesse 

processo são as possibilidades que esse trabalhador (o professor) promove para favorecer a 

aprendizagem de Matemática. Assim, o papel do professor é também o de planejar ações de 

ensino que convidem o aluno a participar ativamente das aulas, de maneira que as 
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dificuldades nas abstrações dos conteúdos sejam contextualizadas. Nesse aspecto a concepção 

de Didática da autora na sua pesquisa se volta para a aprendizagem, uma vez que as 

dificuldades encontradas pelos alunos em sala de aula no desenvolvimento do conteúdo, têm 

levado os profissionais da área a momentos intensos de reflexões. 

Para D’Ambrósio (1997), as representações sociais, aliadas às dificuldades de 

abstração são manifestadas pelos estudantes, e têm levando muitos professores de Matemática 

a buscarem formação continuada com o intuito de melhorar a prática docente, refletindo sobre 

inserção sócio histórica, invariantes didático-pedagógicas e demais determinantes do processo 

educativo. Em decorrência disso, há um apelo social pela contextualização da Matemática em 

prol transformações no ensino dessa disciplina. 

Diante do exposto, “ao professor é reservada alguma coisa mais nobre. Ao 

professor é reservado o papel de dialogar, de entrar no novo junto com os alunos, e não o de 

mero transmissor do  elho”  D’AMBRÓSIO, 1997, p.10). Ainda para o autor, os saberes 

compartilhados e socialmente elaborados podem permitir a inserção de todos os evolvidos 

numa realidade comum, aproximando-se o educador do processo pelo qual o sentido de 

objetos torna-se concreto para o homem que, continuamente, o constrói, e, neste mesmo 

processo, o mesmo acaba definindo que faz sentido  D’AMBRÓSIO, 1997). 

Analisar os dados à luz dos referenciais teóricos descritos permite afirmar que há 

indagações latentes entre acadêmicos de formação inicial de professor de Matemática que 

perduram durante o curso de licenciatura e, mesmo depois, entre os professores de 

Matemática em exercício.  

Todavia, essas indagações no contexto escolar se constituem e possibilitam a 

formação do professor reflexivo. Fiorentini (2003) afirma que o saber docente  

 

[...] deve ser concebido como um saber reflexivo, plural e complexo, porque 

histórico, provisório, contextual, afetivo, cultural, formando uma teia, mais 

ou menos coerente e imbricada de saberes científicos - oriundos das ciências 

da educação, dos saberes das disciplinas, dos currículos - e de saberes da 

experiência e da tradição pedagógica (FIORENTINI, 2003, p.18). 

 

É relevante ressaltar que a ausência de uma articulação adequada entre a formação 

específica e a formação pedagógica requer uma análise mais profunda das didáticas 

específicas, bem como a da Matemática em relação aos fazeres didáticos.  

Uma vez que se considera necessário refletir sobre percursos históricos, 

entendendo que não há fatos isolados nem contextos fechados, é preciso considerar a 

complexidade que resulta da construção histórico-cultural. 
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A identificação da necessidade de novos caminhos da prática docente requer que 

se questione a possibilidade de mudanças e de novos estudos. Pode-se deduzir, assim, que o 

ensino da Didática na Matemática seja um elemento fundamental para se fazer propostas 

inovadoras em Educação Matemática. Isso é particularmente notado no que se refere ao 

conteúdo dos trabalhos na Didática da Matemática que consiste em motivar alunos para uma 

ciência cristalizada. 

Em conformidade com o assunto, em oito trabalhos as análises dos apontam 

principalmente para a sólida formação da área específica nos cursos. No entanto, sem 

desdobramentos para a atuação na docência, os trabalhos evidenciam que há um 

distanciamento entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar. O modo de 

ensinar, os gestos e as relações que se estabelecem entre professores formadores e licenciados 

têm grande importância no aprendizado da profissão. Desse modo, as pesquisas apontam que 

a qualidade teórico-científica dos cursos, além da disposição de muitos professores 

formadores para discutir os cursos de licenciatura, são fundamentais para a melhoria crescente 

da formação de professores no cenário local e nacional. 

Portanto, a formação de professores de Matemática requer cuidados, considerando 

a complexidade da profissão e os desafios do cotidiano. É fundamental que, além do 

conhecimento matemático conceitual e procedimental, o professor de Matemática 

compreenda a natureza da Matemática, sendo capaz de mediar todo procedimento didático 

que envolve o ensino matemático. Assim, se faz necessário que seja feita uma reflexão sobre 

a prática pedagógica do professor de Matemática. Refletir é o processo em que o professor 

analisa sua prática, compila dados, descreve situações, elabora teorias, implementa e avalia 

projetos, partilhando suas ideias com colegas e alunos, estimulando discussões em grupo. 

Nesse sentido, a formação do professor precisa ser vista como um processo 

contínuo de construção em que o mesmo reflete sobre sua prática diária e não apenas 

coleciona um emaranhado de certificados. 

 

A formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimento ou 

de técnicas, mas através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre 

práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal 

(NÓVOA, 1992, p.13). 

 

Nesse contexto, ressalta-se a importância de se considerar a própria prática do 

professor de Matemática como fonte de estudo para a construção de uma nova prática 

docente. 
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As análises dos trabalhos evidenciaram a necessidade de enfatizar as 

potencialidades do ensino prático reflexivo no contexto da formação inicial de professores de 

Matemática, cujos resultados alcançados possibilitam refletir sobre a própria prática que 

permite rever conceitos sobre a concepção de ser professor. Evidencia-se ainda que, quando o 

foco da reflexão é a própria prática, as discussões são mais significativas e contribuem para o 

desenvolvimento profissional. Considera-se ainda, nesse caso, o quanto podem ser 

significativo os processos de colaboração, de troca de experiências e possibilidades de 

analisar as práticas vivenciadas em coletividade, subsidiadas por teorias educacionais.  

O professor tem a função de mediador didático-pedagógico e sua ação se efetiva 

na relação do aluno com o conhecimento, almejando-se, nessa relação, o desenvolvimento da 

aprendizagem em prol da (re)construção de conhecimentos. 

 

A mediação do professor visa problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os 

alunos, ensiná-los a argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus 

pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam para a aula sua 

realidade vivida (LIBÂNEO, 2008, p.13).  

 

Essa afirmação deixa evidente a responsabilidade do professor quanto a promover 

o desempenho de seus alunos mediante os conteúdos expressos no currículo escolar, ou seja, 

os conhecimentos histórica e culturalmente construídos. Nessa perspectiva, mediar o processo 

de aprendizagem com metodologias específicas, estratégias de ensinos e os mais diversos 

recursos didáticos possíveis, requer a utilização de instrumentos educacionais que viabilizem 

o bom processo de ensino. 

Dos oito trabalhos identificados nessa temática, quatro enfatizam em suas 

pesquisas sobre formação e profissão docente que os resultados analisados apontam para uma 

revisão da compreensão da prática pedagógica do professor, considerado como mobilizador 

de saberes profissionais. Considera-se, assim, que os professores de Matemática em seu 

percurso profissional e pessoal, constroem e (re)constroem seus saberes conforme a 

necessidade de sua utilização e de suas experiências nas estâncias formativas durante esse 

caminho trilhado. 

É relevante compreender a partir dessas reflexões que a formação de professores e 

os saberes docentes, em âmbito internacional, iniciaram-se entre as décadas de 1980 e 1990. 

Um dos motivos que contribuiu para sua efervescência foi o movimento de profissionalização 

do ensino e suas conseqüências para a produção de um repertório de conhecimentos, visando 

garantir a legitimidade da profissão. 
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Conforme Libâneo (1996), o exercício educativo é um fenômeno social e 

universal, uma atividade humana necessária à essência e ao funcionamento em todas as 

sociedades. Não há sociedade sem prática educativa, nem prática educativa sem sociedade. A 

prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também o processo 

de prover aos indivíduos conhecimentos e experiências culturais que os tornem aptos a atuar 

em todas as esferas da sociabilidade e a promover transformações com o intuito de superar 

condições econômicas e políticas desfavoráveis ao desenvolvimento social. 

Para Libâneo (2008), “uma das novas atitudes docentes diante da realidade do 

mundo contemporâneo é o professor assumir o ensino como mediação”. Ressalta ainda que:  

 

O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, a 

aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimentos, não 

subsistem mais. Isso não quer dizer abandono dos conhecimentos 

sistematizados da disciplina nem da exposição de um assunto a que se 

afirma, é que o professor media a relação ativa do aluno com a matéria, 

inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando os 

conhecimentos, a experiência e os significados que os alunos trazem à sala 

de aula, seu potencial cognitivo, suas capacidades e interesses, seus 

procedimentos de pensar, seu modo de trabalhar. Ao mesmo tempo, o 

professor ajuda no questionamento dessas experiências e significados, provê 

condições e meios cognitivos para sua modificação por parte dos alunos e 

orientá-los, intencionalmente, para objetivos educativos (LIBÂNEO, 2008, 

p. 13). 
 

