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RESUMO  

 

FERNANDES, Fernanda Pessoa. Professoras alfabetizadoras e suas crenças sobre o 

letramento matemático. 2019. 70 f. Monografia (Especialização em Educação Matemática) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa que teve por objetivo identificar os principais 

motivos e crenças que impedem ou ajudam as professoras alfabetizadoras a desenvolver o 

letramento matemático em sua prática e apontar possíveis sugestões para o trabalho docente. O 

referencial teórico apoiou-se no conceito de letramento de Soares (2004), nas abordagens a 

respeito da formação docente dos professores polivalentes de Curi (2005), nas definições de 

crenças de  Callejo e Vila (2006) e nos objetivos de ensino estabelecidos pela BNCC (Brasil, 

2018). Metodologicamente foi utilizado entrevistas semiestruturadas com quatro professoras: 

uma da rede particular, duas da Rede Municipal do Rio de Janeiro e uma da Rede Municipal de 

Caxias. A análise dos dados foi construída a partir de três eixos: I Trajetória de atuação- 

abrangendo questões relacionadas as experiências, como professoras, por diferentes campos. 

II- Trajetória de formação- reunindo perguntas a respeito do processo de escolarização das 

professoras enquanto alunas, suas memória de infância, as contribuições da família, os 

sentimentos em relação a Matemática e os cursos de formação. III- Docência- Reflexões sobre 

a prática diária na sala de aula. Os resultados indicam que: as professoras entendem o letramento 

matemático como a capacidade do aluno compreender o papel que o conhecimento matemático 

desempenha no mundo real; O ensino dos algoritmos é priorizado e utilizado como principal 

ferramenta de resolução dos problemas; A falta de recursos, o tempo disponível de aula e as 

crenças de que Matemática é fazer contas, a Matemática é abstrata, a Matemática não tem 

aplicação prática e o pavor da Matemática, atrapalham o desenvolvimento do letramento 

matemático; As crenças podem ser ressignificadas por meio de uma formação significativa. 

 

Palavras-chave: Crenças. Letramento matemático. Alfabetização matemática. Professores 

polivalentes. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

FERNANDES, Fernanda Pessoa. Literacy teachers and their beliefs about mathematical 

literacy. 2019. 70 f. Thesis Specialization on Mathematical Education – Colégio Pedro II, Post 

Graduation , Research, Extension and Culture, Specialization in Mathematical Education 

Program, Rio de Janeiro, 2019.  

 

This thesis presents a qualitative research in which the goal is to identify the main motives and 

beliefs that prevent or aid literacy teachers in the development of mathematical literacy and 

point out possible suggestions for the teaching staff.  The theoretical referential is based on the 

literacy concept of Soares (2004), and his approach on the academic training of the polyvalent 

teachers of Curi (2005), on the definitions of the beliefs of Callejo and Vila (2006) and on the 

teaching goals established by the BNCC (Brazil, 2018). Semi-structured interviews with four 

teachers were methodologically used. The professionals were from a private school, from a 

public school in Rio de Janeiro and from a public school in Caxias.  The data analysis was built 

on three axes: I- Professional trajectory- dealing with work experience, as teachers, in different 

fields. II-Academic trajectory- dealing with the educational background of the teachers as 

students, childhood memories, family history and feelings towards Mathematics and degree 

earning courses. III- Teaching- dealing with daily classroom routines.  The results indicate that: 

the teachers understand mathematical literacy as the capability of the student to understand the 

role of mathematics in the real world; The teaching of algorithms is prioritized and used as the 

main tool in the resolution of problems; The lack of resources, class time availability and the 

belief that Mathematics is just adding numbers, Mathematics is abstract, Mathematics is not 

applied in a practical manner and the fear of Mathematics, gets in the way of the development 

of mathematical literacy ; The beliefs may gain new meaning with more significative training. 

 

Key words: Beliefs. Mathematical literacy. Polyvalent teachers.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1- Níveis do currículo de tipos de crenças. (Fonte: Vila e Callejo, p.44, 2006). ... 20 

QUADRO 2- Perfil de atuação. (Fonte: Entrevistas transcritas) ............................................. 33 
 
QUADRO 3- Perfil de escolarização. (Fonte: Entrevistas transcritas). ................................... 34 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

 

BNCC  Base Nacional Comum Curricular  

 

DCN  Diretrizes Curriculares Nacionais  

 

GEPEMAT Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores que 

Ensinam Matemática 

 

INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 

NCTM   National Council of Teachers of Mathematics  

 

PISA Programme for International Student Assessment (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes) 

 

PNAIC  Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

 

PNLD   Programa Nacional do Livro Didático 
 
UFRJ   Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

2. UM ESTUDO SOBRE AS CRENÇAS DAS PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS E O LETRAMENTO MATEMÁTICO ...................................... 18 

2.1. As crenças ................................................................................................................ 18 

2.2. O letramento matemático ...................................................................................... 21 

2.3. A formação dos professores polivalentes ............................................................. 26 

2.4. Ser professor ........................................................................................................... 28 

2.5. A metodologia de pesquisa .................................................................................... 31 

3. SOBRE AS PROFESSORAS ENTREVISTADAS ................................................. 33 

3.1. Perfil das professoras investigadas ....................................................................... 33 

3.2. Trajetória de atuação ............................................................................................. 34 

3.2.1. Clara ..................................................................................................................... 35 

3.2.2. Rachel ................................................................................................................... 35 

3.2.3. Dandara ................................................................................................................ 35 

3.2.4. Maria .................................................................................................................... 36 

3.3. Trajetória de formação .......................................................................................... 36 

3.4. Docência .................................................................................................................. 41 

3.4.1. Conteúdos ............................................................................................................. 42 

3.4.2. Atividades de ensino ............................................................................................ 43 

3.4.3. Caminhos até chegar aos algoritmos .................................................................... 47 

3.4.4. A avaliação dos conhecimentos dos alunos. ........................................................ 49 

3.4.5. Planejamento ........................................................................................................ 51 

3.5. Dificuldades e desafios ........................................................................................... 52 

3.6. Concepção de letramento matemático .................................................................. 53 

3.7. Reconhecimento da mudança de prática ............................................................. 54 

3.7.1. Rachel ................................................................................................................... 55 



 
 

 

3.7.2. Dandara ................................................................................................................ 55 

3.7.3. Clara ..................................................................................................................... 56 

3.7.4. Maria .................................................................................................................... 57 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 63 

ANEXOS ............................................................................................................................ 67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

15 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Meu percurso como professora do Ensino Fundamental começa com o trabalho com 

turmas de crianças bem pequenas. Como acontece naturalmente na vida escolar, fui “passando 

de ano”, da Educação Infantil até chegar ao 5º ano do Ensino Fundamental. Em meio a esse 

caleidoscópio de diversidade, a criatividade e espontaneidade das crianças na fase de 

alfabetização, assim como as diferentes maneiras que elaboram conceitos e estabelecem 

conjecturas ao aprenderem, sempre me encantaram desde meus primeiros anos de formação no 

Curso Normal. 

 Ao longo desses anos tive a oportunidade de trilhar diferentes escolas inseridas em 

diversos contextos sociais: creches e escolas, escolas grandes e pequenas, escolas na Baixada 

Fluminense e na Zona Sul Carioca, escolas particulares e públicas.  

 Em 2016, após oito anos de trabalho na rede particular, assumi o cargo de professora na 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e vivenciei uma nova realidade em uma turma de 5º 

ano. Ao iniciar o período letivo, observei que as crianças apresentavam dificuldades nas aulas 

de Matemática em solucionar os problemas. Suas dificuldades envolviam questões de 

compreensão na leitura e escrita dos problemas propostos, insistência no uso de algoritmos 

como única maneira de resolver problemas mesmo quando não os dominavam e como 

consequência a falta de autonomia.  

 A realidade que vivenciei se assemelhava a encontrada por Santos (2013) que realizou 

a pesquisa intitulada "Estratégias de cálculo utilizadas por alunos dos primeiros anos de 

escolaridade para resolver problemas e suas relações com as práticas de ensino”. Levando as 

observações encontradas em sala de aula para discussão no GEPEMAT/UFRJ1 e utilizando o 

aporte teórico usado no grupo, me propus a analisar os saberes mobilizados e apropriados pelos 

alunos ao desenvolverem maneiras próprias para resolver problemas, a partir de minha 

mediação nas aulas de Matemática e mostrar como a mediação docente pode contribuir para 

que os alunos assumam uma posição de desenvolvedores de estratégias para resolução de 

problemas. Fiz da análise da minha prática a minha monografia do curso de Pedagogia (UFRJ), 

                                                 
 
 
 
1 Grupo de Estudos e Pesquisas de Professores que Ensinam Matemática - UFRJ 
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intitulada: “Professora, é continha de quê?”, orientada pela Profª. Dra. Ana Teresa de Carvalho 

Correa de Oliveira, defendida em maio de 2017. 

 Durante a investigação para a escrita de minha monografia, constatei a importância da 

formação continuada em minha prática, e como isso foi determinante para um ensino efetivo e 

objetivo. Minha ação enquanto professora-pesquisadora, naquele momento, foi determinada 

pelas concepções que carrego, resultantes dos meus anos de escolarização e formação. Assim 

como Edda Curi (2005), acredito que a formação de um professor se inicia muito antes dele 

escolher ser professor, ela está conectada às vivências que esse professor teve em todo o seu 

processo de escolarização, desde a educação básica até os cursos de formação específicos para 

ser professor. 

 Ao mesmo tempo refleti sobre o trabalho feito pelos professores nos anos anteriores 

com os meus alunos, sobre os objetivos de ensino que estabeleceram ao alfabetizá-los 

matematicamente, sobre as prováveis crenças e concepções que carregavam ao ensinar. Um 

fato que me chamava muito a atenção era a postura que o corpo docente da escola tomava frente 

às discussões sobre os objetivos do ciclo de alfabetização2: nas reuniões pedagógicas e 

conselhos de classe eram grandes as discussões envolvendo o “como ensinar” leitura e escrita, 

porém o ensino da Matemática era deixado de lado. Havia um consenso que ensinar Matemática 

no ciclo de alfabetização resumia-se a ensinar as crianças a recitar os números na ordem correta 

e a usar os algoritmos certos para resolverem um determinado problema.  

 Percebi que apesar da maioria dos professores possuírem formação a nível de pós-

graduação, inclusive mestrado e doutorado, a concepção de ensino da Matemática de forma 

tradicional estava presente no discurso dos recém-formados e dos professores com mais 

experiência. Isso me fez refletir sobre as crenças que influenciavam a atuação desses 

professores alfabetizadores, que participam de discussões constantes sobre alfabetização e 

letramento dentro da escola e dos cursos de formação oferecidos pela prefeitura. Cheguei a 

superficial conclusão que as crenças desses professores a respeito da Matemática interferem no 

desenvolvimento do letramento matemático de seus alunos. 

 Tal comportamento me remete a fala de Vila e Callejo: 

                                                 
 
 
 
2 Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos constituíam o Ciclo da Alfabetização e letramento, os 
quais não deviam ser passíveis de interrupção. Entretanto a BNCC (2018), antecipou o fim do Ciclo de 
Alfabetização para o 2° ano do ensino fundamental. 
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As crenças e as práticas formam um círculo às vezes difícil de romper. As 
crenças de um indivíduo regulam sua estrutura de conhecimento, afetam as 
práticas e seu pensamento, atuando por vezes como uma força inerte. As 
práticas, por sua vez, configuram, modificam ou consolidam suas crenças 
(VILA; CALLEJO, 2006, p.55). 

 

 Partimos da hipótese de que, apesar dos professores alfabetizadores possuírem uma boa 

compreensão do que é o letramento e como deve ser desenvolvido o trabalho nessa perspectiva 

em sala de aula na aquisição da leitura e escrita, o letramento matemático ainda é abafado por 

antigas crenças. Diante destas observações, traçamos como objetivo geral deste trabalho: 

identificar os principais motivos e crenças que impedem ou ajudam as professoras a 

desenvolverem o letramento matemático em sua prática visando apontar possíveis sugestões 

para o trabalho docente. 

Para orientar esse estudo, elaboramos as seguintes questões: 

 

• O que os professores alfabetizadores entendem por letramento matemático? 

• Que elementos podem dificultar professores alfabetizadores de ensinar 

Matemática pela perspectiva do letramento matemático?  

• Há alguma crença que possa dificultar o desenvolvimento desse trabalho? 

• Em que se baseiam essas crenças? 

• Que elementos podem contribuir para a reconstrução dessas crenças? 
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2. UM ESTUDO SOBRE AS CRENÇAS DAS PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS E O LETRAMENTO MATEMÁTICO 

 

 Neste capítulo faremos uma breve explanação sobre os principais aspectos conceituais 

do termo crenças utilizando autores como Vila e Callejo (2006). Em seguida, analisaremos 

alguns documentos legais que referenciam a alfabetização e letramento matemático no ciclo de 

alfabetização em esfera nacional, tais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC- 2018) 

e “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental3” (2012). 

Por fim, traremos um panorama geral da formação dos professores polivalentes. 

