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RESUMO

A discussão sobre a aprendizagem matemática nos leva a outra questão: o

tratamento atribuído pela escola aos objetos matemáticos. A forma como

os objetos são tratados depende do conhecimento teórico e didático do

professor. Na concepção do desenvolvimento profissional em serviço,

pretende-se aprimorar igualmente esses conhecimentos, uma vez, que o

conhecimento didático é determinante nas estratégias que o professor

adota. No que diz respeito ao conhecimento didático, ainda, torna-se

necessário investigar a possível existência de uma espécie de interligação

entre o que os alunos aprendem e a forma como o professor ensina e que

podem ajudar a compreender os “porquês” de determinadas falas e

escolhas na prática docente. Assim, a pesquisa tem como aporte a Teoria

das Representações Sociais de Serge Moscovici e a Teoria da

Argumentação conforme a Nova Retórica de Chaïm Perelman e Lucie

Olbrechts-Tyteca. A coleta de dados está sendo feita através de entrevistas

e a análise dos dados feita de acordo com o MEA – modelo de estratégia

argumentativa. As representações acerca de um objeto circulam entre os

atores sociais através dos meios conversacionais e as técnicas

argumentativas ajudam a identificar no discurso os significados atribuídos a

aprendizagem por um grupo de professores dos anos iniciais da educação

fundamental em desenvolvimento profissional em serviço na perspectiva da

Educação Matemática. Os resultados serão comparados com a

representações da aprendizagem existentes na literatura, pois, acredita-se

que existam elementos diferenciados das representações sociais da

aprendizagem matemática desse grupo social que redundem em práticas

educativas mais significativas para alunos e professores.
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