Tem-se então, que dos novos conhecimentos e das diversas possibilidades para o 

ensino e aprendizagem surgem as mudanças, assim como as novas formas de pensar e agir, 

tanto na organização do processo de ensino como na forma de aprender. 

Conforme Silva (2001), o ensino proporcionará seu aporte à medida que forem 

cultivadas metodologias que apresentem como prioridade a criação de estratégias que 

instiguem o espírito crítico, defendam a criatividade, o trabalho mediado pelo coletivo numa 

relação de autonomia resultante da certeza na própria capacidade de distinguir e encarar os 

desafios. Para ensinar, é necessário que se compreendam os princípios da organização do 

processo de ensino aprendizagem, que possibilitam ensinar e o aprender. 

Segundo D'Ambrósio (1993), a formação de professores de Matemática é um dos 

grandes desafios para o futuro, sendo que o professor é elemento central do processo de 

ensino aprendizagem. Diante desses desafios, incentiva-se que o professor seja levado a 

buscar um novo ensino de Matemática, que proporcione mudanças na forma ensinar. 

Assim, os oito trabalhos sinalizam também a necessidade da articulação da 

Psicologia na Formação do professor, considerando o ensino desenvolvimental abordado nas 
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contextualizações de Vasili V. Davídov, que enfatiza a importância do processo de ensino-

aprendizagem. Davídov (1988) sustenta que uma nova educação, apropriada aos tempos 

contemporâneos e à revolução técnico-científica, encontra-se assentada em função do 

alargamento, devendo observar o trabalho de transformar o conteúdo e os métodos de ensino. 

Nesse aspecto, a relevância da psicologia vinculada pela Didática à formação do 

professor de Matemática compreende, pois, algumas dimensões: a formação teórico-

científica, incluindo a formação acadêmica específica nas disciplinas em que o professor vai 

especializar-se e a formação pedagógica; a formação técnico-prática visando à preparação 

profissional específica para a docência, incluindo a Didática, as metodologias específicas das 

matérias, a psicologia da educação, a pesquisa educacional entre outras. 

Sendo assim, é possível pensar numa leitura Matemática de quais seriam os 

princípios lógicos matemáticos e pedagógicos que possibilitam a transformação de ações em 

outras atividades, que promovam a apropriação do ensino. Esse teor didático tem sua razão 

diante de estudos em educação que manifestam descontentamento em relação ao ensino de 

Matemática, visto que Davídov (1982), por exemplo, conclama pela necessidade de um modo 

de organização do ensino, que incida na atividade de ensino e na de estudo como forma de 

colocar os alunos em processo de elaboração de conceitos matemáticos. Assim, conforme 

Leontiev (1978; 2001), isso requer que a ação esteja vinculada ao fim da atividade e depende 

das condições concretas de vida do ser humano. 

Com base nos trabalhos analisados, a temática “Formação de professores de 

Matemática” identificou-se com as contribuições e os desafios de se ensinar geometria 

espacial organizada, com base na teoria do ensino desenvolvimental, fundamentando-se 

principalmente nas teorias de Vygotsky e Davydov.  Esse fator se consistiu em mostrar um 

caminho alternativo de organização do ensino de Matemática. Acredita-se que, mesmo com as 

dificuldades e contradições presentes na escola pública e na vida escolar dos alunos, é 

possível realizar o ensino embasado na teoria do ensino desenvolvimental e contribuir para a 

formação do pensamento teórico da maioria dos alunos. 

A Matemática, todavia, se constitui, ao longo dos anos, num sistema de conceitos 

científicos constituído por seus campos (aritmética, geometria e álgebra). Davýdov (1982) 

estabelece como função primordial da educação escolar o desenvolvimento do pensamento 

teórico e faz relações com o ensino de Matemática para que se atenha à superação do 

desenvolvimento do pensamento aritmético enfatizado pelas propostas pedagógicas atuais 

para atingir o nível do pensamento algébrico. Com isso, compreende-se que para o 
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desenvolvimento do pensamento matemático, é essencial que se faça reflexões sobre o 

processo didático enfatizado em sala de aula. 

Nos oito trabalhos analisados, percebe-se uma insuficiência do modelo de ensino 

vigente para causar impacto positivo na qualidade da aprendizagem dos alunos e, 

consequentemente, a formação de conceitos matemáticos na Educação Infantil, com 

embasamento na perspectiva histórico-cultural, sendo este um dos aspectos relevantes, com 

embasamento na proposta de ensino desenvolvimental. 

Na pesquisa de Teixeira (2010), um dos oito trabalhos analisados na temática 

formação do professor de Matemática, ressalta-se que estudos e pesquisas apontam para a 

necessidade de se determinar quais conhecimentos são realmente necessários à atuação do 

futuro professor e em particular abordam essa questão especialmente nos cursos de 

licenciatura em Matemática. Nessa pesquisa o autor busca compreender a complexidade do 

processo ensino-aprendizagem de Matemática na perspectiva inclusiva, concebida na 

diversidade.  

Teixeira (2010) na sua pesquisa busca analisar as relações existentes entre 

inclusão, matemática e educação matemática, tendo como parâmetro o histórico da 

matemática e a sua escolarização a fim de desvelar os (des)caminhos, perspectivas, ações, 

conceitos e concepções. Tendo por objetivo o desenvolvimento de um estudo que contemple, 

de forma efetiva, a transformação da ação e do discurso na realidade vivenciada no processo 

ensino-aprendizagem de matemática no contexto da diversidade, empreende-se o 

desenvolvimento de uma pesquisa em uma escola da rede estadual. 

A pesquisa de forma analítica, aponta que os resultados das ações desenvolvidas 

concluem que é possível conceber uma Matemática transformadora que possa contribuir, 

efetivamente, no desenvolvimento sociocultural dos educandos. Mas uma Matemática 

transformadora exige tanto do educador, e escola quanto do sistema educacional uma postura 

inclusiva que contemple a todos, sem exceção e para refletir sobre uma proposta de 

Matemática nessa perspectiva, é necessário compreender a inclusão em suas múltiplas 

dimensões: histórica, conceitual e conceptiva. De maneira que o professor de Matemática 

demonstre ter formação pedagógica nessa área de ensino (Teixeira, 2010). 

Percebe-se que nesse trabalho o autor apresenta sete categorias importantes de 

conhecimentos, na qual é denominada de base de conhecimentos, em que são consideradas 

como o mínimo necessário à atuação de um professor, que são elas: conhecimento do 

conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento curricular, conhecimento 
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pedagógico do conteúdo, conhecimento sobre os alunos e suas características, conhecimento 

dos contextos educacionais e o conhecimento sobre os fins educacionais, propósitos e valores 

e sobre suas bases filosóficas e históricas.  

Assim, como cita o trabalho a prática como componente curricular é concebida 

como uma dimensão do conhecimento que deve estar presente nos cursos de formação tanto 

nos momentos em que se trabalha a reflexão sobre a atividade profissional, como durante o 

estágio, momento em que os futuros professores exercitam a atividade profissional. Assim, 

deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico dos cursos de licenciatura em 

Matemática. 

Percebe-se, no decorrer das análises, que os trabalhos apontam para a mediação 

do professor no ensino significativo da Matemática através de jogos como instrumento 

pedagógico, favorecendo a aprendizagem de Matemática que possibilita a construção do 

pensamento matemático das crianças. Assim, o professor de Matemática deveria começar a 

refletir sobre seu fazer pedagógico, discursando acerca de uma abertura no planejamento e 

atentando para o acompanhamento da construção de cada criança e para suas futuras atuações. 

Por fim, a apropriação dos jogos como instrumento de mediação pedagógica propicia a 

aprendizagens na Matemática. 

Assim, a partir da tématica “Formação de professores de Matemática”, 

compreende-se que, por intermédio do processo ensino aprendizagem entendido em sua mais 

ampla definição como a comunicação da cultura de uma a outra geração, o indivíduo entra em 

contato com a experiência humana dela se apropriando. Esse processo de apropriação do 

conhecimento que possibilita justamente a construção da aprendizagem em qualquer 

disciplina e, neste caso, pode-se afirmar que isso ocorre com a Matemática. 

Enfim, o analisar a referida temática, cabe ainda ressaltar aspectos relevantes 

sobre o ensino da Matemática, pois o conhecimento pedagógico do professor é essencial na 

formação do professor de Matemática. Heliadoro (2001) ressalta que, no ensino da 

Matemática, a aprendizagem era tida com memorização e, nesse caso, o papel do aluno era de 

ouvinte passivo, espectador que deveria empenhar-se em exercitar e reproduzir soluções, 

dando assertivas no desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula. Portanto, não se 

estimulava o raciocínio, a crítica e a autonomia. Compreende-se o conhecimento pedagógico 

do professor de Matemática fazendo-se necessários, para que se tenha um conhecimento 

amplo da disciplina, de seu contexto histórico, os vários aspectos epistemológicos que devem 

ser considerados no processo de ensino aprendizagem. 
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3.3 - 3 . Educação Matemática 

 

Associada à categoria Educação Matemática a palavra-chave “Aprendi agem” se 

destacou em sete pesquisas, que buscam nessa temática apontar a que pesquisados têm 

valorizado a dimensão do processo de aprendizagem nas instituições de ensino. Uma vez que 

a aprendizagem precisa envolver a satisfação pessoal para que o estudante tenha o desejo de 

aprender. Nessa temática as produções que correspondem a 35% dos trabalhos analisados, que 

buscavam compreender também o significado da Educação Matemática na Matemática. Uma 

vez que a Educação Matemática, também chamada de Didática Matemática (em países 

europeus), é considerada o estudo das relações de ensino e aprendizagem de Matemática 

(BROUSSEAU, 1994). 