 

2.1. As crenças 
 

 As concepções, visões ou/e preferências que um professor tem sobre a Matemática e o 

seu ensino são influenciadas por seu sistema de crenças. São elas que estabelecem as visões e 

preferências dos professores sobre o ensino da Matemática. Essas crenças se constroem 

historicamente e são influenciadas por modelos docentes com os quais conviveram como 

alunos. Essas experiências de aprendizagem influem sobre as crenças e, por sua vez, mediam 

sua maneira de abordar e realizar atividades matemáticas e as experiências de ensino que teve 

com outros professores influi em suas crenças que por sua vez mediam sua intervenção 

educativa. 

 Vila e Callejo (2006, p.44) definem as crenças como “uma forma de conhecimento 

pessoal e subjetivo, que está mais profunda e fortemente arraigado que uma opinião; constroem-

se por meio de experiências, informações, percepções, etc. e delas se desprendem algumas 

práticas.”  

                                                 
 
 
 
3 O documento “Os Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental”,  foi Elaborado pelo 
Ministério da Educação (MEC) em parceria com pesquisadores e professores da Educação Básica e insere-se num 
movimento amplo de reflexão sobre o currículo. Seu objetivo é de auxiliar as redes de ensino na criação dos 
currículos e garantir uma base comum às escolas brasileiras.  
Os pressupostos deste documento, estão relacionados às metas do Compromisso Todos pela Educação e do Plano 
Nacional de Educação (PNE), ao Programa Pró-Letramento, ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
– PNAIC e às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, de modo a cumprir com a meta 5 do 
PNE, assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade.  
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 As crenças podem ser confundidas com concepções, mas para esses autores elas 

distinguem-se por seu conteúdo:  

 
Enquanto que as concepções referem-se às ideias associadas a conceitos 
matemáticos concretos, as crenças referem-se às ideias associadas a atividades 
e processos matemáticos, à forma de conceber a atividade Matemática, aos 
sujeitos que exercem atividade Matemática e ao ensino e à aprendizagem dessa 
ciência (VILA;  CALLEJO, 2006, p.54).   

 

 Muitos professores passaram por um sistema educacional onde a Matemática se dá de 

forma engessada e descontextualizada. Tardif (2002) e Shön (2000) (apud Curi, 2005) ressaltam 

que os saberes que um professor possui são construídos em toda sua trajetória pré-profissional, 

ou seja, a formação do professor começa muito antes dos cursos destinados à formação. Esse 

conhecimento está atrelado à sua vivência como aluno da educação básica e se solidifica em 

crenças que muitas vezes não conseguem ser descontruídas no decorrer da formação inicial ou 

continuada. O que temos então é o repasse dessas crenças, ano após ano, principalmente nos 

anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que a formação Matemática dos professores 

polivalentes a nível de graduação nos cursos de Pedagogia e a nível médio na modalidade 

Normal, é precária, assim, como apontam as pesquisas de Curi (2005) e Oliveira e Oliveira 

(2011). Os programas de formação de professores, em termos disciplinares, oferecem pouca 

oportunidade para reflexão sobre o ensino da Matemática, enquanto em contrapartida a 

alfabetização na língua materna é o grande foco.  

 As crenças têm sua origem na experiência, na observação direta, ou provêm de 

informações e, às vezes, são inferidas de outras crenças. As crenças que um professor carrega, 

“regulam suas decisões, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação dos processos de 

ensino/aprendizagem” (VILA E CALLEJO, 2006, p.45). Logo, o ambiente em que está 

inserido, a troca de experiências entre seus pares e os espaços de formação contribuem para o 

reforço ou a desconstrução das crenças.  

 Assim como os professores, os alunos também possuem suas próprias crenças 

matemáticas. Antes de chegar à escola, a criança desenvolve um conjunto de saberes 

matemáticos construídos em interação com seu meio social. Esses saberes podem divergir do 

conhecimento estabelecido pelo professor em sua aula, influenciando no que realmente o aluno 

assimila durante o processo ensino/aprendizagem. 

 Vila e Callejo (2006) defendem que as crenças podem se sustentar em três níveis do 

currículo, e para se sustentarem, uma depende da outra, apresentando uma estrutura organizada, 

que formam um sistema de crenças.  
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QUADRO 1- Níveis do currículo de tipos de crenças  

 Níveis de currículo Tipos de crenças Quem as mantém 

1º
 N

ÍV
E

L
 

 

 

Currículo pretendido 

- Posições epistemológicas e 

teóricas explícitas acerca do que é 

Matemática, de seu ensino e de 

sua aprendizagem. 

- Planejadores do 

currículo nacional ou 

estadual. 

- Departamento ou 

seminário de 

Matemática. 

- Professores (nível de 

planejamento) 

2º
 N

ÍV
E

L
 

 

 

 

Currículo lecionado 

- Crenças explícitas dos 

professores. 

- Crenças implícitas que fazem 

parte do currículo oculto: cultura 

da sala de aula (valores, formas 

de proceder, etc.), critérios para a 

seleção de atividades, de 

materiais, para a avaliação, a 

intervenção educativa, etc. 

-Professores (nível de 

desenvolvimento do 

currículo). 

3º
 N

ÍV
E

L
  

Currículo realizado 

- Crenças explicitas e implícitas 

dos alunos, as vezes não 

desejadas pelos professores. 

 

- Alunos 

Fonte: Vila e Callejo, (2006, p. 44).  

 A relação entre o sistema de crenças não se dá de forma hierárquica, contudo os autores 

afirmam que as crenças do segundo nível (professores) interferem no terceiro (alunos). E que a 

identificação das crenças dos alunos (terceiro nível) oferece elementos para inferir sobre as 

crenças dos professores (segundo nível).  

 Outro ponto que merece destaque é a relação que a escola possui com a sociedade. Esta, 

carrega valores e expectativas que afetam diretamente o currículo pretendido, estando todos 

imersos nas crenças dominantes e nas formas de lidar com a  Matemática, que podem afetar 

diretamente a prática docente. 
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 Essa estreita relação entre as crenças e as práticas são analisadas por Pehkonen e G. 

Törner (1999 apud Vila e Callejo, 2006), que notam que:   

 
- As crenças têm uma grande influência no modo como os alunos aprendem e 
utilizam a Matemática e, às vezes, são um obstáculo para a aprendizagem.  
- As crenças dos professores regulam suas decisões e o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação dos processos de ensino aprendizagem.  
- Uma vez que as experiências de aprendizagem dos alunos influem em suas 
crenças e, por sua vez medeiam sua maneira de abordar e realizar atividades 
matemáticas; 
- As experiências de ensino dos professores influem em suas crenças e essas 
crenças medeiam sua intervenção educativa (1999 apud VILA; 
CALLEJO.2006, p.45). 

 

 Assim, o currículo das escolas é construído seguindo as concepções e crenças de um 

grupo social, e nessa esfera, antigas crenças podem ser perpetuadas. O professor, ao planejar 

suas aulas e em sua prática, pode reproduzir essas crenças e/ou outras que ele já traz como 

resultado de suas experiências como ser social. Ao ensinar Matemática, suas crenças a respeito 

do ensino da Matemática podem ser perpetuadas ou não. Se algum aluno possui crenças que 

divergem das de seu professor, esse fator pode se tornar um empecilho para o aprendizado. 

 Para romper esse ciclo vicioso, é necessário identificar crenças que não favoreçam o 

desenvolvimento matemático, e planejar experiências para desestabilizá-las. 

 

2.2. O letramento matemático 
 

 A alfabetização das crianças em nosso país sempre esteve presente em discussão na 

esfera educacional brasileira. Inicialmente o termo alfabetização significava apenas a aquisição 

do sistema de escrita, ou seja, ler e escrever algo. As ações de “codificar” e “decodificar” eram 

ensinadas através de diferentes métodos e das cartilhas. 

 Os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) sobre a psicogênese da língua 

escrita romperam com a concepção de língua escrita como código, o qual deveria ser aprendido 

por atividades de memorização. No processo de alfabetização, os alunos precisariam 

compreender como esse sistema de escrita funciona. Iniciou-se um discurso dos usos e funções 

da língua escrita a partir do desenvolvimento de atividades significativas, e nesta mesma época 

surge o conceito de “analfabetismo funcional”, para caracterizar aquelas pessoas que, tendo se 

apropriado das habilidades de “codificação” e “decodificação”, não conseguiam fazer uso da 

escrita em diferentes contextos sociais. O analfabetismo passou a incluir além das pessoas que 

não dominavam o código escrito, também as que possuíam pouca escolarização. 
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 Por volta da década de 1990, o conceito de alfabetização passou a ser vinculado ao 

letramento. Magda Soares (2004), ressalta que o surgimento da palavra letramento pode ser 

interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e 

práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético 

e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo 

processo de alfabetização. O termo letramento é utilizado conjuntamente com o termo 

alfabetização. Para a autora, dissociar esses dois termos é um equívoco: 

 
Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização desenvolve- se no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 
2004, p.14.). 

 

 Kleiman (2005) nos lembra que Paulo Freire utilizou o termo alfabetização com um 

sentido próximo ao que hoje tem o termo letramento, para designar uma prática sociocultural 

de uso da língua escrita que vai se transformando ao longo do tempo, segundo as épocas e as 

pessoas que a usam, e que pode vir a ser libertadora. Paulo Freire (1981) concebe a 

“alfabetização como ato de libertação” e de leitura do mundo, portanto de letramento.  

 
 Assim, somente a alfabetização que, fundando-se na prática social dos 
alfabetizandos, associa a aprendizagem da leitura e da escrita, como um ato 
criador, ao exercício da compreensão crítica daquela prática, sem ter, contudo, 
a ilusão de ser uma alavanca da libertação, oferece uma contribuição a este 
processo (FREIRE,1981, p.13). 

 

 Apesar dos diversos trabalhos nesta área, muitos professores possuem dúvidas em 

relação à proposta e ao conceito de letramento. Alguns acreditam que letramento é um método 

didático. Para Soares, letramento pode ser definido como o “desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais” 

(SOARES, p. 87, 2004). 

 Apesar do termo letramento nascer da necessidade de configurar um novo modelo de 

alfabetização da língua materna, seus conceitos se aplicam também as outras áreas de ensino, 

principalmente à Matemática. Na Educação Matemática surgem termos 

como Numeramento, Numeracia, ou Letramento Matemático, para tratar das relações com 

conhecimentos matemáticos como práticas sociais, deixando-se as expressões Ensino de 

Matemática, ou mesmo Alfabetização Matemática, associadas a uma abordagem voltada para 

os aspectos mais técnicos do aprendizado matemático. Nessa perspectiva, letramento 
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matemático seria a capacidade do aluno compreender o papel que o conhecimento matemático 

desempenha no mundo real.  

 As novas concepções de alfabetização incluem o letramento em Matemática e na língua 

materna. O letramento matemático inclui, além do domínio de códigos e símbolos, a  

mobilização dos conhecimentos matemáticos a partir de práticas sociais, conectados a 

diferentes contextos de aprendizagem e formação. O letramento matemático na infância ocorre 

no contexto cultural da infância e desenvolve-se em práticas sociais vividas pela criança 

(LOPES E D’AMBROSIO, 2017). 

 Em termos legais, a Leis de Diretrizes e Bases da Educação (1996)4 estabelece como 

finalidades da Educação Básica “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, Art. 22). Desse modo, a escola possui importante 

papel na formação das crianças para agir na sociedade e participar ativamente das diferentes 

esferas sociais.   

 Considerando que há uma variação no tempo de aprendizagem da leitura, escrita e de 

outras aprendizagens pela criança, que os conhecimentos adquiridos em um ano escolar não 

devem ser descartados e que as crianças não podem sofrer interrupção ao final do primeiro ano 

de escolaridade, as Diretrizes Curriculares Nacionais5 estabelecem o Ciclo de Alfabetização: 

 
Para evitar que as crianças de 6 (seis) anos se tornem reféns prematuros da 
cultura da repetência e que não seja indevidamente interrompida a 
continuidade dos processos educativos levando à baixa autoestima do aluno e, 
sobretudo, para assegurar a todas as crianças uma educação de qualidade, 
recomenda-se enfaticamente que os sistemas de ensino adotem nas suas redes 
de escolas a organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental, abrangendo crianças de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade 
e instituindo um bloco destinado à alfabetização (BRASIL,2013, p.122). 

 

 A partir de 2017, a BNCC passa a estabelecer que: 

                                                 
 
 
 
4 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 
 
5 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o 
planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE). Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), as Diretrizes continuam valendo porque os documentos são complementares: as Diretrizes dão a 
estrutura; a Base o detalhamento de conteúdos e competências.   
 



 
 
 

 
 

24 

 
nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter 
como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os 
alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 
desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu 
envolvimento em práticas diversificadas de letramentos (BRASIL, 2018, 
p.57). 
 

 Em relação a área de Matemática, a BNCC defende que o Ensino Fundamental deve ter 

compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definindo-o como: 

 
as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e 
argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de 
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 
matemáticas (BRASIL, 2018. p.264).  

 

 O documento destaca ainda que o desenvolvimento dessas habilidades está 

intrinsecamente relacionado à algumas formas de organização da aprendizagem matemática, 

com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria 

Matemática. Para a BNCC, devemos proporcionar aos alunos experiências que contribuam com 

a ampliação dos diferentes letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e 

crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por 

outras linguagens. 

  A matriz do PISA6 (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) define 

letramento matemático como: 

 
a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a Matemática em 
uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar 
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, 
explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel 
que a Matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, 
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar 
as decisões necessárias (INEP, 2012, p.1). 

