
POSTER TEMPLATE BY:

www.PosterPresentations.c
om

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. Torna-se necessário
investigar a 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. Acredita-se que os conhecimentos

práticos e da aprendizagem que integram o conhecimento
didático estão associados pelas representações sociais da
aprendizagem por esses professores.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Pretende-se através dessa
pesquisa investigar elementos
diferenciados das representações
sociais da aprendizagem da
matemática identificadas na
literatura e por um grupo de
professores dos anos iniciais da
educação fundamental em
desenvolvimento profissional em
serviço na perspectiva da Educação
Matemática e as implicações
desses elementos nas práticas
educativas desses professores.

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.
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RESULTADOS PRELIMINARES/PARCIAIS

O desenvolvimento da análise das entrevistas é realizado, a princípio, a partir da
identificação dos elementos de controvérsia que nos conduzem a identificação das
teses defendidas pelos sujeitos da pesquisa. Identificamos controvérsias a respeito
da aprendizagem e do desenvolvimento profissional.

No que diz respeito a aprendizagem, defende-se a ideia de que a aprendizagem
deva ser prazerosa e que o aluno aprenda matemática quando se torna
autônomo. Nesse caso, o professor deixa de ser o condutor do processo de
aprendizagem e passa a orientar o aluno.

Quanto ao desenvolvimento profissional, o professor pressupõe que esse processo
demande uma certa dinamicidade, ou seja, a fim de desenvolver-se o professor
necessita “sacudir o coreto”. A metáfora remete a necessidade do professor
repensar suas práticas e promover mudanças, investindo no desenvolvimento do
conhecimento teórico e didático. Uma das mudanças apontadas: o professor
coloca-se autor do seu trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO

A coleta de dados está sendo feita
através de entrevistas e a análise dos
dados realizada de acordo com o MEA –
modelo de estratégia argumentativa. Os
resultados serão comparados com as
representações da aprendizagem
matemática existentes na literatura.
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