Sabe-se que a Educação Matemática é ainda em alguns países europeus como a 

França, Espanha e Alemanha uma expressão de controversa. A Educação Matemática é 

sinônimo de Didática da Matemática, hoje um campo acadêmico de pesquisa que investiga o 

ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Para o pesquisador francês Guy Brousseau, a Didática da Matemática se localiza 

entre as ciências cognitivas como “a ciência das condições específicas da difusão dos 

conhecimentos matemáticos úteis ao funcionamento das instituições humanas” (Brousseau, 

1994, p.52). Para Brousseau (1994) trata-se de um saber que se interessa pela produção e 

comunicação dos conhecimentos matemáticos, naquilo que ela tem de específicos dos 

mesmos. Considera, como seus objetos de estudos, as operações essenciais da difusão dos 

conhecimentos, as condições dessa difusão e as transformações que produz, tanto sobre os 

conhecimentos como sobre seus utilizadores além das instruções e das atividades que tem por 

objetivo facilitar estas operações. 

Vale salientar que a Educação Matemática está na fronteira entre a Matemática, 

a Pedagogia e a Psicologia, pois, desde o início do século XX, professores de Matemática têm 

se reunido para discutir sobre esse ensino. Os teóricos envolvidos nesse processo defendem 

que cada área de ensino deve repensar sua própria Didática, reconhecendo que não há campo 

de estudo único que atenda às especificidades de ensino de cada área do conhecimento. 

No entanto, no que diz respeito a essa temática, conforme demonstra o quadro 9 

do capítulo II, as pesquisas abrangem uma diversidade teórico-metodológica expressadas 

pelas diferentes posições sobre Educação Matemática. As contribuições de D’Ambrósio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1tica
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foram identificadas em seis trabalhos, Fiorentini em cinco, Lorenzato e Pierre Lévy em 

quatro, Fedalto em três e Bicudo e Muniz em dois trabalhos.  

Assim, a pesquisa de Pereira (2007), uma das pesquisas entre os sete trabalhos 

identificados nessa temática que identificou a aprendizagem como palavra chave a 

aprendizagem, teve como tema estratégias de estudo deliberado e percepções sobre o ensino 

de Matemática em contexto universitário, com objetivo investigar, entre os estudantes 

universitários de graduação em Matemática, estratégias de estudo deliberado e percepções 

sobre o ensino aprendizagem, em termos de metacognição e auto-regulação. Os resultados da 

pesquisa indicam que a maior parte dos alunos destina, em tempo real, de uma a três horas 

diária ao estudo individual deliberado, enquanto que, na concepção dos aprendizes, em tempo 

ideal, o curso exige, em média, de duas a quatro horas.  

Para Pereira (2007) as estratégias de aprendizagem tidas como eficientes incluem 

à atenção às explicações do professor, organização do material didático, assiduidade, 

pontualidade e o hábito de fazer anotações durante a aula. As principais fontes causadoras de 

interferência na concentração no momento de aula incluem a monotonia da sala de aula, 

conversas paralelas, brincadeiras indevidas e o barulho do celular. Entre os fatores 

motivacionais destacam-se o clima de amizade e confiança mútua entre alunos e professores e 

entre estudantes, os estudos vinculados aos projetos de vida dos estudantes, a influência da 

família, o entusiasmo do professor pela disciplina que ensina, o ambiente na organização de 

seus estudos e o local de estudo desprovido de barulho. Após uma reflexão e avaliação dos 

processos metacognitivos e auto-reguladores, sugere-se aos estudantes aumentar o tempo de 

estudo individual deliberado e estabelecer como meta melhores hábitos de estudo e, aos 

professores, trabalhar melhor o aprender a aprender, aperfeiçoando o processo didático no 

ensino aprendizagem em Matemática. 

Segundo Pereira (2007), D’Ambrósio  1996) afirma que o ensino da matemática 

deve permitir a compreensão crítica da realidade por parte dos alunos. Ou, mais do que isso, 

esse ensino deve oportunizar ao aluno optar pela forma de resolver suas questões na medida 

em que esse ensino não impõe o saber institucionalizado ao saber do senso comum, mas 

apenas os problematiza e compara, possibilitando a opção consciente de qual caminho se 

pretende seguir. Dessa forma, como afirma a autora da pesquisa, busca-se um ensino de 

Matemática valorize a cultura do aluno, que o auxilie a desenvolver o seu pensamento teórico 

com base no que ele já sabe, se desdobrando a partir do domínio do conteúdo a ser ensinado 

pelo professor em sala de aula. 
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Diante do exposto, nota-se que, na formação do professor de Matemática, as 

abordagens da pesquisa de Pereira (2207), visaram expor como todo processo que envolve a 

Educação Matemática contribuem no processo de mudanças qualitativas na aprendizagem do 

aluno. E verifica-se ainda que o domínio do conhecimento do conteúdo por parte do 

professor, o como ensinar o conteúdo é fator decisivo no ensino (PEREIRA, 2007). 

Segundo D’Ambrósio  2002), nesse conte to, citado na pesquisa de Pereira 

(2007), afirma que não se deve construir uma epistemologia para a Etnomatemática na 

Educação Matemática, buscando expor uma explicação final para a mesma. Para D’Ambrósio 

(2002), a ideia central do programa em Etnomatemática, é levar o indivíduo a entender a 

aventura da espécie humana na busca de conhecimento e na adoção de comportamentos. 

A Etnomatemática, nesse sentido, propõe um enfoque epistemológico alternativo 

associado a uma historiografia mais extensa, que parta da realidade e que chegue, de maneira 

natural e com forte fundamentação cultural, à ação pedagógica dos professores que ensinam 

da Matemática, propiciando a aprendizagem dos alunos. D’Ambrósio (2002) faz uma 

definição etimológica do termo. Para o autor, o nome Etnomatemática é uma construção que 

pode ser considerada um “abuso” etimológico, pois é formado pelas 

raízes “etno + matema + tica”, “inspiradas” por raízes gregas. 

Ressalta ainda D’Ambrósio (2002) que toda essa inspiração resulta da busca por 

entender como  os radicais gregos “ethno, mathema e techné” se situam no universo cultural, 

particularmente o linguístico e literário. Os limitados conhecimentos do autor segundo ele, 

sobre o grego clássico foram compensados por boas leituras de cronistas da época e de 

reconhecidas traduções comentadas. Da inspiração, surgiram as utilizações de “tica” como 

maneiras, modos, técnicas ou mesmo artes [techné] de “matema”, isto é, explicar, conhecer, 

entender, lidar com, conviver com um “etno”, isto é, com uma realidade natural e 

sociocultural na qual o indivíduo está inserido.  

Ainda segundo D’Ambrósio (2002), é nessa realidade, natural e sociocultural que 

indivíduos geram, organizam e difundem conhecimento, isto é, conjuntos de fazeres e saberes, 

acarretando a esse processo didático a promoção da aprendizagem. Para o autor, são os 

conhecimentos que se referem a sua condição humana, à natureza que o cerca, o informa e o 

estimula a refletir sobre sua condição, sobre sua historicidade, sobre seu futuro, sobre seu 

cotidiano, tais como as práticas de comparar, classificar, quantificar, medir, organizar e de 

inferir e de concluir. Diante disso, nascem todos os saberes e fazeres, isto é, o conhecimento e 
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o comportamento de uma comunidade, bem como sistema de valores sobre o qual se apoia o 

conhecimento compartilhado e o comportamento compatibilizado. 

A partir da exposição das sete pesquisas identificadas na palavra-chave 

“Aprendi agem”, percebeu-se assim, que a Educação Matemática ganhou mais espaços nas 

discussões acadêmicas e profissionais do ensino, e muitos tem buscado uma definição que 

desvenda a complexidade da Educação Matemática o que tem se refletido diretamente nas 

pesquisas da área, ampliando as possibilidades de investigação. Segundo Costa (2007), pode-

se compreender melhor a Educação Matemática a partir de três sentidos didáticos da 

Educação Matemática: 

Educação Matemática como conjunto de conhecimento, artes, destrezas, 

linguagens, convenções, atitudes e valores centrados na Matemática; 

Educação Matemática como atividade social que é praticada em 

determinadas instituições e levada a cabo por profissionais qualificados; e 

Educação Matemática como disciplina científica (Didática da Matemática) 

com o objetivo de delimitar e estudar os problemas que surgem durante os 

processos de organização, comunicação, transmissão, construção e 

valorização do conhecimento matemático (COSTA, 2007, p.4 ). 