                                                 
 
 
 

6 O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países 
participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. A avaliação procura verificar até que 
ponto as escolas de cada país participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na 
sociedade contemporânea. As avaliações do Pisa acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do 
conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências 
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 Para esse documento, o domínio do letramento matemático diz respeito a capacidade 

dos alunos para analisar, julgar e comunicar ideias efetivamente, propondo, formulando e 

resolvendo problemas matemáticos em diversas situações. 

 Apesar do PISA romper com a ideia de medir a capacidade de dominar conhecimentos 

matemáticos dentro de um currículo escolar e analisar a capacidade de usar os conhecimentos 

e habilidades matemáticas, avaliações como o PISA não são capazes de avaliar efetivamente os 

conhecimentos e habilidades de uma criança. Algumas situações, por exemplo, não possibilitam 

aos estudantes demonstrarem seus próprios procedimentos ou revelar como pensou, resultando 

em dados generalizados e valores numéricos classificatórios, uma vez que a prioridade é obter 

índices e resultados.   

 Para garantir a ampliação dos letramentos é preciso criar oportunidades em que os 

alunos possam se expressar, em situações reais, que realmente façam parte da vida em sociedade 

em nossa cultura letrada, em articulação com as competências gerais da educação básica. A 

escola deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas referentes a 

cada área, não só a língua materna, envolvendo as crianças em vivências culturais cada vez 

mais amplas. 

 Tal movimento pode começar bem cedo, ainda na infância. Como defendem 

D’Ambrósio e Lopes (2017, p.88), “o letramento matemático na infância ocorre no contexto 

cultural da infância, e desenvolve-se em práticas sociais vividas pelas crianças”. Tais 

considerações remetem à ideia que o letramento matemático é intrínseco à realidade da criança. 

Assim, a educação matemática nesta fase deve priorizar o desenvolvimento da identidade e a 

autonomia pessoal. 

 
É preciso gerar um espaço de aprendizagem matemática no qual a criança seja 
provocada a expressas seus questionamentos sobe o universo cultural e social 
em que vive e possa desvelar o contexto no qual está inserido. Ao ouvir as ricas 
questões que as crianças trazem, podemos explorar muito do conhecimento 
matemático sempre implícito nessas dúvidas e demandas (D’AMBRÓSIO;  
LOPES, 2017, p.91). 

 

 A fim de atender as normas legais da LDB/96, foi elaborado pelo Ministério da 

Educação (MEC) em parceria com pesquisadores e professores da Educação Básica, o 

documento “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º E 3º Anos) do Ensino 

Fundamental” (2012) ressalta que: 
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Com o objetivo de estabelecer uma real integração do conhecimento 
matemático com a realidade sociocultural, ancorado na ideia do letramento 
matemático, entende-se a aprendizagem matemática como instrumento de 
formação e promoção humana. Por isso, defende-se a resolução de situação-
problema como núcleo para o desenvolvimento do conhecimento matemático 
na escola e não apenas em torno da resolução de problemas  (BRASIL, 2012, 
p.63). 

 

 O uso da resolução de problemas em diferentes contextos, utilizando conceitos, 

procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas também é defendido pela BNCC como forma 

de desenvolver as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e 

argumentar matematicamente. 

 

2.3.  A formação dos professores polivalentes 
 

 A formação docente para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, ocorre no 

curso de pedagogia e no normal superior7. Curi (2005), em sua pesquisa, analisou como as 

instituições responsáveis pela formação das futuras professoras incorporaram as orientações 

oficiais na oferta de disciplinas voltadas à formação dos professores e suas ementas. Segundo 

ela, 90% dos cursos de Pedagogia priorizam as questões metodológicas como essenciais à 

formação desses profissionais, porém as disciplinas que abordam tais questões têm carga 

horária reduzida. Dessa pesquisa, Curi conclui que:  

 
É possível considerar que os futuros professores concluem cursos de formação 
sem conhecimentos matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que 
concerne a conceitos quanto a procedimentos, como também a própria 
linguagem Matemática que utilizarão em sua prática docente. Em outras 
palavras, parece haver uma concepção de que o professor polivalente não 
precisa “saber Matemática” e que basta saber “como ensiná-la” (CURI, 2005, 
p. 69 – 70).  

 

 Curi (2005), enfatizou também que a falta de disciplinas destinadas à formação 

matemática dos professores polivalentes, limita a construção de competências que lhes 

                                                 
 
 
 
7  Normal Superior: curso superior de graduação, na modalidade licenciatura. Tem por finalidade formar 
professores aptos a lecionar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. 
Pedagogia: O curso de Pedagogia é um curso superior de graduação, na modalidade de licenciatura e tem como 
finalidade formar professores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5º 
ano). Os cursos de pedagogia também formam profissionais para atuarem na gestão do sistema escolar. 
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permitam analisar processos de aprendizagem dos alunos, suas dificuldades, propor e analisar 

situações didáticas, avaliar o desempenho dos alunos e a própria prática docente. 

 As conclusões relacionadas à pesquisa de Curi (2005), se alinham à pesquisa realizada 

por Oliveira e Oliveira (2011), que realizaram um levantamento de dissertações e teses 

brasileiras que tratam da formação inicial de professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental, entre os anos de 2005 e 2010. As autoras concluíram que: 
 
Os futuros professores não parecem estar recebendo uma formação matemática 
adequada, para que possam ensinar satisfatoriamente essa disciplina nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. [...] Os futuros professores terminam o curso, 
frequentemente, sem noções do quê e de como devem ensinar Matemática 
(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011, p.18). 

 

 Zeferino (2018) analisou as ementas de disciplinas que abordam conhecimentos do 

campo da Educação Matemática nos cursos de licenciatura em Pedagogia das universidades 

publicas da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana  e seus impactos na formação de 

professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No primeiro 

momento da pesquisa, realizou pesquisa documental visando a localização dos fluxogramas e 

das ementas dos cursos, onde concluiu que:  

 
O conhecimento do conteúdo específico da disciplina, por sua vez, fica 
subalternizado. (...) Como hipótese, sugere-se que isso ocorra pela 
consideração, por parte das universidades, de que os futuros docentes já́ 
dominam estes conceitos – o que infelizmente não se comprova na prática e 
diversas pesquisas já apontam para tal constatação (ZEFERINO, 2018, p. 74). 

 
 Na segunda parte da pesquisa, Zeferino (2018), disponibilizou um questionário online 

que foi respondido por 102 sujeitos, cujo objetivo era o de analisar e refletir sobre os 

desdobramentos da formação inicial na prática docente e a formação continuada para os 

docentes que visassem ensinar a Matemática com sentido e significado para a construção do 

conhecimento dos alunos. Constatou-se que 65% dos respondentes já participaram de algum 

tipo de formação continuada nesta área, com objetivo de agregar conhecimentos do campo 

matemático ou pela busca por desdobramentos práticos no cotidiano escolar que afetem a 

aprendizagem dos alunos e a torne mais prazerosa, a partir da diversificação das práticas 

pedagógicas. Zeferino (2018, p. 75) concluiu ainda que “a maior parte do grupo não considera 

os conhecimentos construídos na graduação suficientes para sua atuação”. 

 Diante destas lacunas formativas, os professores recém-formados tendem a ensinar da 

maneira como aprenderam, reproduzindo antigas crenças. Nacarato (2009) comenta: 
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Os professores trazem crenças arraigadas sobre o que é a Matemática, seu 
ensino e sua aprendizagem. Tais crenças, na maioria das vezes, acabam por 
contribuir para a constituição da prática profissional [...] o modo como uma 
professora ensina traz subjacente a ele a concepção que ela tem de Matemática, 
de ensino e de aprendizagem (NACARATO, 2009, p.23-24). 

 

 Tais deficiências acabam por deixar o professor polivalente à margem das discussões e 

organizações curriculares. Desta forma, a definição dos objetivos, da seleção e organização de 

conteúdos, a formulação de situações de aprendizagem, acabam sendo determinadas por esferas 

superiores e, na maior parte das vezes, seguidas cegamente pelo que o livro didático adotado 

propõe. 

 O problema ainda é mais evidente no ciclo de alfabetização, etapa que corresponde aos 

dois primeiros anos da Educação Básica, onde as práticas docentes revelam que a alfabetização 

matemática é negligenciada e os conhecimentos básicos são desvalorizados. Não podemos 

negar que muitos professores polivalentes passam por uma formação inicial precária onde o 

conhecimento matemático não é valorizado. Levados pela ideia da suposta familiaridade e 

facilidade dos conteúdos a serem ensinados, muitos desmerecem a relevância e a complexidade 

da construção dos conhecimentos matemáticos pelas crianças desde cedo, e acabam por 

reproduzir antigas práticas.   

 

2.4.  Ser professor 
 
 Diante das proposta de desenvolver nos alunos um ensino reflexivo capaz de atender as 

demandas sociais, não podemos deixar de lado uma reflexão acerca do papel do professor diante 

de seus alunos.  

 A principal característica para definir um professor ao longo do tempo é a ação de 

ensinar. Segundo Roldão (2007), o entendimento de ensinar como "conduzir" o outro a aprender 

remete às origens do termo pedagogo - etimologicamente, aquele que conduz (ago), a criança 

(paidos), ao conhecimento e à cultura - associadas, como sabemos, à prática de ensino delegada 

aos escravos gregos na antiga Roma, tornados educadores dos filhos dos romanos vencedores.  

 A autora traz ainda a discussão entre o termo ensinar, entendido como “professar um 

saber” e o “fazer aprender alguma coisa a alguém” (ROLDÃO, 2007, p. 94). Tal discussão ao 

longo dos anos vem caracterizando movimentos ideológicos, práticas de administração escolar 

práticas docentes que são facilmente rotuladas entre inovadoras ou tradicionais, seguindo o 

debate entre ensino transmissivo e ensino ativo. 
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O entendimento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber deixou de 
ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa, num 
tempo de acesso alargado à informação e de estruturação das sociedades em 
torno do conhecimento enquanto capital global. Num passado mais distante, 
pelo contrário, essa interpretação de ensinar assumia um significado 
socialmente pertinente, quando o saber disponível era muito menor, pouco 
acessível, e o seu domínio limitado a um número restrito de grupos ou 
indivíduos (ROLDÃO, 2007, p. 95). 

 
 A informação nos dias atuais está ao acesso de todos e de formas variadas. Com isso, a 

função de transmitir um saber não está mais restrita ao professor. É necessário então dar uma 

nova interpretação ao termo ensinar, marcada pela dupla transitividade e pelo lugar de 

mediação. 
 

Ensinar configura-se assim, nesta leitura, essencialmente como a especialidade 
de fazer aprender alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de que 
natureza for aquilo que se quer ver aprendido) a alguém (o ato de ensinar só́ se 
atualiza nesta segunda transitividade corporizada no destinatário da ação, sob 
pena de ser inexistente ou gratuita a alegada ação de ensinar) (ROLDÃO, 2007, 
p. 95).  

 

 A autora chama de dupla transitividade a ligação entre o saber e o aprendente, ou seja, 

a mediação entre quem promove intencionalmente a aprendizagem (o professor) de alguma 

coisa (o currículo) a alguém (o aluno), que se considera necessária em determinado contexto. 

Desta forma, o professor constrói a passagem de um saber ao aluno, ou ainda, o professor é 

especialista no trabalho de fazer alguém aprender algo. Somente o professor, com seus 

conhecimentos e orientação intencional nas ações de ensino, conduz à possibilidade efetiva do 

esforço do aluno se traduzir na apreensão do saber que se pretende adquirido.  

 A ação de mediar pressupõe muito mais que o professor seja um mero transmissor de 

um conhecimento, mas aquele que faz o outro aprender alguma coisa. Segundo Roldão:  

 
O professor profissional (...) é aquele que ensina não apenas porque sabe, mas 
porque sabe ensinar. E saber ensinar é ser especialista dessa complexa 
capacidade de mediar e transformar o saber conteudinal curricular (isto é, que 
se pretende ver adquirido, nas suas múltiplas variantes) – seja qual for a sua 
natureza ou nível – pela incorporação dos processos de aceder a, e usar o 
conhecimento, pelo ajuste ao conhecimento do sujeito e do seu contexto, para 
adequar-lhe os procedimentos, de modo que a alquimia da apropriação ocorra 
no aprendente (ROLDÃO, 2007, p.101).  

 

 O professor, ao assumir o seu papel de mediador do processo ensino- aprendizagem, 

favorecendo a postura reflexiva e investigativa do aluno, colabora para a construção da 

autonomia de pensamento e de ação, ampliando a possibilidade de participação social e 

desenvolvimento mental capacitando os alunos.  
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 Nesta perspectiva, o professor deixa de ser um transmissor de conhecimentos para se 

posicionar como um mediador de diversas linguagens e oportunidades educativas, apoiando o 

acesso ao conhecimento. A atuação do professor como mediador contribui, sobretudo, para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno perante o conhecimento, o que significa contribuir 

para a formação de cidadãos críticos e capazes de fazer uma leitura consciente das situações 

que os cercam.  

 
É o professor quem cria as oportunidades para aprendizagem - seja na escolha 
de atividades significativas e desafiadoras para seus alunos, seja na gestão de 
sala de aula: nas perguntas interessantes que faz e que mobilizam os alunos ao 
pensamento, à indagação; na postura investigativa que assume diante da 
imprevisibilidade (NACARATO, 2011, p.35).  

 

 Durante a mediação, deve esgotar os recursos para explicar da melhor maneira possível. 

Cabe ao professor adaptar as linguagens, tendo em vista o entendimento de conceitos de forma 

que eles possam ser aplicados em outras situações e contextos, que vão para além de uma 

situação avaliativa nas escolas. Os conceitos apreendidos devem se interligar aos outros já́ 

assimilados pelos alunos. O papel de mediar é justamente contribuir para essas conexões e, 

assim, ampliar o processo de aprendizado. Em consonância com a intencionalidade do 

professor, deve-se ter o desejo do aluno de aprender.   

 A mediação se constitui na prática, nas relações entre o professor e seus pares, na 

investigação de sua própria prática e nos conhecimentos formais e informais que o professor 

adquire. Roldão completa:  

 
Saber produzir essa mediação não é um dom, embora alguns o tenham; não é 
uma técnica, embora requeira uma excelente operacionalização técnico-
estratégica; não é uma vocação, embora alguns a possam sentir. É ser um 
profissional de ensino, legitimado por um conhecimento especifico exigente e 
complexo, de que procuramos clarificar algumas dimensões (ROLDÃO, 2007, 
p.102).  

 

 Para o educador pernambucano Paulo Freire (1981), o papel do professor é estabelecer 

relações dialógicas de ensino e aprendizagem; em que o professor, ao passo que ensina, também 

aprende. Juntos, professor e estudantes aprendem juntos, em um encontro democrático e 

afetivo, em que todos podem se expressar. 
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2.5.  A metodologia de pesquisa 

 

 Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, que buscou investigar como se constitui a 

didática de professores alfabetizadores no 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental, seguindo as 

ideias de letramento. Além disso, porque ensinam a leitura escrita nessa perspectiva, esses 

professores são reconhecidos pelos próprios pares como profissionais que ensinam 

diferenciadamente, resultando em uma aprendizagem significativa. 

 Desta forma, uma das dificuldades enfrentadas na pesquisa ocorreu na seleção desses 

professores. Buscamos encontrar professores alfabetizadores que ensinam em consonância com 

o conceito de letramento, que adotem práticas de ensino diferenciadas, e que tenham sua prática 

docente reconhecida por seus colegas. Dessa forma, utilizamos as percepções dos próprios pares 

sobre práticas pautadas no letramento, uma que vez que todos fazem parte de um mesmo 

contexto, conhecendo seus prós e contras. A indicação feita por um colega representou, 

portanto, uma estratégia definidora dos sujeitos desta pesquisa.  

 A partir dessas indicações, continuamos o percurso investigativo, cujo trajeto foi 

delimitado da seguinte forma:  

 - Participantes: professoras dos anos iniciais do ensino fundamental (1º e 2º anos), com 

atuação em escolas privadas ou públicas municipais ou federais, localizadas no Estado do Rio 

de Janeiro.  

 - Estratégia para coleta dos dados: entrevistas semiestruturadas com os professores 

indicados pelos colegas. 

 A escolha por entrevistas justifica-se pela necessidade de tentar mapear toda a trajetória 

docente e identificar as crenças desses professores sobre o ensino de Matemática. Assim como 

aponta Tardif (apud CURI, 2005, p. 21), “uma parte importante da competência profissional 

dos professores tem raízes na sua escolarização pré-profissional, e esse legado da socialização 

escolar permanece forte e estável por muito tempo”.  

 A técnica de entrevista semiestruturada requer a elaboração de um roteiro previamente 

elaborado, composto por questões abertas, que favoreçam a ampliação dos questionamentos à 

medida que o entrevistado forneça as informações. Tal técnica possibilita um aprofundamento 

das questões, uma vez que o entrevistado se sente mais próximo do entrevistador, permitindo a 

abordagem de aspectos afetivos e pessoais com maior liberdade. A entrevista tem a vantagem 

de envolver uma relação pessoal entre pesquisador/sujeito, o que facilita um maior 

esclarecimento de pontos nebulosos (MOROZ, 2006, p.79). 
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 Nesse tipo de abordagem recomenda-se que a transcrição seja realizada pelo próprio 

pesquisador, pois ao ouvir várias vezes as gravações é capaz de identificar as pausas e mudanças 

de entonação na voz e outras variáveis ocorridas na entrevista. 

 A partir das entrevistas transcritas interpretamos os dados coletados, utilizando a 

análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (2011), que compreende como:  

um conjunto de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(BARDIN, 2011, p. 42).  

 
 Para Bardin (2011) a análise do conteúdo envolve três etapas:  

 

o Pré- análise – Fase de organização, leitura “flutuante”, primeiro contato com o material 

que será́ submetido para análise,  construção de categorias descritivas; 

o Exploração do material – Categorização e codificação do material coletado;  

o Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação –  Reagrupamento dos 

dados, estabelecimento de relações entre os pressupostos teóricos e as análises. 
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3. SOBRE AS PROFESSORAS ENTREVISTADAS 

 
 Neste capítulo procuraremos categorizar as professoras entrevistadas, focalizando os 

principais aspectos, que surgiram no decorrer das entrevistas, sobre as crenças que influenciam 

em seu trabalho pedagógico. 

 

3.1. Perfil das professoras investigadas 

 
 Os nomes utilizados no texto são fictícios, a fim de preservar a identidade das 

participantes. Para representar cada professora, optamos por usar nomes de mulheres que 

deixaram importantes contribuições sociais e culturais à humanidade.  

 Nossas entrevistadas são quatro mulheres, na faixa etária entre 26 e 55 anos. A maioria 

leciona em escolas pública e todas possuem experiência no ciclo de alfabetização.  

 

QUADRO 2- Perfil de atuação. 

 

Professoras Idade Tempo de 
atuação Área de atuação Ano de 

escolaridade 
Dandara 55 33 anos Prefeitura do Rio de Janeiro 

 

2º ano 

Rachel 44 25 anos Prefeitura do Rio de Janeiro  

Escola Privada 

1º ano 

Maria 35 17 anos Escola Privada 

 

1º ano 

Clara 26 7 anos Prefeitura Municipal de Duque de Caxias  

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 

1º e 4º ano 

 Fonte: A autora, 2019. 
 

 Em relação à formação, todas estudaram em instituições publicas e privadas. Todas 

cursaram o ensino médio na modalidade Normal. O curso de Pedagogia, foi feito por duas das 

entrevistadas. Quanto ao curso de especialização, apenas duas professoras deram continuidade 

à formação no contexto da Pós- graduação Lato Senso. Nenhuma das entrevistadas possui 

mestrado ou doutorado. 
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QUADRO 3- Perfil de escolarização 

 

Nome Escolarização Curso 

Normal 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Dandara 
Publica/ 

privada 
Sim Pedagogia 

Gestão 

Pedagógica 

Institucional 

---- ---- 

Rachel  
Privada/ 

publica 
Sim  Pedagogia ----- ---- ---- 

Clara  
Pública/ 

privada 
Sim Letras  ----- ----- ---- 

Maria  
Publica/ 

privada 
Sim Artes Visuais Artes visuais. ----- ---- 

Fonte: A autora, 2019. 
 

 A entrevista foi organizada em três eixos: 

EIXO I - Trajetória de atuação: abrange questões relacionadas às experiências, como 

professoras, por diferentes campos. 

EIXO II - Trajetória de formação: reunindo perguntas a respeito do processo de escolarização 

das professoras enquanto alunas, suas memórias de infância, as contribuições da família, os 

sentimentos em relação à Matemática e os cursos de formação. 

EIXO III – Docência: Reflexões sobre a prática diária na sala de aula. 

 

3.2. Trajetória de atuação 

 

 A trajetória de atuação das professoras entrevistadas é de grande interesse dessa 

pesquisa, uma vez que acreditamos que o conhecimento do professor é um conhecimento na 

ação, ou seja, ele se constituiu diariamente em contato com o meio em que atua.  Desta forma, 

o contexto escolar, os estilos de aprendizagem dos alunos, os interesses, as dificuldades, os 

currículos, ajudam a construir e reconstruir as crenças docentes.  Ponte (1998, apud CURI 

2005), também considera que o professor elabora e reelabora constantemente o seu 

conhecimento, em função do seu contexto de trabalho e de suas necessidades decorrentes das 

situações que vai enfrentando. 
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 Ao analisar a trajetória de atuação dessas professoras, tivemos como objetivo identificar 

campos de trabalho que possam ter influenciado sua prática atual.  

 

 Clara  
 
 A professora Clara tem 26 anos e reside na cidade de Duque de Caxias. Iniciou sua 

atuação durante o Curso Normal (Instituto Roberto Silveira) através de estágio remunerado em 

uma escola particular na cidade de Duque de Caxias. Em 2012 iniciou o curso de Letras- 

literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas devido as dificuldades financeiras 

e a distância, precisou trancá-lo. Foi contratada em 2012 por uma escola particular, onde 

permaneceu por um ano, quando assumiu o cargo como professora na prefeitura de Nova 

Iguaçu, onde está até hoje. Em 2016, passou a fazer parte do corpo docente da prefeitura 

municipal de Duque de Caxias, mesmo ano em que retomou os estudos, mas desta vez em uma 

universidade particular. A professora totaliza sete anos de experiência, um ano em escola 

particular e seis anos em escolas públicas.  

 

 Rachel 
 
 Rachel tem 44 anos e reside no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Atua em escolas desde 

os 16 anos. Cursou o ensino médio na modalidade normal em uma escola particular piagetiana 

em Salvador, onde estudava de manhã e era auxiliar de turma a tarde. Ao final do curso se 

mudou para o Rio de Janeiro onde cursou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

graduação em Pedagogia. 

 Começou a trabalhar em uma creche particular,  depois trabalhou numa escola particular 

construtivista por um ano. Em 1994 iniciou no magistério público da cidade do Rio de Janeiro. 

No mesmo ano, devido a impossibilidade de conciliar a rede particular e privada, largou o 

emprego particular. Em 2012, devido as dificuldades financeiras, começou a trabalhar em uma 

tradicional escola católica da Zona Sul carioca.  Rachel possui 25 anos de experiência. 

 

 Dandara 
 
 Dandara possui 55 anos de idade e 33 anos de experiência, reside no bairro de 

Copacabana. Fez toda educação básica em escola pública (Ensino Fundamental e Médio). Após 

a conclusão do Ensino Médio na modalidade Normal, começou sua carreira docente. Anos 
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depois, já atuando como professora, fez graduação em Pedagogia (Instituto Isabel) e depois  

MBA em Gestão Pedagógica Institucional (Universidade do Paraná).  

 Sempre trabalhou  no ciclo de alfabetização. Atualmente trabalha apenas na prefeitura 

do Rio de Janeiro. Trabalhou 25 anos em uma escola de educação Infantil, no bairro da Lagoa 

e 2 anos na Escola Sarah Dawsey, totalizando 27  anos de escola particular e 17 anos no serviço 

público. 

 

 Maria 
 
 Maria tem 36 anos, mora em Austin, Nova Iguaçu. Cursou o ensino médio na 

modalidade normal no Instituto de Educação Rangel Pestana, no mesmo município. Nos três 

primeiros anos de atuação trabalhou com alfabetização de jovens e adultos, através de um 

contrato com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Em 2006 começou a trabalhar em uma 

escola particular bilíngue no município de Nilópolis, de metodologia sócio- interacionista. Nos 

dois primeiros lecionou Artes e Filosofia para as turmas do primeiro segmento, depois ficou 

responsável pelo desenvolvimento da disciplina de Ciências Naturais para as turmas de 4º e 5º 

ano. Em 2010, começou o trabalho com a alfabetização onde permanece até hoje.  

 Em 2017 concluiu sua graduação em Artes Visuais em uma universidade particular, 

desde então, atua também com turmas de ensino médio. A mesma é responsável pelo 

desenvolvimento de materiais pedagógicos para o ensino desta matéria. Atualmente cursa pós- 

graduação em Artes Visuais pelo Colégio Pedro II. 

 

3.3. Trajetória de formação 
 

  A palavra Matemática é capaz de resgatar em nós sentimentos dos mais contraditórios, 

desde o medo até o mais franco entusiasmo. Este sentimento pode ser resgatado através dos 

relatos da nossa vida escolar, das nossas representações que trazem lembranças, vinculadas com 

a Matemática, sempre ainda muito presentes. Em algumas pessoas essas lembranças podem 

aparecer de uma forma não muito positiva. Para outros sem nenhuma lembrança mais marcante, 

quem sabe até para tentar esquecer. Para alguns evidenciam a figura do professor. Para outros 

apenas uma confusão de símbolos e regras operatórias. 

 Analisar a trajetória de formação, inclui conhecer as experiências com a Matemática 

que as professoras já vivenciaram durante sua escolarização, uma vez que a prática do professor 

é influenciada por modelos docentes com os quais conviveu durante sua trajetória discente, 
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podemos dizer assim que “a formação profissional docente inicia-se desde os primeiros anos 

de escolarização”(NACARATO,2011, p. 23). Para Tardif (2002, apud Curi 2005), uma parte 

importante da competência profissional dos professores tem raízes na sua escolarização pré-

profissional, e esse legado da socialização escolar permanece forte e estável por muito tempo. 

 Todas as professoras entrevistadas começaram sua escolarização em pequenas escolas 

particulares do próprio bairro em que residiam. Sobre esse período, apenas Maria traz uma 

pequena lembrança sobre os modelos de aula.  
 