 

Pode-se salientar, nesse aspecto, que existe uma série de temas que buscam 

investigar os rumos da Educação Matemática. Kilpatrick (1998) ressalta que esses temas 

podem ser o processo de ensino/aprendizagem de Matemática, currículos, emprego de 

tecnologia, teorias da comunicação, prática docente, desenvolvimento profissional de 

professores, semiótica, práticas de avaliação, antropologia e contexto sócio-cultural e político 

do ensino aprendizagem de Matemática, dentre outras que se possa identificar. 

A Educação Matemática para Ponte (1992) se caracteriza como um campo misto 

em que se entrecruzam as lógicas profissionais e de investigação. Afirma ainda o autor que o 

papel da Educação Matemática como campo de investigação  é formular e analisar os 

problemas do ensino e da aprendizagem em Matemática, proporcionando conceitos, 

estratégias e instrumentos que sejam  relevantes para quem atua no campo profissional, para 

administração educativa e para todos aqueles que se interessam pelo problema do ensino. 

Dos sete trabalhos, que correspondem aos 35% das produções, dois desses 

trabalhos identificados nessa temática “Educação Matemática”, apontam que o que se espera 

de um ensino efetivo da Matemática é que esse ensino propicie aos alunos a compreensão dos 

conceitos matemáticos, contribuindo para que formem e desenvolvam um pensamento 

matemático sistematizado. 

A produção de Dias (2012) que visa tematizar as formas de uso das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC) por professores formadores do curso de Licenciatura 
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em Matemática, com objetivo de analisar os usos das TIC por professores, adotou-se a 

abordagem do tipo qualitativo, por meio dos seguintes instrumentos de coleta de dados: 

análise documental e observação de aulas, para analisar a inserção das TIC na sociedade e na 

educação. Assim a autora mostrou que foi possível compreender que as formas de uso das 

TIC por professores do curso de licenciatura em Matemática da instituição pesquisada seguem 

as concepções determinista e instrumental. Observou-se que a inserção das TIC na prática 

docente da instituição pesquisada está baseada na racionalidade cognitivo instrumental, 

priorizando os saberes disciplinares  e científicos para o mundo moderno. 

Nesse aspecto, os estudos tem mostrado as dificuldades encontradas pelos alunos 

na aquisição dos conceitos de conteúdos matemáticos e na apropriação da utlização dos 

recursos didáticos e midiáticos. Sendo que, os conceitos geométricos geometricos por 

exemplo podem ser citados, uma vez que as duas pesquisas mostram que as recentes 

avaliações evidenciam que o desempenho da Matemática se torna ainda mais baixo quando se 

trata de geometria, e tem sido dada menos atenção do que a outros temas. 

Destacam-se ainda, alguns fatos que justificam o baixo rendimento em geometria, 

como: muitos dos professores receberam formação precária, os cursos de formação inicial 

continuam não conseguindo discutir uma proposta mais eficiente em geometria, os cursos de 

formação continuada não atingem o objetivo de mudar a prática deste ensino na sala de aula, 

muitos tópicos de Matemática não são planejados ou não ensinados. Como por exemplo, 

noções de estatística, probabilidade, entre outros. 

Nota-se assim, que o ensino na Matemática passou por transformações, nas 

últimas décadas, que propiciaram  debates relevantes nos meios educacionais. As concepções 

dos professores noscursos de Matemática, por exemplo, primam por  visar à  acumulação de 

fatos, de regras, de teoremas e de procedimentos  absolutistas e instrumentais, uma vez que 

conceber e lidar com o conhecimento matemático resulta da visão que o professor tem da 

disciplina, da crença que ele possui a respeito de como ocorre o processo de aprendizagem e 

os objetivos que aprimoram o ensino da Matemática (LORENZATO; FIORENTINI, 2009). 

O autor Lemes (2012) na sua pesquisa identificada nos trabalhos analisados nessa 

temática, afirma que é durante a formação inicial que o futuro professor deve ter seus 

primeiros contatos com a tecnologia, no sentido de conhecer os materiais disponíveis para sua 

área, discutir as formas de uso, as formas de avaliação, planejar atividades, enfim, adquirir 

conhecimentos que possibilitem utilizar a tecnologia em sua prática pedagógica. Segundo o 

autor, a licenciatura em Matemática é encarregada pela formação do futuro professor, não se 
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pode afirmar que isso basta, pois é apenas a primeira etapa da longa jornada de preparação 

profissional, já se pode apreender como ensinar e compreender como os alunos aprendem 

(LEMES, 2012). 

Desse modo, para a Educação Matemática, não há uma preocupação Didática por 

parte dos professores de Matemática (SILVA, 1999). Somente a partir das diversas discussões 

sobre a Educação Matemática é  que o ensino nessa área passa a ser visto como um saber 

construído culturalmente. 

Valente (2008), afirma que a Didática da Matemática se constituía como uma 

ferramenta que oferecia competências para ingressar em determinadas carreiras, como, por 

exemplo,bancário, contador. Nesse aspecto, Heliodoro (2003) ressalta que a preocupação era 

direcionada para a qualificação da sociedade e para a transmissão do conhecimento, e não 

para uma fundamentação teórica nos aspectos didáticos da Matemática. 

Assim, percebe-se que as pesquisas sobre o ensino de Matemática sugerem que o 

professor tenha um olhar mais crítico sobre suas próprias ações pedagógicas, que seja capaz 

de exercitar uma vigilância epistemológica em relação à Matemática, dando importância às 

interações entre os sujeitos da aprendizagem, especificamente utilizando a argumentação e 

discussão na aprendizagem de conceitos matemáticos. Uma vez que as pesquisas recomendam 

que o professor que ensina Matemática, deverá ter um olhar investigativo sobre sua prática, 

capaz de identificar os obstáculos didáticos que possam limitar a apropriação dessa 

aprendizagem pelo aluno e principalmente ser capaz de compreender e tratar a Matemática 

enquanto produção humana. 

Nessa premissa, verificou-se que nos trabalhos analisados, foi possível 

compreender a complexidade do processo ensino-aprendizagem de Matemática na perspectiva 

inclusiva, concebida na diversidade das temáticas desenvolvidas por alguns autores cujo 

propósito era analisar as relações existentes entre inclusão, da Matemática e da Educação 

Matemática, tendo como parâmetro o histórico da Matemática e a sua escolarização, a fim de 

desvelar os (des)caminhos, perspectivas, ações, conceitos e concepções, visando à  

transformação da ação e do discurso na realidade vivenciada no processo ensino-

aprendizagem de Matemática, no contexto da diversidade.  Os resultados mostram que, diante 

das ações desenvolvidas, é possível conceber uma Matemática transformadora que contribua, 

efetivamente, com o desenvolvimento sociocultural dos educandos. Entretanto, uma 

Matemática transformadora exige tanto do educador e da escola quanto do sistema 

educacional uma postura inclusiva que contemple a todos, de maneira que, para refletir sobre 



117 

 

 

uma proposta de Matemática nessa perspectiva, é necessário compreender a inclusão em suas 

múltiplas dimensões: histórica, conceitual e conceptiva. 

A aprendizagem efetiva da Matemática não consiste apenas na construção de 

habilidades, como o desenvolvimento o cálculo ou da resolução de problemas, ou na fixação 

de alguns conceitos através da memorização ou da realização de uma série de exercícios. Para 

Fiorentini (1995), o aluno apreende significativamente a Matemática quando consegue 

atribuir sentido e significado às ideias matemáticas, ou seja, pensar, estabelecer relações, 

justificar, analisar, discutir e criar. 

Em sete trabalhos analisados nessa temática, a aprendizagem foi ressaltada como 

processo primordial no ensino, com articulação entre teoria e práticas. Os trabalhos ainda 

enfatizaram a relevância das práticas pedagógicas mediadas pelo uso do computador como 

recurso didático, ressaltando a importante contribuição das reflexões sobre as atuais e futuras 

práticas pedagógicas para aperfeiçoar, otimizar e melhorar o ensino em Matemática. 

Na pesquisa de Lemes (2012) que objetivou evidenciar a produção de sentidos 

dos princípios da proposta Didática lógico-histórica da álgebra por professores de 

Matemática, a qual buscou re elar resposta à “quais as evidências da produção de sentidos 

dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática 

em ati idade de ensino?”  

 Evidenciou-se na pesquisa de Lemes (2012) que na produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica pelos professores gerou as unidades de análise 

denominadas um novo sentido para a organização do ensino e Sentidos do lógico-histórico do 

conceito nas atividades orientadoras de ensino. Tais unidades foram compostas de episódios 

que revelaram o fenômeno pretendido; confirmado nas transcrições feitas das filmagens do 

curso, nos diários da pesquisadora e dos docentes, na entrevista com os professores e 

atividades orientadoras de ensino elaboradas por eles. 

De acordo com Lemes (2012) a formação provocou nos professores a produção de 

sentidos ao aprenderem e ensinarem álgebra numa proposta lógico-histórica, pois os 

professores interagiram, colaboraram entre si, perceberam a importância da inserção do 

lógico-histórico em suas atividades e sinalizaram dar continuidade à elaboração de atividades 

orientadoras de ensino, pois reconheceram que a proposta é aplicável a qualquer conteúdo 

matemático e adequada para a aprendizagem e o consequente desenvolvimento do aluno. 

Nesse sentido, segundo D’Ambrósio (2002), o ensino da Matemática se tornou 

amplo no contexto didático, visto que se trata de uma estratégia que foi ampliada pelo homem 
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ao longo dos anos para explicar, entender, manejar e conviver com a realidade sociocultural. 

Segundo o autor, “Matemática e educação são estratégias contextualizadas e totalmente 

interdependentes” e é preciso entender a evolução de ambas e analisar as tendências 

considerando o estado atual da civilização  D’AMBRÓSIO, 2002, p. 7-8). 

Um dos trabalhos identificados entre os 35% das produções, evidencia que o uso 

do computador é fator importante no processo de aprendizagem. A pesquisa de Coraça (2010) 

investiga o uso do computador na prática pedagógica de professores de Matemática que 

atuam em Salas de Tecnologias Educacionais. Os dados desta pesquisa foram coletados por 

meio de entrevistas semi-estruturadas, planejamento e desenvolvimento de atividades 

utilizando softwares matemáticos. 

Para Coraça (2010) os dados revelam que a maioria dos professores investigados 

não teve contato com a tecnologia educacional em sua formação inicial e a formação 

continuada oferecida pelo NTE (Núcleo de Tecnologias Educacionais) é voltada para os 

conhecimentos de informática, não considerando a especificidade de cada área de ensino e a 

necessidade de cada professor. Outro fator observado foi a influência existente entre as duas 

práticas que esse professores atuam. Devido à formação recebida, os professores ao atuarem 

como professores de tecnologias acabam não orientando os professores regentes de 

Matemática regentes apontando as efetivas contribuições do uso do computador. 

Nesse sentido, percebe-se que é preciso aprender a utilizar as TICs para melhor 

desenvolver as atividades práticas em sala nas aulas de Matemática.  Pois, os trabalhos 

assinalam que as formas de uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) por 

professores formadores do curso de Licenciatura em Matemática seguem as concepções 

determinista e instrumental.  

Vale nesse momento destacar no meio educacional específico da Matemática, que 

há uma diferença entre o educador matemático e o matemático. Segundo Lorenzato e 

Fiorentini (2009), o Educador Matemático é aquele que concebe a Matemática como um 

meio, educandoatravés da Matemática para formar o  cidadão e, questionando assim, por 

exemplo, qual a Matemática e qual o ensino são adequados e relevantes para formação em 

Matemática. O educador matemático é um profissional responsável pela formação 

educacional e social dos alunos, dos professores de Matemática (de nível fundamental e 

médio), e também pela formação dos formadores de professores. 

Fiorentini (2003) destaca que o matemático, por sua vez, idealiza a Matemática 

como um fim em si mesma e, quando escolhe atuar no ensino de Matemática, prioriza a 
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atividade pedagógica. Nesse aspecto, finda por priorizar as fórmulas e os cálculos. Instrui os 

alunos apenas com as regras e macetes que convêm para resolver o problema imediato sem o 

entendimento da lógica que define os conceitos matemáticos. Preocupa-se, essencialmente, 

com a memorização, com o saber para a prova, para o vestibular. Nessa premissa pode-se aqui 

enfatizar a importância da inserção das TICs no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Nesse caso, a inserção das TICs, na prática docente, se baseia na racionalidade 

“cognitivo instrumental” e prioriza os saberes disciplinares e científicos para o mundo 

moderno. D’Ambrósio (1996) afirma que é necessário compreender a formação do professor 

pelo viés matemático dentro de sua historicidade, o que nos permite apreender sua construção 

histórica e tecnológica, enfatizando fatores essenciais em qualquer discussão. 

Freire (2009) destaca as percepções sobre o ensino de Matemática no em contexto 

da universidade a partir da análise de alguns trabalhos estratégias de estudo deliberado e 

percepções sobre o ensino aprendizagem, em termos de metacognição e auto-regulação
22

. 

Assim, os recursos tecnológicos utilizados no processo de ensino aprendizagem da 

Matemática vão ganhando cada vez mais espaço nos meios educacionais. E esses recursos 

propiciam enriquecimento no desenvolvimento dos conteúdos matemáticos que são abordados 

pelos professores de Matemática em sala de aula. 

Nesse sentido, percebe-se que os aspectos afetivos e emocionais, especificamente 

as motivações, determinam o grau de auto regulação apresentado pelos alunos. 

 

Alunos motivados demonstram comportamentos e pensamentos que 

otimizam a aprendizagem e o desempenho, tais como tomar iniciativa, 

enfrentar o desafio ou utilizar estratégias de resolução de problemas. 

Exprimem também afectos positivos face à aprendizagem, como entusiasmo, 

curiosidade e interesse. Esses são os alunos que farão um percurso escolar 

mais longo, aprenderão mais e se sentirão melhor consigo mesmos 

(FREIRE, 2009, p.193). 

 

                                                           

22
As teorias da autoregulação da aprendizagem, segundo Freire (2009), referem que a ação autoregulada se 

desenvolve em fases. Uma dessas fases, que se chama “antecipação e preparação”, diz respeito ao 

estabelecimento dos objetivos pedagógicos e à  escolha de um plano estratégico, ou seja, como o nome sugere, 

nessa fase, o aluno escolhe o quê vai fazer e qual  pretende atingir. Essa fase é influenciada pelos 

construtosmotivacionais, os objetivos de realização, a autoeficácia e a valorização da aprendizagem. Segundo o 

autor, existe a necessidade do aluno se apropriar dos objetivos, valorizando-os e estabelecendo-os como seus, 

ainda que a construção dos mesmos não seja acompanhada exclusivamente pelo prazer, mas fundamentalmente 

pela necessidade, com vistas a alcançar um projeto maior. 
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A persistência, o empenho e os objetivos traçados, são frutos das expectativas de 

desempenho que os alunos possuem, promovendo boa aprendizagem. Sabe-se que o 

desenvolvimento tecnológico tem proporcionado uma nova dimensão no que se refere ao 

processo educacional como um todo. Essa nova dimensão prioriza um novo conhecimento 

que visa considerar o desenvolvimento do pensamento criativo com uma dimensão 

fundamental da cognição humana. 

 

Os educadores devem estar abertos a essas novas formas do saber, novas 

maneiras de gerar e dominar o conhecimento, novas formas de produção e 

apropriação do saber científico, pois, assim, poderiam compartilhar os 

métodos de ensino e teorias de trabalho com as TICs, tornando-as partes 

integrantes da realidade do aluno (LORENZATO, 2006, p.154). 

 

O ensino aprendizagem em Matemática, na sociedade da informação é muito mais 

que treinar. Esse processo requer que o professor forme alunos capazes de aprender a 

aprender. Com isso, a disseminação das TICs na Educação Matemática objetiva oferecer aos 

professores aspectos teórico-metodológicos relacionados às necessidades, às dificuldades, aos 

limites e às potencialidades didático-pedagógicas. 

Diante disso, Lévy (1998) afirma que as TICs vêm assumindo papel importante 

em estruturar novos espaços e tempos de aprendizagem, trocando o texto linear e fechado dos 

materiais impressos, audiovisuais ou mesmo digitais pela construção de hipertextos que 

aglomeram mensagens, ideias, imagens, sons, em movimentos dinâmicos, circulares, fluidos, 

cujas saídas, sempre imprevisíveis e inesperadas, tornam-se, às vezes, frustrantes, dada a 

forma descontínua dos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Dos sete trabalhos identificados nessa temática, dois sinalizam que o professor de 

Matemática assume papel de suma importância no uso das tecnologias da escola. O professor 

que é específico de tecnologia também auxilia na logística do uso de materiais tecnológicos 

assim como a instalação e uso do data-show, retroprojetor e vídeo; é ele quem organiza o 

agendamento da sala de tecnologias e auxilia o professor regente no uso da parte técnica do 

computador e impressão. Apesar de o professor de tecnologias auxiliar no planejamento dos 

educadores regentes, é este quem vai efetivamente utilizar a tecnologia. 

Segundo Lévy (1998), atualmente, o ambiente de ensino é permeado pelas TICs, 

onde a Internet, tem m sido ponto chave de transformação, enquanto processo inovador e 

capaz de estabelecer novos conceitos de interação social. Importante perceber que o uso de 

software na educação tem se apresentado não apenas como uma ferramenta que auxilia na 

prática docente e no desenvolvimento de atividades, mas também como uma tendência 
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mundial que vem interferindo nos setores profissionais, sejam nos setores públicos ou 

privados, e principalmente nas instituições de ensino. 