Na educação infantil não havia nada lúdico, era tudo bem tradicional, aprendi  
contas de adição e subtração, como se dizia a continha de mais e de menos, 
algo bem abstrato. Não tinha nada concreto para que pudéssemos aprender de 
forma lúdica. A ludicidade não existia. (Maria) 

 

 Devemos considerar que até a criação da LDB (Brasil, 1998), o nível de escolaridade 

que hoje denominamos como educação infantil, era entendido como uma etapa preparatória 

para a escolarização, que só teria seu começo no Ensino Fundamental.  

 Entretanto, o modelo de ensino descrito por Maria é encontrado até hoje em muitas 

escolas de educação infantil. Tal modelo, revela uma proposta onde o ensino de Matemática é 

apresentado partindo de definições de conceitos, exemplos e comprovações, seguidos da 

aplicação de exercícios de fixação. Neste modelo tradicional, a aprendizagem ocorre por meio 

da repetição. Kamii (2012) nos chama a atenção para isso e diz que o ensino da Matemática 

atual reforça a heteronomia (ausência de autonomia) da criança através de regras que devem 

ser seguidas cegamente para obter respostas corretas. 

 Em relação as dificuldades apresentadas durante a vida escolar, todas relataram que 

conseguiam dar conta de atingir os resultados esperados. Em relação a participação familiar nos 

estudos, os relatos mudam. 

 
Minha mãe participava desse processo, ajudava na tarefa, no que podia. 
Tomava tabuada para treinar, esse tipo de coisa a gente fazia. Mas conforme 
eu fui crescendo as coisas foram ficando mais complicadas, chegou um 
momento em que por minha mãe não ter o ensino completo  avancei demais e 
acabei ficando por mim mesma. Eu lembro que isso me causava muita tensão 
e um certo estresse por ter que fazer tudo sozinha. (Clara)  
 
Eu sempre busquei muito sozinha, minha mãe até me ajudava.  Mas no 2º ano, 
eu tive a perda do meu pai. Eu ia completar sete anos e ele faleceu dois dias 
antes do meu aniversário. Minha família teve uma grande perda, foi difícil 
nessa questão emocional e ou procurava buscar o conhecimento sozinha.  
Minha mãe ficou viúva cedo, ficou sem tempo, eu  tinha que dar conta de tudo. 
(Maria) 
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Eu sempre fui muito independente para estudar, minha mãe nunca precisou 
estudar comigo.  Minha mãe é doméstica só concluiu o fundamental depois 
que a gente já estava grande e o meu pai era contador, nenhum dos dois tem 
graduação.  Ela não precisava estudar comigo, mas eles sempre estavam me 
incentivando a estudar. A Matemática era uma coisa do nosso dia a dia. 
(Rachel) 

 
Eu tinha horror à Matemática, mas não tinha dificuldades. Eu perdi os meus 
pais com 11 anos, e fui criada pelos meus padrinhos. Eles acompanhavam a 
minha vida escolar, mas não se envolviam muito, porque as minhas 
dificuldades eu mesma superava. Eu não precisava de apoio, de reforço escolar, 
de nada. Eu sempre consegui dar conta do mínimo esperado. Meus padrinhos 
um era médico e a outra nutricionista. (Dandara) 

 

  O modelo tradicional de ensino prevaleceu nos depoimentos durante todo o ensino 

fundamental, a etapa mais longa da Educação Básica, em que as crianças e adolescentes passam 

por uma série de mudanças físicas, cognitivas, afetivas, sociais, emocionais, entre outras. As 

nossas depoentes foram submetidas a um ensino marcado por aulas expositivas, exercícios de 

repetição e a habilidade de decorar o que lhes era ensinado. Nesta fase as professoras trazem 

profundas e dolorosas marcas. 

 
Toda vez que se falava em Matemática me gerava uma certa tensão. Eram 
muitos exercícios, muita repetição, tinha livro, tabuada, tinha vários tipos de 
réguas diferentes.  Eu lembro que aquilo tudo me causava uma tensão. Eu 
encarava o desafio, mas não era tão prazeroso quanto era para mim trabalhar 
com as linguagens. Eu lembro muito da época que eu tinha que falar a tabuada, 
eu tinha, se não me engano, 8 anos e o professor ia tomar a tabuada. Eu estava 
na terceira série e ele tinha mandado a gente estudar toda tabuada; o nome do 
professor era Juarez. Ele havia mandado a gente estudar toda a tabuada, do 0 
ao 10, ele escolheria aleatoriamente alguns cálculos para a gente falar.  Eu me 
lembro de ter passado muitos dias olhando aquela  bendita tabuada, escrevendo 
várias vezes, copiando várias vezes.  Ele era bem direto, assim, tipo “Quanto é 
8 x 5?; Quanto é 9 x 6?” Ele chamava a gente até a mesa, e fazia umas três ou 
quatro questões para cada criança.  Nossa eu lembro de ter errado uma e de ter 
ficado muito chateada, porque eu tinha estudado muito, muito. Passado muito 
tempo tentando decorar aquilo tudo e no final das contas eu ainda errei (...) 
aquilo me causou uma grande frustração. Apesar de eu ter ido bem, eu ainda 
fiquei chateada, eu tinha realmente perdido muito tempo treinando e repetindo 
aquilo ali para poder conseguir passar por aquele teste. (Clara)  

 
Do 1º ao 9º ano tive muitas dificuldades. Professores sem uma dinâmica para 
levar o aluno aos caminhos da Matemática. Eu não tive bons professores que 
me fizessem gostar da Matemática, não tive professores que me mostrassem 
um outro lado da Matemática, a vivência da Matemática no dia a dia, não teve 
isso. (Maria). 

 

 Nos relatos percebemos  falta de contextualização e significado dos conteúdos. Sem a 

significação do que está sendo ensinado os alunos acabam "aprendendo" Matemática através 

da memorização de regras, passos e fórmulas a serem seguidos para passar em alguma avaliação 
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ou agradar algum adulto. A nota obtida servirá de recompensa ou castigo pelo desempenho de 

cada aluno. É muito comum que alunos que “aprendem” desta forma, após o período de 

avaliação, esqueçam o que foi memorizado por não ter mais utilidade no cotidiano.  

 Esse modelo tradicional tem influenciado a prática formal de educação, e está presente 

até hoje em algumas escolas. Acredita-se que, se o aluno é capaz de reproduzir os conteúdos 

ensinados, ainda que de forma automática e invariável, houve aprendizagem. Nessa perspectiva, 

o que se pretende é a transmissão de forma fragmentada e descontextualizada, dos 

conhecimentos, previamente compendiados, sistematizados e incorporados ao acervo cultural 

da humanidade.  

 Com exceção de Dandara, todas as outras professoras tiveram sua trajetória estudantil 

pós- década de 1980. Poderíamos dizer então que elas foram expostas à novas práticas de ensino 

de Matemática, visto que em 1980, o National Council of Teachers of Mathematics NCTM , 

dos Estados Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no documento 

Agenda para Ação.  

 
Nele, a resolução de problemas era destacada como o foco do ensino da 
Matemática nos anos 80. Também a compreensão da relevância de aspectos 
sociais, antropológicos, linguísticos, além dos cognitivos, na aprendizagem da 
Matemática, imprimiu novos rumos às discussões curriculares. Essas ideias 
influenciaram as reformas que ocorreram em todo o mundo, a partir de então 
(BRASIL, 1998,p.20).  

 

 Neste documento foram apresentados novos parâmetros para o ensino desta disciplina 

destacando-se a resolução de problemas, a compreensão,  a relevância de aspectos sociais, 

antropológicos e linguísticos e a importância do desempenho de um papel ativo do aluno na 

construção do seu conhecimento. Entretanto, a vida escolar dessas professoras se manteve bem 

distante desses aspectos, deixando gravadas marcas profundas de sentimentos negativos em 

relação a Matemática. As professoras entrevistadas parecem ter sido submetidas à praticas de 

ensino baseadas no “Movimento da Matemática Moderna”, que surgiu nos finais dos anos 

cinquenta, nos Estados Unidos e na Europa, que teve considerável importância aqui no Brasil. 

Para Fiorentino (2009, p.14), essa proposta de ensino parecia visar não à formação do cidadão 

em si, mas a formação do especialista matemático. Nesta perspectiva o ensino estava centrado 

na autoridade do professor para expor e demonstrar. O aluno era um sujeito passivo, que apenas 

reproduzia a linguagem e os raciocínios ditados pelo professor. 

 A professora Dandara relaciona às dificuldades com a aprendizagem da Matemática 

com as atitudes de seus professores ao ensinar tal disciplina e a seleção de conteúdos. Dandara 
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é uma professora com 55 anos de idade e 33 anos de experiência. Fez toda educação básica em 

escola pública (Ensino Fundamental e Médio). E apesar de ter realizado o Ensino Médio na 

modalidade Normal, declarou ter sido submetida a uma formação com grande carga teórica em 

todas as disciplinas, onde o professor era apenas um instrutor, o sujeito ativo da aprendizagem; 

e o aluno o sujeito passivo que aprende pela transmissão, pela mecanização e pela repetição de 

exercícios e de procedimentos. 

 
Era a matéria que eu mais detestava. Eu acho que isso era comum entre todos 
nós, o ensino da Matemática era cruel. No Ensino Médio, foi pior ainda, porque 
era um monte de fórmulas que você tinha que decorar e que hoje você vê, muita 
coisa na nossa vida não serviu para nada. (Dandara)  

 

 Enquanto para Dandara o ensino médio reforçou antigas crenças com as quais teve 

contato durante os anos iniciais, para as demais professoras o Curso Normal constituiu uma 

importante fase para desconstruir as crenças que tiveram enquanto alunas do ensino 

fundamental. 

 
Eu estudei no Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova Iguaçu. E no 
meu Curso Normal eu tive a disciplina de metodologia da Matemática. Toda a 
matéria foi bem construtiva com aulas dinâmicas em que tínhamos que fazer 
jogos envolvendo Matemática e tínhamos momentos práticos. A professora 
passava a teoria, nós desenvolvíamos aulas práticas e lúdicas. (Maria) 
 
Na verdade, quando eu entrei no Curso Normal eu encontrei um mundo em 
relação a Matemática que eu ainda não conhecia, era uma outra época na 
educação. Os professores nos ensinavam basicamente como ensinar os 
conteúdos mínimos do ensino fundamental do primeiro segmento, a gente 
lidava com vários tipos de práticas diferentes eu lembro de fazer muitos jogos 
(...), seminário, (...) discutíamos muito sobre os instrumentos que poderiam ser 
utilizados para ensinar, (...) conheci o Material Dourado. Muita coisa da minha 
infância foi revisitada no curso normal, só que de uma maneira muito mais 
concreta, às vezes mais lúdica, com várias formas diferentes de se ensinar. E 
várias vezes eu me pegava pensando: Caramba, isso é tão simples assim! 
(Clara) 

 

 O modelo de ensino vivenciados por Maria e Clara nas aulas de Matemática no Curso 

Normal, confrontaram com os modelos vivenciados enquanto criança. Em contato com as novas 

formas de aprender e ensinar a Matemática as professoras experimentaram novos sentimentos 

em relação a esta disciplina, sendo capazes de estabelecer novas crenças sobre o ensino.  Para 

Nacarato (2011,p. 28), “romper com esses sistemas de crenças implica criar estratégias de 

formação que possam (des)construir os saberes que foram apropriados durante a trajetória 

estudantil na escola básica”. 
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 Das entrevistadas, apenas duas cursaram Pedagogia, essas professoras declararam terem 

tido uma formação com grande inclinação teórica, sem relações praticas, muito diferente da 

abordagem pedagógica do Curso Normal. Ainda que os cursos de formação não consigam 

reproduzir todas as questões que os futuros professores se depararão, é necessário que haja 

possibilidade de reflexões de forma a iniciar a construção de seus saberes. 

 Em relação à Matemática, a professora Dandara declarou que o curso de Pedagogia foi 

muito teórico, assim como o Curso Normal, e não lembra de ter tido disciplinas direcionadas 

para a matemática na época. A professora Rachel, assim como Dandara, criticou os poucos 

estágios realizados, relatou ter tido uma única disciplina direcionada para a abordagem do 

ensino da Matemática onde o uso de jogos era valorizado. Tais declarações corroboram com as 

pesquisas de Oliveira e Oliveira (2013), que concluíram que as disciplinas ligadas à Matemática 

ofertadas nos cursos de Pedagogia, pouco contribuíram para a construção de saberes 

matemáticos dos recém formados e para a sua futura prática nos anos iniciais. 

 
A prática formadora, por priorizar, em geral, os aspectos metodológicos, tende 
a reforçar a ideia de que pode ser “divertido” ensinar ou aprender Matemática, 
mas os recursos apresentados não são acompanhados, normalmente, de uma 
fundamentação que capacite o professor a utilizá-los como uma ferramenta de 
produção de conhecimento. Dessa maneira, sem o conhecimento matemático, 
o futuro professor pode conhecer algumas metodologias promissoras, mas 
provavelmente não conseguirá extrair delas bons resultados quando (e se) as 
utilizar em sala de aula (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013, p.11). 

 
  

3.4. Docência 

 

 Para Tardif (2002 apud CURI), os saberes profissionais dos professores são construídos 

e utilizados em função de uma situação de trabalho particular e ganham sentido nessa situação. 

Desse modo, trata-se de um conhecimento de natureza situada, ou seja, resultante da cultura e 

do contexto em que ele adquire seus conhecimentos e das circunstâncias em que atua. Assim o 

contexto escolar em que o professor está inserido ou por quais atuou, os estilos de 

aprendizagem, os interesses, as necessidades e as dificuldades dos alunos, fazem parte dos 

conhecimentos docentes e influenciam na sua atuação, que por sua vez é dinâmico e 

continuamente alterado, durante sua vida profissional. Diante de tal explicitação, analisaremos 

alguns aspectos relacionados à docência. 
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 Conteúdos 
 

 A primeira pergunta deste eixo se refere aos conteúdos matemáticos que julgavam mais 

importantes de serem trabalhados em sala de aula no ciclo de alfabetização. Para grande 

surpresa as professoras tiveram grande dificuldade em eleger os conteúdos, sempre se referindo 

as habilidades que devem ser desenvolvidas nos alunos neste período de escolarização. Os 

apontamentos feitos pelas professoras sugerem que o ensino da Matemática deve ser visto como 

algo significativo e favorável à construção do conhecimento e da autonomia do aluno.  

 As falas de Dandara e Rachel revelam uma percepção de que a educação na infância 

não deve prepará-las para o futuro, mas deve assumir uma dimensão em que auxilie a criança a 

viver sua vida atual, e ajude a ser e a estar no mundo, com entendimento e compreensão dos 

espaços sociais que ocupa, criando mais recursos para a criança viver a sua infância. 

 
O conteúdo mais importante para você trabalhar é o conhecimento da 
Matemática no seu dia a dia. (...) Uma vez em uma aula como professora 
particular, um aluna me perguntou: “Dandara, por que que eu tenho que 
aprender isso?” E eu fui muito sincera com ela: “Só para você fazer a prova, 
pronto! Depois você esquece!” (Dandara) 

 

Para essa realidade dessas crianças eles precisariam entender a resolução de 
problemas e as coisas que vão acontecer com eles no dia a dia. (Rachel) 

 

 Segundo D’Ambrósio e Lopes (2017), o letramento matemático na infância ocorre no 

contexto cultural da infância e desenvolve-se em práticas sociais vividas pelas crianças. Desta 

forma, podemos caracterizar o letramento matemático na infância pela maneira como a criança 

interage com o mundo. 

 A professora Clara, enfatiza a relação entre textos e a Matemática, rompendo com a 

crença de que nas aulas desta disciplina o uso de textos é dispensável. Aprender Matemática é, 

também, aprender e utilizar diferentes linguagens. Para Smole (2001), escrever pode auxiliar 

os alunos a aprimorarem suas percepções, conhecimentos e reflexões pessoais. Além disso, ao 

produzir textos em Matemática, tal como ocorre em outras áreas de conhecimento, o aluno tem 

oportunidade de usar habilidades de ler, ouvir, observar, questionar, interpretar e avaliar seus 

próprios caminhos, as ações que realizou, no que poderia ser melhor. É como se pudesse refletir 

sobre o próprio pensamento e ter, nesse momento, uma consciência maior sobre aquilo que 

realizou. Tal questão fica explícita na fala de Clara: “As crianças precisam escrever mais, ler 
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mais, ter acesso a diferentes gêneros escritos (...). Inclusive nas aulas de Matemática, para 

ajudá-los na resolução de problemas”.  

 Durante o letramento da Língua Materna é essencial que as crianças compreendam a 

organização e funcionamento do sistema de escrita alfabética. Podemos fazer uma analogia 

entre o entre o Sistema de Escrita Alfabética e o Sistema de Numeração Decimal, uma vez que 

o nosso sistema de numeração, além de registrar, também permite operar com os símbolos. É 

essencial que a criança compreenda o funcionamento, a organização e as características de um 

sistema posicional. Superando assim, aquela que talvez seja a maior dificuldade para o processo 

de letramento matemático. Maria demonstra preocupação quanto ao tema: “Eu estou com 

dificuldade de dizer qual o conteúdo mais importante. (...) Acho importante o trabalho com a 

história do surgimento dos números e a organização do sistema de numeração decimal”. 

 Apesar da dificuldade em eleger o conteúdo mais importante nesta etapa, a professora 

deixa claro a importância de abordar as características deste sistema, uma vez que caso haja 

dificuldades em compreender a organização do Sistema de Numeração Decimal outros 

significados ao longo da vida escolar desse aluno podem ficar comprometidos. Utilizar a 

história da Matemática, por sua vez, permite o aluno compreender as expressões assumidas por 

diferentes povos e culturas em épocas variadas.  

 

 Atividades de ensino  
 

 Durante a alfabetização matemática, a criança passa por um processo de organização de 

seus saberes. Essa fase não se resume ao domínio dos números e operações, uma vez que um 

ensino com foco em tais práticas pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Os 

conhecimentos de suas vivências devem ser mediados, de forma a levá-las a convertê-los à 

linguagem matemática, afim de contribuir para resolver as situações desafiadoras que 

encontrará durante sua vida. É um longo processo que necessita de uma mediação efetiva por 

parte do professor, desde a seleção de conteúdos, passando pela elaboração de estratégias, até 

chegar no aprendizado efetivo.  

 Neste sentido, a resolução de situações problema é defendida por diversos autores e 

documentos, como forma de desenvolvimento do conhecimento matemático 

 Ao serem questionadas sobre as atividades de ensino mais utilizadas em sala de aula a 

resolução de problemas aparece de diferentes formas. Dandara afirma que: costuma “trabalhar 

brincando de supermercado(...), de feira, criando situações neste contexto para eles resolverem, 

fazendo pesquisas. O básico, até chegar no algoritmo”.  
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Resolução de problemas, muito mesmo, para todas as operações, justamente 
pela questão da leitura, para facilitar para aumentar a capacidade de 
interpretação deles. Uso muito material Dourado, algumas coleções de objetos, 
tabelas, gráficos também uso bastante. (Clara) 

 

 Como citado anteriormente, a resolução de problemas é um dos caminhos para exercer 

o letramento matemático. A resolução de problemas ganha destaque como recurso para se 

trabalhar Matemática nos anos 80, desde então vem sendo defendido seu uso no ensino de 

diferentes disciplinas.  

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a resolução de problemas foi 

reconhecida pela sua importância, e entendida como um dos recursos para fazer Matemática na 

sala de aula, juntamente com a história da Matemática, as tecnologias da informação e os jogos. 

Já na BNCC, o uso de resolução de problemas é descrito em grande parte dos objetivos de 

aprendizagem do ensino de Matemática: 

 
No processo de contextualizar, abstrair e voltar a contextualizar, outras 
capacidades são essenciais, como: questionar, imaginar, visualizar, decidir, 
representar e criar. Nessa perspectiva, alguns dos objetivos de aprendizagem 
formulados começam por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. 
Nessa enunciação está implícito que o conceito em foco deve ser trabalhado 
por meio da resolução de problemas, ao mesmo tempo em que, a partir de 
problemas conhecidos, deve-se imaginar e questionar o que ocorreria se algum 
dado fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida. Nesse sentido, 
indicamos a elaboração de problemas pelos/as próprios/as estudantes, e não 
apenas a proposição de enunciados típicos que, muitas vezes, apenas simulam 
alguma aprendizagem (BRASIL,2017, p.118). 

 

 Apesar de ser um tema antigo de discussão na área de Matemática, por vezes, os 

problemas são entendidos como o objetivo do ensino de Matemática: aprender Matemática para 

resolver problemas. Ou seja, nessa perspectiva, o aluno deve ter todos os conhecimentos que o 

possibilite solucionar um problema. Essa perspectiva é facilmente encontrada em alguns livros 

didáticos, onde podemos perceber que os problemas aparecem sempre após a apresentação de 

determinados conteúdos, para os alunos aplicá-los.  

 Tomamos como definição de problema a adotada por Pozo e Echeverría (1998, p.15)  

que a conceituam como “uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa 

resolver e para qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução”.  Os 

autores destacas ainda que:  
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Ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de 
habilidade e estratégias eficazes, mas também em criar neles o hábito e a 
atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve ser 
encontrada uma resposta. Não é uma questão de somente ensinar a resolver 
problemas, mas também de ensinar a propor problemas para si mesmo, a 
transformar a realidade em um problema que mereça ser questionado e 
estudado. (...) a aprendizagem da solução de problemas somente se 
transformará em autônoma e espontânea se transportada para o âmbito do 
cotidiano, se for gerada no aluno a atitude de procurar respostas para suas 
próprias perguntas/problemas, se ele se habituar a questionar ao invés de 
receber respostas já elaboradas por outros... (POZO;ECHEVERRÍA,1998, 
p.14-15).  

 

 Às vezes a resolução de problemas é trabalhada com o objetivo centrado no resultado 

exato das operações, através do uso de algoritmos específicos para cada situação. Porém, na 

resolução de problemas é importante incentivar a capacidade de fazer estimativas do resultado, 

usando diferentes recursos, antes do uso de algoritmos.  

 É possível criarmos um ambiente que estimula o desenvolvimento da autonomia, ao 

colocarmos os alunos resolvendo problemas, possibilitando que eles criem e utilizem maneiras 

próprias de resolvê-los, para além de procedimentos usuais, como os algoritmos formais.  Com 

esse fim, entendemos a necessidade de mediação do professor para auxiliar na construção do 

conhecimento, através da valorização de estratégias pessoais dos alunos ao resolver os 

problemas. Diante da diversidade das respostas para resolver um problema, a professora revela 

suas ações em sala de aula: 

 
Como na sua vida, você tem várias respostas para tudo, e aí a gente 
compartilha, e a turma vai ver qual seria a “melhor” resposta.  Tem problemas 
que só tem uma resposta, mas tem vários caminhos. Tem questão que tem mais 
de uma resposta. Então se você está trabalhando com desenhos, com a 
representação gráfica o que estiver correto, mesmo que seja por caminhos 
diferentes, é correto. Quando alguém traz uma representação incorreta a turma 
analisa e ver de que outra maneira nós poderíamos resolver aquilo, mas eu 
nunca digo “está errado” e nós vamos perceber se errou juntos (...) Nós vamos 
fazer essa discussão no grupo. (Dandara) 

 

 A maneira como as crianças resolvem problemas diferem-se das nossas, elas se apoiam 

em diferentes estratégias que, muitas vezes, são tolhidas na escola. O uso de representações de 

compra e venda como as descritas pelas professoras Dandara e Rachel, é uma das maneiras de 

estimular as crianças a resolverem problemas utilizando suas estratégias pessoais, uma, vez que 

são situações que estão ligadas ao seu cotidiano e aos seus interesses.   

 Brousseau (2008) ressalta que dentre os muitos papéis que o professor assume no 

processo de ensino e aprendizagem, está o de selecionar problemas que provoquem os alunos, 

levando-os a refletir, falar, evoluir e atuar. Mas para que isso se consolide, a mediação do 
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professor é indispensável, é ele que contribuirá́ para a organização dos registros para que estes 

retratem a forma como a criança pensou e informando, pouco a pouco, e sempre que for 

oportuno, as características do sistema de numeração decimal.  

  O uso de materiais manipuláveis (concretos) possui grande destaque na fala das 

professoras. Apareceram como ferramentas para auxiliar de forma lúdica o aprendizado da 

Matemática.  

 
Eu uso qualquer coisa que possa dar resultado.  Eu acho que esses materiais 
(jogos e materiais manipulativos) dão resultado porque eles precisam do 
concreto, eles estão na idade que precisam do concreto, eles precisam viver, é 
preciso experimentar. (Rachel) 
 
Eu uso recursos tecnológicos, como computador, projetores, vídeos, imagens, 
massinha de modelar, materiais para contagem, estratégias de cálculo 
mental...(Maria) 

 

 Para Kindel e Oliveira (2017), os materiais manipuláveis são objetos, instrumentos ou 

outros meios, que tem aplicação nos afazeres do dia a dia, ou que são utilizados para representar 

uma ideia, e que os estudantes podem sentir, tocar, manipular e movimentar para ajudá-los a 

descobrir, entender ou consolidar conceitos fundamentais nas diferentes fases da aprendizagem. 

As autoras não excluem deste meio os recursos tecnológicos. E alertam que estes não podem 

ser os únicos meios de compreensão dos conceitos matemáticos iniciais, que devem estar 

aliados às múltiplas formas de aprender e ensinar. 

 No ensino da Matemática os diferentes recursos e atividades são instrumentos para 

mediação na relação entre docente, discente e conhecimento. Assim, o professor deve estar 

atento em ofertar ao aluno o que for adequado ao conteúdo e ao nível de escolarização e, 

também, à distância existente entre o material e as relações matemáticas pretendidas, pois 

nenhum material basta por si só e nem sempre os alunos conseguem relacionar as experiências 

concretas ao conhecimento matemático escolar. Neste sentido, a mediação do professor é 

indispensável para a aprendizagem. É a ação docente que auxiliará as crianças a 

compreenderem os significados da Matemática. Podemos estimular os alunos a construir e 

compreender a Matemática e seus procedimentos de forma inovadora e contextualizada, nesse 

sentido o uso de materiais manipuláveis podem ser uma ótima escolha. 

 O uso de situações problema e materiais concretos proporcionam aos alunos 

oportunidades de acesso a representações diversificadas, que devem ser objeto de discussão e 

interpretação. Contudo, para que a aprendizagem com estes recursos seja eficaz faz se 
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necessário a ação do professor para contextualizar socialmente os conhecimentos matemáticos 

envolvidos e nas diversas situações. 