Nesse contexto, enfatizar a importancia dos recursos tecnológicos no processo de 

ensino aprendizagem se faz importante pois  todo procedimento didático utlizado em sala de 

aula, de alguma forma, sofre influência das Tecnologias de Informação e 

Comunicação  (TICs), pois nota-se que novos conhecimentos e novas tecnologias são criados 

e postos à disposição dos que deles precisam,  em uma velocidade nunca vista. A informação 

já existente é continuamente trabalhada e aperfeiçoada por pessoas espalhadas por todo o 

mundo, fazendo com que esta esteja sempre atualizada. E nas instituições de ensino esses 

recursos são utilizados como mecanismos que favorem e facilitam o processo de ensino 

aprendizagem. Lévy (2008) ressalta que: 

 

Tais tecnologias intelectuais favorecem novas formas de acesso à 

informação, como: navegação hipertextual, caça de informações através de 

motores de procura, knowbots, agentes de software, exploração contextual 

por mapas dinâmicos de dados, novos estilos de raciocínio e conhecimento, 

tais como a simulação, uma verdadeira industrialização da experiência de 

pensamento, que não pertence nem à dedução lógica, nem à indução a partir 

da experiência (LÉVY, 2008, p.58). 

 

Assim, a ação pedagógica deve ser integrada ao uso das TICs, uma vez que se 

tratando de Matemática, os recursos didáticos concretos tornam-se literalmente virtuais, ao 

considerar a internet, o ciberespaço (LÉVY, 2008), o hipetexto na inserção das TICs na 

prática do professor de Matemática. Isso permeia e amplia as possibilidades de informação e 

comunicação entre a Didática e a Educação Matemática. 

Diante da presença dessas TICs no dia-a-dia das pessoas, aluno e professor têm 

assumido papéis diferentes daqueles antes típicos. Para Lévy (2008), o primeiro tem adotado 

uma postura ativa em que a coautoria, o autoditadismo, a pró-atividade e a colaboração são 

aspectos centrais. Já o segundo, enquanto aquele que por muito tempo foi visto como o único 

detentor do saber, agora atua como mediador, facilitador, incentivador e animador do 

educando no processo de formação. 

Partindo desse contexto, pode-se verificar que as TICs influenciam o processo de 

ensino-aprendizagem, tanto do professor como do aluno uma vez que diante de tantos 

recursos tecnológicos, todo o meio de ensino sofre influência das TICs e do ciberespaço na 

educação por meio de três eixos: a revisão de alguns conceitos relativos ao ato de ensinar e 

aprender, a construção de um novo paradigma educacional e as novas atribuições daquele que 

ensina e de quem aprende (LÉVY, 2008). 
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Neste sentido, pode-se afirmar que a informação gera conhecimento e o 

conhecimento gera informação, os dois não são sinônimos e para se gerar conhecimento, já  

que o indivíduo precisa contar com uma postura crítica, ativa e interventora diante da 

informação. Como isso, reflexões relevantes sobre o procedimento didático desenvolvido em 

sala de aula devem ser realizadas  pelos professores mediadores nesse processo uma vez que a 

Didática utlizada pelo professor de Matemática propiciará em significativos resultados. 

O uso da TICs na Educação Matemática e na formação de professores tem sido 

uma ferramenta muito estimulada como recurso didático. Conforme destacam Borba e 

Penteado (2007): 

... é razoável pensar que aquele que possui conhecimentos na área de 

informática esteja mais preparado para o mercado de trabalho. É 

praticamente certo que alguém que possua conhecimento em informática 

tenha mais facilidade de conseguir empregos do que alguém que não consiga 

ligar o computador e trabalhar com alguns aplicativos básicos. Assim, cada 

vez mais a tecnologia informática interfere no mercado trabalho (BORBA; 

PENTEADO, 2007, p.16). 

 

Nesse aspecto, nota-se que as TICs trouxeram para o ambiente educacional, maior 

organização, maior liberdade, tendo o sincronismo e o tempo real substituído o espaço e a 

interconexão praticamente a questão do tempo. Assim, pode-se afirmar que as TICs propiciam 

melhoria no ensino, de forma geral e também no ensino da Matemática. 

No entanto, a incorporação das TICs auxilia no ambiente escolar, ajudar gestores, 

professores, alunos, pais e funcionários, a transformarem a escola em um ambiente 

democrático que promove ações educativas que buscam ultrapassar os limites da sala de aula.  

Reconhecendo os diferentes modos de pensar e as curiosidades do aluno, o professor poderá 

ser capaz sem fazer imposição do seu ponto de vista, articular o processo de aprendizagem 

com sucesso. Como afirma Freire (2002), que não haveria exercício ético-democrático, nem 

sequer se poderia falar em respeito do professor ao pensamento diferente do aluno se a 

educação fosse neutra, se não houvesse ideologias, política, classes sociais. Ainda para o 

autor “a dimensão ética se restringiria apenas à competência do educador ou da educadora, à 

sua formação, ao cumprimento de seus deveres docentes, que se estenderia ao respeito à 

pessoa humana dos educandos” (FREIRE, 2002, p. 38-39). 

Nessa premissa, o educador pernambucano, Paulo Freire (2003) ressalta que o 

papel do professor é promover diálogos de aprendizagem, onde se ensine e aprenda juntos, 

professor e aluno, num encontro democrático e afetivo, em que todos podem se expressar 

utilizando os recursos tecnológicos possíveis. Assim, Papert (2007) afirma que na educação 
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o construcionismo é a abordagem do construtivismo que possibilita ao aluno construir o seu 

próprio conhecimento por meio algum objeto, como o computador, por exemplo. 

Para Papert (1985) o uso do computador é defendido como recurso midiático que 

ajuda no processo da construção de conhecimentos, uma ferramenta educacional valiosa, que 

se adaptando os princípios do construtivismo cognitivo de Piaget a fim de melhor aproveitar o 

uso de tecnologias. Papert (2007) denominou de construcionismo a abordagem pela qual o 

aprendiz constrói o seu conhecimento por meio do computador. Foi mediante essa abordagem 

que o computador é considerado uma ferramenta que auxilia no processo de construção do 

conhecimento e para o desenvolvimento do aluno, e que nas salas de aula tem sido muito 

utilizado como meio de ensinar a Matemática de maneira potencializadora. 

Nesse aspecto, vale abordar que a busca por superar as problemáticas 

apresentadas no processo ensino-aprendizagem de Matemática, no entanto, tem levado 

professores a buscarem novas metodologias de ensino, na tentativa de torná-lo mais dinâmico 

e eficaz, utilizando, muitas vezes, receitas prontas de como trabalhar determinados conteúdos, 

na procura de reverter o insucesso em alguns momentos. 

Segundo Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), essas abordagens, muitas vezes, 

ficam restritas à utilização de alguns recursos que se mostraram favoráveis para um 

determinado conteúdo da Matemática, não tendo promovido, naquele momento, pelo 

professor, reflexões de caráter epistemológico. Ainda para os autores, “não precisamos de 

objetos na sala de aula, mas de objetivos na sala de aula, mas de situações em que a resolução 

de problemas implique a utilização dos princípios lógico-matemáticos a serem ensinados” 

(MIGUEL; FIORENTINI; MIORIM,1992, p.58). 

A pesquisa de Sardinha (2009) buscou estudar um grupo de alunos do Ensino 

Superior de uma instituição privada. O estudo idealizou verificar o processo de aprendizagem 

da Matemática, com o uso da Internet e Ambiente Virtual de Aprendizagem gratuito. O autor 

teve como objetivo primordial buscar compreender como os alunos pertencentes a classes 

sociais distintas, e com faixa etária diversificada, interagem em um ambiente virtual de 

Aprendizagem no estudo da Matemática e quais as implicações desse movimento para o 

trabalho na sala de aula. 

Assim, a pesquisa de Sardinha (2009), mostra que não se deve tentar fazer “o 

no o” utilizando as concepções “do  elho”, ou seja, não basta apenas a inclusão de 

sofisticadas tecnologias, como a Internet e os seus suportes, e mantidas as práticas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Construcionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Construtivismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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pedagógicas conservadoras (centradas no conteúdo e no professor) para que a educação a 

distância, mesmo como apoio ao ensino presencial, tenha efeito de transformação social. 

Os trabalhos, nessa temática, demonstraram preocupação com as condições em 

que são usados os materiais manipuláveis em sala de aula, considerando que a aprendizagem 

em Matemática pode obter sucesso se for mediada com recursos didáticos e o uso das TICs. 

Miguel, Fiorentini e Miorim (1992) chamam atenção para a necessidade de se refletir sobre as 

propostas que trazem a utilização de materiais concretos, pois várias propostas de ensino que 

caracterizam situações bastante particulares ao processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse aspecto, se faz necessário refletir sobre o que os cursos de licenciatura em 

Matemática tem desenvolvido para propiciar a boa formação dos educadores matemáticos 

habilitados a ensinar turmas do ensino fundamental maior e médio? Não seria o caso de 

trabalhar conteúdos compatíveis com essa realidade vivenciada pelos alunos? Não poderia ser 

ideal que se trabalhassem com os professores de Matemática métodos de ensino, das diversas 

correntes pedagógicas e dos conteúdos aplicáveis às turmas? O curso de Matemática que 

forma o professor de Matemática não deveria ser chamado de Licenciatura Plena em 

Educação Matemática? Todavia, será que os atuais cursos de licenciatura em Matemática têm 

formado educadores matemáticos ou simplesmente matemáticos? 

Nesse contexto, todos esses questionamentos servem para que se faça reflexões 

relevantes sobre o ensino de Matemática e para que se possa chegar a conclusões que existem 

mazelas das licenciaturas em Matemática. E que a Educação Matemática deveria ser 

apresentada nos cursos de Matemática como uma ciência capaz de diagnosticar os fracassos 

no ensino da Matemática e promovendo métodos que almejam corrigir o ensino da 

Matemática. 

Enfim, a partir desse embasamento teórico, 35% dos trabalhos identificados nesta 

temática apontam para adversidade de opiniões quanto ao uso de recursos para o ensino de 

Matemática. E a temática “Educação Matemática” alerta para o modo como a utilização de 

materiais concretos no ensino de Matemática que promovam a aprendizagem significativa 

para o aluno, considerando que o concreto, para ele, não significa necessariamente ter 

materiais manipuláveis. Neste sentido, os recursos didáticos e os materiais concretos devem 

proporcionar aos alunos meios de desenvolverem diversas formas de conhecimentos 

associados ao seu cotidiano, como também contribuir na construção da aprendizagem 

Matemática. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou identificar a concepção da Didática nas teses e 

dissertações sobre formação do professor de Matemática na região Centro-Oeste apresentadas 

nas pesquisas dos Programas de Pós-Graduação, no período entre 2005 e 2012. O que fez 

compreender que o processo de ensino e aprendizagem desenvolvidos em sala de aula e fora, 

podem variar conforme o modo como os professores atribuem significado à formação inicial, 

como os mesmos refletem sobre sua prática e nas maneiras diferenciadas de como utilizam os 

recursos midiáticos no desenvolvimento do ensino. 

Ressalta-se aqui que esta dissertação contemplou o objetivo primordial 

identificando e analisando as concepção(ões) de Didática  que fundamentavam as 20 

produção, as três teses e as dezessete dissertações sobre formação de professores de 

Matemática, dos programas de pós-graduação stricto sensu em Educação, Educação 

Matemática, Educação/Ensino em Ciências e Matemática da região Centro-Oeste. E assim, 

verificou também as bases teóricas que fundamentam a(s) concepção(ões) de Didática nas 

teses e dissertações sobre formação do professor de Matemática dos programas de pós-

graduação, que apontaram os principais e mais citados autores. Entre eles se pôde destacar 

Yves Chavallard, Libâneo, Shon, Freire, Pimenta, Vygotsky, Davídov, Piaget, D’Ambrósio, 

Lorenzato, Fiorentini e Pierre Lévy. 

Na identificação das concepções temáticas Didática, Formação do professor de 

Matemática e Educação Matemática, das vinte produções que abordaram sobre a formação 

profissional do professor de Matemática e o período de 2005 a 2012, considerado nesse 

estudo, mostraram a intensidade com que esses temas foram abordados, pelas instituições em 

seus programas de Pós-graduação. Nesse sentido, torna-se indispensável repensar, na 

atualidade, as concepções de Didática apontadas nas palavras-chaves: ensino, formação 

pedagógica e aprendizagem, propostas para a formação do professor, pois, as análises 

permitiram, assim, profundas reflexões sobre a concepção de Didática na formação do 

professor de Matemática, demonstrando que sua formação precisa ser revista e a metodologia 

ajustada para promover o ensino e a aprendizagem conectados com essa realidade. 

Ao apreender quais elementos forneceram maior clareza da concepção de Didática 

que fundamenta as teses e dissertações analisadas, os trabalhos analisados apontaram 

importantes reflexões no sentido de que os cursos de formação de professores podem 

contribuir na expansão da dimensão pedagógica dos conteúdos que deve ser considerada, 

como um elemento transformador no processo de ensino, uma vez que os conteúdos 
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disciplinares, ensinados na academia e considerados como os saberes de base na formação de 

professores, precisam ser transformados. Essa transformação deverá ocorrer num processo de 

recriação que permita aos licenciandos desenvolver maneiras de transpor estes conhecimentos 

acadêmicos para a educação básica. No entanto, isso só será possível a partir de uma mudança 

de concepção de formação docente por parte dos professores formadores. 

Assim, ressalta-se que esta dissertação apresenta resultados em relação às 

concepções de Didática que fundamentam as teses e as dissertações sobre formação de 

professores de Matemática, pois a Didática está diretamente relacionada com a atividade de 

ensino-aprendizagem, ainda que o professor não seja o único responsável pela formação e 

pelo desenvolvimento dos alunos. Todavia, as concepções de Didática investigadas 

evidenciam nos termos didático-pedagógicos, os autores remetam que a didática é conhecida 

como uma disciplina que instrumentaliza o profissional a desenvolver sua atividade dentro da 

sala de aula.  Nesse sentido, Candau (2003) propõe uma análise da Didática de um ponto de 

vista multidimensional, de maneira a desmistificar a ideia de que Didática corresponde, 

simplesmente, a técnica de ensino. Pimenta (2011) menciona que a Didática hoje desempenha 

a importante tarefa de compreender como funciona o ensino, a sua função social e 

implicações estruturais. A didática, segundo Candau (2003) é definida como a reflexão 

sistemática e a busca de alternativas para problemas da prática pedagógica. 

Todo esse processo reflexivo sobre as concepções de Didática de autores e 

estudiosos da área da Educação e Educação Matemática, na formação do professor de 

Matemática e na prática docente consideram todos os aspectos que fazem parte da vida do 

aluno e professor, bem como o meio educacional e toda dimensão humana. Essa dimensão 

perpassa e impregna toda dinâmica do ensino, pois esse processo ocorre em todos os 

momentos da vida em sociedade, já que o “inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio 

da existência  ital” (FREIRE, 2002, p.50). 

Nesse sentido, toda essa prática educativa discutida pelos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem, necessita ser investigada de forma concreta e contextualizada, 

onde professores, diretores, alunos, pais, técnicos, funcionários, autores, editores, que vivem 

em um tempo e em uma cultura específica, como afirma Candau (2003) a importância de se 

articular as dimensões da Didática possibilita que a educação seja um processo 

multidimensional, devido ela apresentar uma dimensão humana, uma dimensão técnica e uma 

dimensão político-social. O desafio é exatamente o processo de construção de uma visão 

articuladora numa perspectiva de educação como prática social inserida num contexto político 
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social determinado, no entanto não são deixadas num segundo plano as variáveis processuais 

(CANDAU, 2003). 

O sucesso em sala de aula está voltado para uma Didática que promova uma 

formação integral dos professores de Matemática, cuja ação estaria fundamentada na técnica, 

no humano e no político.  

Nesse sentido, nessa pesquisa os questionamentos apontados possibilitaram 

ampliar o conhecimento no campo da articulação entre a Didática e a metodologia de ensino 

de Matemática, entendidos aqui como um processo de mediação pedagógica que auxilia o 

professor a objetivar melhor sua atividade de ensino na condução do encontro formativo entre 

o aluno e a disciplina de ensino. 

E nesse aspecto é relevante destacar que o processo avaliativo do professor em 

sala de aula, deve ter como finalidade primordial a função ajustadora do processo de ensino e 

aprendizagem, para que assim, propicie os meios de formação que mais se adéqüem a 

realidade dos alunos. Onde o mesmo deve ser capaz de identificar os pontos fracos da 

aprendizagem dos alunos, se preocupando com os resultados obtidos pelos mesmos nas 

atividades avaliativas. E isso requer uma boa compreensão Didática do processo de ensino e 

aprendizagem. 

As quatro questões norteadoras foram sendo respondidas ao longo da pesquisa. 

Como se observa na questão 1) As pesquisas e os estudos em Educação, Educação 

Matemática, Educação/Ensino de Ciências e Matemática e em Matemática têm tratado da 

concepção de Didática na formação do professor de Matemática? Sim, observou-se que os 

trabalhos apontam a importância da Didática como a junção da teoria com a prática, 

propiciando o bom ensino. 

A questão 2) Para quais níveis de ensino (infantil, fundamental, médio ou 

superior) essas pesquisas e estudos têm se voltado e como se distribuem pela região em 

relação às universidades, programas e linhas de pesquisas? Os trabalhos mostraram que três 

voltavam-se para o Ensino Infantil, cinco para o Ensino Fundamental, quatro para o Ensino 

Médio e oito, com o maior número de trabalhos, que enfatizava a importância da Didática no 

Ensino Superior. Os trabalhos se distribuem da seguinte forma: o Distrito Federal apresentou 

cinco produções, o Goiás com dez, o Mato Grosso do Sul com 3 e o Mato Grosso com duas. 