 A aplicação de técnicas lúdicas, tais como: a abordagem às brincadeiras, aos jogos 

pedagógicos e a manipulação de materiais didáticos envolvendo conteúdos matemáticos, 

podem estimular os alunos a construção do pensamento lógico-matemático de forma 

significativa e na convivência social, contudo, esses materiais não pressupõem, 

necessariamente, a ludicidade. E nem a ludicidade pode ser vista como a solução para todos os 

problemas de aprendizagem matemática das crianças. A ludicidade pode ser o ponto inicial do 

trabalho, o momento de encantamento, mas só será significativa se estiver acompanhada de 

reflexões pertinentes aos conteúdos trabalhados. 

 

 Caminhos até chegar aos algoritmos 
 

Antes de chegar à escola as crianças utilizam diferentes conceitos matemáticos, seja nas 

brincadeiras ou nas diferentes situações cotidianas. Ao realizarem essas atividades demonstram 

que são capazes de construir seu próprio algoritmo, ou seja, sua própria maneira de adicionar 

ou subtrair. 

Quando perguntadas sobre a maneira como ensinavam a adição e subtração, nos deparamos 

com diferentes repostas, contudo todas abrangiam a ideia de respeitar os conhecimentos prévios 

dos alunos e proporcionar diferentes experiências concretas envolvendo o conceito da adição 

para que as crianças possam interiorizá- lo e transferi-lo para a aprendizagem do algoritmo, que 

vem a ser um mecanismo de cálculo. 
 

A gente trabalha muito com o concreto (...) Então você divide com outro o que 
você tem. Meu ponto inicial para trabalhar Matemática é a classificação. Eu 
tenho uma caixa de classificação com vários botões, de vários tamanhos, várias 
cores e várias formas e em grupo a gente vai classificar, vai separar e 
quantificar E aí eles vão ter que me dizer porque separaram botões nesse grupo, 
porque tais botões podem pertencer apenas a este grupo, não pode pertencer a 
outro grupo, então você tá trabalhando a questão de pertencimento. “Quantos 
botões têm em cada grupo, de cada tamanho, de cada cor, de cada forma? Como 
você pode juntar esse grupo com outro grupo e formar um novo grupo?” Aí a 
gente começa: “Quanto tem aqui, quanto tem ali? Vamos dividir, dividir com 
seu colega de forma que todos fiquem com a mesma quantidade.” Então, você 
já está trabalhando divisão sem eles saberem que isso é divisão. “Agora junta 
com o outro. Quanto você tinha? Quanto você tem agora?” Isso sempre no 
concreto, para depois ir para a representação gráfica. Eu costumo trabalhar 
muito assim, fazendo na sala por exemplo, brincando de supermercado, 
brincando de feira, fazendo pesquisas... o básico, até chegar no algoritmo. 
(Dandara) 
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A gente vai fazendo muito com eles essas atividades que seriam informais, que 
não estão no meu planejamento. Todo dia a gente entrega material e eu 
pergunto “Quantas folhas estão faltando?   Quantas folhas eu preciso?” só 
depois eu coloco no caderno em forma de registro. Adição e subtração é algo 
do dia a dia, da vivência, que depois é formalizado. (Rachel) 

 

 As crianças devem estar cientes que suas estratégias são um instrumento de 

comunicação do seu pensamento, sendo necessário justificar as escolhas que fez. A professora 

Rachel, em sua fala revela algumas estratégias que usa no caminho das estratégias pessoais de 

resolução de problemas até o uso do algoritmo. 

 
Eu falo com eles que a Matemática também é uma língua, e que precisamos 
aprender a nos comunicar através dela. Quando eu coloco uma continha, em 
qualquer lugar do universo o outro vai saber o que eu quero dizer. Eu tento 
mostrar para eles que a Matemática é muito importante em nosso dia a dia. 
(Rachel) 

 

 Neste sentido, a professora Clara destaca o papel da comunicação, e como as trocas 

entre colegas na sala de aula podem colaborar para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

estratégias. 

 A criança, para aprender, estabelece relações, através de conexões e associações entre 

diversos significados de cada nova ideia, ela depende, então, da multiplicidade de relações que 

estabelece. Segundo Cândido, “a comunicação nas aulas de Matemática é uma excelente 

ferramenta, pois ajuda os alunos a construírem um vínculo entre suas noções informais e 

intuitivas, e entre a linguagem abstrata e simbólica” (CÂNDIDO, 2001, p.15). Quando são 

encorajados a se comunicar com seus professores e colegas, seja através da oralidade, das 

representações pictóricas ou da escrita, eles têm a oportunidade de explorar, organizar e 

conectar seus pensamentos a novos conhecimentos e a diferentes pontos de vista sobre um 

mesmo assunto. A compreensão é acentuada pela comunicação, do mesmo modo que a 

comunicação é realçada pela compreensão.  

 Assim como o contato com as informações, o aprender Matemática também passa pela 

oralidade, ou seja, se fora da escola o aluno mantém contato com ela, na escola essa 

aproximação também é intermediada pela oralidade, pois a explicação, as ideias e os conceitos 

matemáticos são trabalhados oralmente, uma vez que a oralidade guarda em si a dinâmica de 

explicar, ou entender o que se quer dizer. Segundo Cândido, “a oralidade é o recurso de 

comunicação mais acessível, simples, ágil e direto. Ela permite reavaliar instantaneamente. 

Pode ser reiniciada, assim que se percebe alguma falha” (CÂNDIDO, 2001, p.17). Neste falar 

e ouvir, a criança tem a possibilidade de confrontar as suas ideias com a de seus pares. Para 
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isso, deve ser estimulada a se expor, a todo momento, pelo professor. Para que seja 

compreendida pelo outro, ela necessita organizar o seu pensamento, o passo a passo de suas 

estratégias. Muitas vezes o que a criança expõe oralmente não está claro no registro escrito. A 

oralidade é uma oportunidade de perceber as minúcias do seu raciocínio, organizar as ideias 

que não foram registradas formalmente e traçar novas estratégias para resolução dos problemas.  

 A organização das ideias por parte do aluno em sua fala, é algo que deve ser construído 

e explorado pelo professor. Não só́ ela evidencia o que o aluno sabe, o que ele pensa e como, 

mas também, apresenta elementos que podem ser utilizados pelo professor para mediar a 

aprendizagem de determinado conteúdo matemático.  

 Um ponto comum nas falas das professoras se refere as propriedades da adição e da 

subtração, todas elas citaram a adição como a ação de juntar quantidades e a subtração com 

retirar. Maria destaca: “Eu sempre faço essa referência, juntar as quantidades na adição e na 

subtração retirar”. 

 A reprodução desta crença pode gerar dificuldades nos alunos ao escolherem a operação 

para resolver situações problema. Entretanto a BNCC estabelece para o ensino de números no 

1º ano as habilidades de:  

 
Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números 
de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e 
retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais (BRASIL,2018, p. 279). 

 

 Outro fator, é o trabalho isolado das operações matemáticas: ensina-se uma a uma, sem 

associá-las. Gerárd Vergnaud, procurou compreender como as crianças constroem os 

conhecimentos matemáticos. O resultado foi a elaboração da teoria dos Campos Conceituais. 

Vergnaud (2009) afirma que conceitos não podem ser compreendidos de modo isolado, mas 

sim a partir de campos conceituais. Isto implica em considerar que conceitos, como por 

exemplo, de adição e subtração, envolvem e são envolvidos por situações, estruturas, operações 

de pensamento e representação que se relacionam entre si. Assim, adição e subtração fazem 

parte de um mesmo campo conceitual denominado aditivo.  

 

 A avaliação dos conhecimentos dos alunos. 
 

 Sobre a avaliação do processo ensino/aprendizagem, partimos da concepção de 

“avaliação mediadora” de Jussara Hoffman: 
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É a perspectiva da ação avaliativa como uma das mediações pela qual se 
encorajaria a reorganização do saber. Ação, movimento, provocação, na 
tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa. 
Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, 
reorganizando-as  (HOFFMAN, 2009, p.57). 

 

 Essa concepção contrapõe-se ao modelo de educação baseado em “transmitir,  verificar 

e registrar”, e propõe uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora, de forma a contribuir, 

elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos, num movimento de superação do 

saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído a partir da compreensão dos 

fenômenos estudados, como afirma Hoffman. Devemos criar na sala de aula espaços que 

possibilitem o aluno ressignificar seus erros, reconstruí-los, dando a oportunidade de serem 

transformados em acertos.  

 Neste sentido as professoras parecem corroborar com nosso ponto de vista, quando 

declaram que: 
A avaliação eu faço de forma contínua, ao longo de todo o bimestre. Eu me 
torno mais acessível a eles, porque tem algumas crianças que são tímidas e não 
sabem como tirar dúvidas. (Clara) 
 
Conforme eles elaboram os seus registros eu vou avaliando. Eu trabalho as 
especificidades de cada aluno procurando desenvolver a autonomia. (Maria) 

 

 Para as nossas depoentes, a avaliação do ensino e da aprendizagem envolve sujeitos, 

saberes e fazeres. A necessidade de classificar o aluno no que se refere a aprendizagem não é 

uma realidade de todas, porém quando aparece é uma questão meramente institucional, mas 

que não domina o processo.  

 
Acontece muito do aluno que eu sei que durante as aulas tem um bom 
rendimento e na prova, por nervosismo ou qualquer outro motivo, acaba não 
tendo tanto sucesso. Aí a gente ajuda a fazer uma reavaliação, para poder 
ajudar na questão da nota. Porque para mim, para efeito do que eu considero 
um aprendizado efetivo, vale mais a pena eu considerar aquilo que o aluno fez 
durante todo o bimestre, durante aulas, do que avaliar por um único 
instrumento, uma única folha de papel. (Clara) 

 

 As provas também constituem um meio da família compreender melhor o 

desenvolvimento dos alunos.  

 
Os pais também precisam da prova para entender o que está acontecendo na 
sala de aula, como os alunos passam direto para o segundo ano, eles não 
conseguem entender o que a criança está ou não aprendendo. (Rachel) 
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 As estratégias didáticas mobilizadas na docência das professoras entrevistadas 

corroboram com a perspectiva da mediação e da dupla transitividade, de Roldão (2005), uma 

concepção de ensino voltada para “fazer aprender alguma coisa a alguém”. Em seus relatos as 

professoras mostram que a sala de aula não é um espaço meramente de exposição do 

conhecimento. A sala de aula constitui um local de trabalho dos alunos e das professoras, onde 

cada um e todos problematizam, levantam hipóteses, comparam, dialogam, experimentam, 

redigem, refazem até que a aprendizagem aconteça. A avaliação se mostra uma ferramenta a 

ser utilizada também sobre o trabalho do professor, pois ela subsidia as escolhas, as propostas 

e as intervenções a serem feitas para que os alunos aprendam aquilo que se almeja. 

 

 Planejamento  
 

 Para entendermos como se desenvolve o processo de ensinar pelas professoras 

entrevistadas, perguntamos sobre o seu planejamento. Ao falarmos sobre planejamento, não 

podemos esquecer dos conhecimentos dos professores da disciplina para ensiná-la. Segundo 

Schulman (1992, Apud, CURI p.24) o conhecimento do conteúdo da disciplina a ser ensinada 

envolve sua compreensão e organização.  Uma combinação entre o conhecimento da disciplina 

e o conhecimento do “modo de ensinar” e de tornar a disciplina compreensível para o aluno.  

 
Nós seguimos os descritores que a prefeitura envia e que nós temos que 
trabalhar. Então a gente vai vendo que eles estão alcançando, relacionamos 
com o projeto que será trabalhado na escola. E a gente pesquisa atividades que 
já foram feitas e deram certo, A gente vai buscando bibliografias teóricas de 
como trabalhar Matemática, de como trabalhar a Língua Portuguesa. (Dandara) 
 
A gente não pode perder de vista o que é esperado para uma criança nessa 
idade, o que é esperado de conteúdo que ela pode dar conta. Nessas avaliações, 
dessas pessoas que vem aí de fora, que são muito emotivas com aprendizagem, 
elas dão a flexibilidade para criança da escola pública. Mas colocam os seus 
filhos e netos em escolas particulares que tem os melhores resultados, o filho 
não está na escola pública, o neto não está na escola pública. (Rachel) 

 

 Na fala das professoras percebemos que no ato de planejar levam em conta as 

necessidades coletivas e individuais dos alunos, há uma preocupação em oferecer um acervo de 

conhecimentos de qualidade, não sendo desestimuladas pelas origens sociais das crianças. O 

planejamento de aulas envolve estudo e pesquisa, ocorre individualmente e no coletivo e com 

respeito à organização institucional, mas, acima de tudo, com atenção para o que aluno precisa 

saber, desenvolver e atender enquanto objetivos educacionais.  
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Os conteúdos são baseados no sistema X, adotado pela escola. Como já tenho 
uma experiência, tenho muitas atividades, planejamento e muitas ideias 
prontas, mas todos os anos eu procuro inovar o trabalho, faço pesquisas e 
cursos, trazendo novas referências para melhorar o trabalho. (Maria) 

 

 Outro fator que deve ser levado em consideração ao planejar uma aula, são as relações 

estabelecidas com os alunos ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Uma relação que 

exige autoridade e respeito, mas que não deixa de lado o afeto como ferramenta para a 

mediação. As relações de respeito mútuo, são construídas diariamente entre o professor e o 

aluno, e do aluno com aluno, onde a honestidade, a empatia e o carinho são reforçados. Vejamos 

algumas falas que reforçam essa afirmação: 

 
Eu faço muita questão do diálogo... funciona muito quando você ouve. Eles se 
sentem confortáveis em vir até mim e falar comigo, não tenho problemas de 
respeito na sala porque eles se sentem muito livres para falar, eu não tenho esse 
problema deles me desrespeitar então eles tem que saber que nós somos 
amigos. Às vezes eles te procuram para desabafar. (...) A gente acaba sendo 
um porto seguro para as crianças. Não tem como você conviver o ano todo e 
não se apegar a elas, não colocar amor, então, tem muito desse carinho na 
relação, mas tem também momentos em que eu preciso ser autoridade, que eu 
preciso ser mais firme, que eu preciso colocar ordem na casa. (Clara) 
 
A afetividade no primeiro momento. Eu tenho sempre em mente uma fala do 
Pequeno Príncipe "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 
cativas"... Para criança, principalmente no primeiro ano, ela precisa ter uma 
confiança no professor para enfrentar os desafios. (Maria) 

 

3.5. Dificuldades e desafios 

 

 Que o exercício da docência enfrenta limitações, isso não é surpresa para ninguém. 