As linhas que predominam são aquelas voltadas para a Formação do professor e o ensino da 

Matemática. 
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Na questão 3) Que autores têm sido pesquisados com mais frequência na região 

Centro-Oeste a respeito dessa temática? Notou-se que foram Yves Chevallard, Libâneo, Shon, 

Saviani, Vygotsky, Davídov, Kishimoto, D’Ambrósio, Lorenzato, Fiorentini e Lévy. E por 

último na questão 4) Que bases teórico-conceituais da Didática predominam como 

fundamentos desses estudos e pesquisas? As bases teoricos conceituais e as concepções de 

Didática elencadas nas palavras chave: ensino, conhecimento pedagógico e aprendizagem, 

predominam no que diz respeito a todo processo de ensino aprendizagem. Uma que se 

observou que as vinte pesquisas sempre apontam para a necessidade de uma Didática que 

represente papel extraordinário no processo de comunicação do conhecimento, capaz de 

possibilitar o ensinar e o aprender do aluno. 

Com efeito, ressalta-se que a formação do professor deve se inserir  em um 

contexto de reflexão sobre suas ações, partindo do princípio de que a responsabilidade do seu 

êxito profissional deve ser chamada para os cursos de licenciatura de Matemática. Assim, a 

formação, a Didática e a prática educativa dos professores estão aliadas ao envolvimento 

destes, de forma a promover uma aprendizagem significativados alunos, sendo, portanto, 

necessário que os cursos de formação em Matemática assegurem aos futuros professores o 

domínio de conhecimento articulados com as metodologias de ensino aplicadas em sala de 

aula. 

Nesse sentido, o conteúdo de Didática apresentado nos currículos dos cursos 

superiores que buscam a formação do professor de Matemática devem articularem-se para 

uma prática pedagógica comprometida com as necessidades dos futuros professores em prol 

de melhor desempenho ligado à teoria aprendida e contextualizada com a prática. 

No capítulo I, apresentaram-se considerações sobre a constituição do campo da 

Didática e a formação do professor de Matemática no Brasil, a partir do final da década de 

1930 até os dias atuais, período em que a Didática se constituiu basicamente como método e 

técnica de ensino. Infere-se que, com o processo de abertura política, houve a intenção de se 

fundamentar as discussões acerca da formação do professor de Matemática, a partir das 

posições que, na atualidade, disputam seu objeto e conteúdo. 

Nesse aspecto, a criteriosa identificação de programas que atendessem à busca da 

análise das teses e dissertações discorridas no Capítulo II, a partir dos títulos e resumos dos 

autores, revelou as temáticas de análise desse trabalho. No balanço crítico dessa pesquisa, foi 

possível identificar, com base nos autores estudados, que a formação do professor de 

Matemática reflete a frágil preparação pedagógica dos cursos de licenciatura em Matemática 
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no que diz respeito ao aprofundamento da Didática, uma vez que o professor necessita 

organizar o ensino do conteúdo, de modo que o aluno se aproprie dos conceitos. A Didática é 

um elemento essencial no processo transformador da prática pedagógica, um valioso recurso 

educativo. 

No capítulo III, foi possível realizar a análise proposta nos objetivos e discorrer 

sobre os trabalhos selecionados a partir das temáticas organizadas por áreas de conhecimento. 

Mediante esses aspectos, buscou-se refletir sobre as concepções de Didática e a formação de 

professor de Matemática que se articulam nesse campo empírico. E ainda observou-se que, na 

temática “concepções de Didática”, 25% dos trabalhos enfatizam importantes reflexões 

apontando a categoria “Ensino”; 40% dos trabalhos elencavam preocupação sobre a temática 

“Formação do professor de Matemática, evidenciando a categoria “falta de conhecimento 

pedagógico”; 35% dos trabalhos faziam parte da temática “Educação Matemática”, com 

ênfase na categoria “Aprendi agem”. 

Uma síntese importante a ser feita sobre os trabalhos analisados, que apontam 

para a necessidade de que os cursos de formação de educadores matemáticos sofram uma 

séria reestruturação e reformulação em sua grade curricular com o intuito de alcançar 

profissionais preparados para enfrentar as adversidades da educação no contexto da 

Matemática. É preciso ter professores proativos, que estejam dispostos a ensinar, que 

possuam boa formação pedagógica, capazes de enfrentar as dificuldades encontrados no 

processo de aprendizagem e estejam dispostos a superarem todos os empecilhos postos nos 

seus caminhos profissionais. 

Os cursos de licenciatura em Matemática, por exemplo devem formar professores 

autossuficientes que dominem uma sala de aula, que tenham embasamento pedagogicamente, 

preenchido de conteúdos específicos, interdisciplinares e que tenham postura docente. Nessa 

premissa, o professor deve estar atento às novas correntes pedagógicas, aos conhecimentos 

novos da educação, às tecnologias, com objetivo de tornarem-se atualizados através da 

formação continuada. 

Nesse sentido, quando se faz reflexões sobre o processo de ensino, isso nos leva a 

perceber que o conhecimento objetivo, produzido pela comunidade escolar e científica, só 

pode ser ensinado se passar por uma transformação que lhe permita ser acessível aos 

estudantes de diferentes níveis. E é justamente esse o desafio dos cursos de formação de 

professores, que buscam possibilitar o acesso ao conhecimento objetivo, de modo que os 

estudantes sejam capazes de compreender diferentes formas de transposição didática, ou seja, 

http://www.infoescola.com/pedagogia/interdisciplinaridade/
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transformar esse conhecimento científico em conhecimento a ser aprendido nos diferentes 

níveis escolares. 

Todavia, compreende-se que a apreensão das categorias possibilitou perceber a 

valorização conferida pelos estudiosos a este conhecimento, possibilitando também que se 

vislumbrassem as temáticas apresentadas, as quais vêm sendo estudadas pelo meio 

acadêmico, em nível de graduação e pós-graduação. Esta análise revelou importantes 

reflexões, permitindo compreender o estado do conhecimento elaborado pelas produções 

analisadas a partir da pesquisa bibliográfica que foi realizada. 

Neste sentido, as temáticas consideradas a partir dos aportes epistemológicos 

fundamentais à construção do saber e à prática profissional auxiliam na orientação e 

possibilitam que estudiosos descrevam e expliquem aspectos da realidade, auxiliando no 

desenvolvimento da tríade teoria, pesquisa e prática na área. 

Assim, percebe-se que nas pesquisas analisadas abordam-se o pensamento do 

professor descrito de diversas formas (perspectiva, conhecimento prático, imagem, 

conhecimento pessoal, dentre outros). Contudo, o ponto comum às diferentes definições é que 

o que o professor faz e pensa dentro de sua vida profissional depende dos significados que ele 

mantém e interpreta dentro de sua vida pessoal, social e profissional.  

Diante dessa análise, nota-se que a idéia de conhecimento que se constrói a partir 

da experiência e que possui um lado pessoal, de construção individual, mas também um 

aspecto social é apresentada em praticamente todos os termos utilizados. Significativamente, 

essas tentativas parecem ter como ponto central a importância de considerar o que o professor 

sabe, conhece, espera e acredita sobre sua prática e sobre o seu trabalho. 

Em suma, a busca pelo sucesso no ensino e na aprendizagem está atrelada ao 

processo da mediação Didática pelo professor, uma vez que a prática e o conhecimento estão 

aliados na busca por melhoria no ensino e na formação docente. Faz-se mister ressaltar que o 

objetivo maior da desse processo são  professores bem formados didaticamente e que saibam 

os conteúdos a fim de que os  alunos sejam melhor preparados, cumprindo o propósito de 

aprender os conteúdos em sua totalidade. 

Diante do exposto, acredita-se que o conjunto de informações elencadas na 

presente pesquisa oportunizou a ampliação do pensamento conceitual da Didática. Evidencia-

se também, neste estudo, que a compreensão do processo de aprendizagem do indivíduo na 

construção do conhecimento instrumentaliza o docente para atuar e estabelecer a mediação 

Didática entre os conhecimentos específicos e contexto social dos alunos. 
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Em resposta ao questionamento que norteou essa pesquisa, pode-se afirmar que a 

concepção de Didática dos trabalhos analisados procurou fundamentar-se como elemento 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando uma postura dialógica 

mediada por técnicas de ensino problematizadoras, investigadoras e facilitadoras da 

construção do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento de competências que 

auxiliem no processo de transformação social. 

Certamente não se tem a pretensão de encerrar essa discussão, pois a Didática, a 

Didática da Matemática e todo processo de ensino e aprendizagem precisam ser vistos na 

perspectiva da constante ação-reflexão-ação das práticas docentes, condizentes com os 

processos que promovam a qualidade da educação, idealizada na mediação pedagógica como 

um processo formador capaz de provocar mudanças nas práticas docentes. 
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