Através dos anos, construímos em nosso imaginário o professor como um ser dotado de grandes 

habilidades resilientes, que apesar dos pesares, continua atuando de maneira ética, dando a vida 

pelo futuro do país. Visando compreender as dificuldades do trabalho pedagógico, perguntamos 

as professoras depoentes as dificuldades enfrentadas para desenvolver seu trabalho na 

perspectiva do letramento. 

 A professora Clara, enumera diversos problemas na rede, entre elas problematiza a 

questão dos cursos de formação, como exemplo ela usa o curso de formação do PNAIC, que 

apesar da formação de qualidade, ao final os professores ficam por conta própria. Não há nada 

que garanta a disponibilidade de recursos mínimos para desenvolver esse trabalho. 
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São muitas crianças para um só professor, sem tempo de planejamento, sem 
material didático, têm muitos casos de alunos especiais, as equipes reduzidas 
nas escolas sempre ficam presas com os entraves burocráticos (...) então acaba 
que o professor fica muito sozinho. Eu queria muito fazer aquilo tudo, e acaba 
que tudo se torna mais cansativo do que deveria ser, então acaba que você não 
consegue colocar tudo em prática. Você tem a capacidade, você tem o 
conhecimento, você dominou aquele conhecimento, você está pronto para 
colocá-lo em prática, mas você esbarra em vários obstáculos que vão te 
desestimulando e dificultando você chegar naquele objetivo. (Clara) 

 

 A relação tempo x currículo é um problema citado por todas as professoras.  

 
Apesar da necessidade de trabalhar de forma a desenvolver habilidades, muitas 
vezes essa forma de ensinar vai contra a realidade, é que no final do ano você 
tem que dar conta do conteúdo” (Clara). 

 
 Para Maria que trabalha em uma escola particular, apesar de não lhe faltar recursos, o 

tempo disponível para desenvolver esse trabalho também a limita, em parte pela decisão da 

escola de adotar este ano materiais didáticos de um sistema de ensino. 

 
Minha grande dificuldade é o tempo, não tenho tempo para trabalhar todas 
atividades que eu gostaria de propor. Para formar um aluno letrado você 
precisa de tempo para fazer com que o aluno pesquise, contextualizar o 
assunto, trabalhar uma música, um vídeo, fazer uma roda de conversa para ele 
expor e organizar suas ideias e opiniões, escrever livremente, mediar os erros, 
fazer intervenções. Mas o material didático que a escola adotou limita o meu 
trabalho, pois eu tenho que dar conta do livro que os pais compram. Pensando 
no letramento matemático, em que eu preciso desenvolver competências e 
habilidade de raciocínio, de representação, argumentação, problematização. 
Tem muitas atividades de português, com isso eu tenho que pegar o tempo da 
matemática para desenvolver as atividades de linguagens, que são atividades 
repetitivas que não levam o aluno sequer a pensar, apenas executar. (Maria) 

 

 A fala da professora Rachel traz questões ainda mais profundas em relação as 

dificuldades enfrentadas para desenvolver o trabalho em sala de aula. 

 
Tem a questão da família, tem a questão alimentar, tem a questão de segurança, 
muita criança que chega aqui já passou por um tiroteio, a falta de continuidade 
na aula, a falta de recursos, a falta de continuidade a gente lança o conteúdo 
mas como eles só tem isso na escola (...). O tempo de escola que essas crianças 
têm, é pouco. o ideal seria se eles ficassem o dia todo. (Rachel) 

 

3.6. Concepção de letramento matemático 

 
 São vários os autores que conceituam letramento. Em nossa pesquisa utilizaremos o 

conceito de letramento de Soares (2004), que o define como o “desenvolvimento de 
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comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais” 

(SOARES, 2004, p. 87). 

 E as professoras entrevistadas, o que compreendem por “letramento”? Ao analisarmos 

as falas das professoras percebemos que as definições de letramento das professoras corroboram 

com a definição de Soares (2004). 

 
Letramento é você levar para sua vida aquele conhecimento teórico que você 
teve ali na sua sala de aula. Letramento matemático é você usar esse 
conhecimento na resolução de problemas que estão dentro da escola e fora 
dela. (Dandara) 
 
É o método de ensino no qual você prioriza o uso social da aprendizagem, a 
importância social para vida cotidiana das crianças e também valorizando as 
suas vivências as suas experiências. (Clara) 

 
É o indivíduo utilizar os conhecimentos aprendidos para atender as demandas 
sociais. (Maria) 

 
O letramento para mim é viver o conteúdo que precisa ser aprendido, 
independentemente que isso seja em matemática, ciências ou outra disciplina. 
(Rachel) 

 

 As professoras alfabetizadoras parecem ter a compreensão que não basta apenas 

alfabetizar e ensinar as regras de funcionamento do sistema de escrita de forma que o individuo 

consiga ler e escrever qualquer palavra. Podemos perceber que em nenhuma das falas 

encontramos termos que direcionem o aprendizado exclusivamente para a área de linguagens. 

As depoentes parecem ter consciência da relativização dos conhecimentos linguísticos, que por 

si só não bastam. Compreendem, por tanto, a necessidade dos conhecimentos de outras áreas, 

entre elas a Matemática, que constituem objetos essenciais para atender as demandas sociais. 

 

3.7. Reconhecimento da mudança de prática 

 

 Ao analisarmos o capitulo anterior  temos a impressão que o trabalho das professoras 

entrevistadas sempre se deu desta forma, contudo ao longo da entrevista percebemos que o 

conhecimento é uma construção. Assim como afirma Ponte (1998 apud CURI 2005), o 

professor elabora e reelabora constantemente seu conhecimento, em função do seu contexto de 

trabalho e das necessidades decorrentes das situações que vai enfrentando. 
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 Analisaremos agora, a fala das professoras sobre a percepção de elaboração e 

reelaboração do seu trabalho ao longo da sua trajetória docente. 
 

 Rachel  
 

 Para Rachel, o seu trabalho é resultado dos seus anos de escolarização enquanto aluna e 

nos anos de formação para ser professora. Por frequentar desde criança escolas construtivistas, 

ao seu ver, esta é a maneira mais correta de ensinar. Sua crença sobre o ensino da matemática 

foi reforçada e validada continuamente pelas experiências como estudante e como professora, 

ao trabalhar em locais com a mesma metodologia de ensino das escolas que estudou. Sua crença 

a respeito do ensino da matemática se mantém em um alto grau de certeza. 
 
Eu sempre ensinei a Matemática assim. Eu tive sorte de trabalhar numa escola 
construtivista e a formação que eu tive curso pedagógico que eu fiz em 
Fortaleza, talvez seja isso que falta nas pessoas que fazem apenas pedagogia, 
a gente preparava jogos. Eu sempre tive uma formação piagetiana, lá em 1990, 
a gente tinha palestras sobre o construtivismo, a minha formação foi 
construtivista desde o ensino médio.  Emília Ferreiro a gente sempre leu, então 
trazer da língua portuguesa para Matemática, foi um processo natural.  
(Rachel) 

 
  Dandara 

 

 A trajetória de Dandara com os conhecimentos matemáticos, nos mostra as 

transformações que suas crenças tiveram ao longo dos anos. Não podemos deixar de considerar 

a afirmação de Vila e Callejo (2006), em todas as crenças há um componente cognitivo e um 

componente afetivo, além do componente ligado ao contexto em que se manifesta a crença. O 

componente cognitivo predomina nas crenças sobre matemática e seu ensino e o afetivo nas 

crenças dos sujeitos sobre si mesmos. 

 Como estudante, Dandara traz marcas bem profundas sobre as aulas desta disciplina, ela 

relatou que “Era a matéria que mais detestava”. Apesar da fala bem carregada, a professora 

relata nunca ter tido grandes dificuldades com a disciplina e que não recebia ajuda da família, 

pois sempre deu conta do mínimo exigido pela escola. Em relação a sua formação, Dandara 

considera que os cursos que frequentou possuíam excesso de teoria e pouca prática. 

Em seus primeiros anos como professora, Dandara relata ter tido muitas dificuldades em atuar 

de maneira diferente dos seus professores, apesar de reconhecer a maneira falha, não conseguia 

se estruturar e se organizar para fazer diferente, por este motivo nos primeiros anos de 

magistério atuou como seus antigos professores. 



 
 
 

 
 

56 

 
No início é mais difícil de você ensinar qualquer coisa, eu ensinei a Matemática 
do jeito que eu aprendi. Você tá começando então você vem com aquilo que 
você aprendeu. Então você realmente vai achando, vai acertando, vai errando 
até você encontrar um caminho que você considera que é mais eficiente... 
(Dandara) 

 

 Dandara trabalhou 25 anos com a Educação Infantil, nessa etapa valoriza-se muitos a 

construção do conhecimento, ao começar a dar aulas nos anos iniciais percebeu, que assim 

como quando criança, os alunos continuavam a aprender “conteúdos” que não se aplicavam ao 

seu cotidiano.  Para Dandara “não adianta ensinar o conteúdo para criança se ela não vai usar”. 

 A percepção de que a Matemática que aprendeu quando aluna era difícil, desinteressante 

e que não lhe serviu para nada e o desejo de ensinar a Matemática de forma mais prazerosa e 

menos traumática do que no tempo que estudou contribuíram para que Dandara tivesse uma 

atitude diferente com seus alunos. Para isso busca leituras e cursos de formação. 

 
Essa forma de trabalho veio da minha dificuldade, as aulas eram muito 
expositivas, eu ficava ali sem entender nada e tinha que me virar. Então, acho 
que muito da minha dificuldade nessa faixa etária fez com que eu tentasse fazer 
com que as crianças não tivessem essa dificuldade. (...) (Dandara) 

 

 Dandara traz uma profunda reflexão sobre sua trajetória enquanto professora: 
 
“Com certeza meu jeito de ser modificou-se muito. Se modifica a cada dia, a 
cada ano. Você tem uma clientela diferente e você tem cinquenta pessoas 
diferentes, você precisa mudar o seu mecanismo de trabalho. Não dá, hoje, para 
eu trabalhar como há 20 anos. Eu tenho muitos recursos tecnológicos, eu tenho 
toda informação disponível, eu tenho a globalização do conhecimento, então 
não posso ficar aqui dizendo para eles (alunos) o que eu repetia há 20 anos. 
Eles não tinham acesso à tecnologia, não existia celular. Não dá mais para você 
continuar daquele jeito nas escolas, graças a Deus.” (Dandara) 
 

 Clara 
 

 Clara que frequentou escolas tradicionais, só teve contato com uma Matemática mais 

significativa ao ingressar no Ensino Médio para formação de professores. Apesar de ter 

declarado que teve disciplinas durantes os quatro anos de formação que abordavam o letramento 

matemático, ao iniciar na carreira docente teve muitas dificuldades em colocar em prática nas 

aulas desta disciplina.  

 
Quando eu entrei no setor público eu dei de cara com uma realidade muito 
diferente, que eu não estava preparada (...) Quando eu comecei a trabalhar eu 
pautava as minhas aulas no sumário do livro didático (...) começava um 
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conteúdo no livro, dava um exercício de mesmo conteúdo no caderno, 
mandava um exercício para casa e o conteúdo era considerado como dado 
como cumprido. Eu me sentia muito presa ao livro (...) Se estava no livro estava 
certo, até porque eu havia aprendido dessa maneira. (...) eu nunca contestei um 
professor ou um livro. (Clara) 

 

 A dificuldade de lidar com essa nova realidade, fez com que Clara reproduzisse a 

maneira de ensinar de seus antigos professores adotando currículos prontos sem considerar a 

necessidade e a realidade de seus alunos. Devido as graves deficiências na formação o livro 

didático acaba referenciando o trabalho de muitos professores. Apesar do PNLD tentar garantir 

para os docentes de que seja qual for o livro escolhido para trabalhar com seus alunos, este não 

terá erros conceituais, indução a erros, no que se refere à Matemática, ele  não deve ser  a 

principal ferramenta de trabalho, ele é apenas recurso que pode auxiliar o trabalho docente. É 

o professor que produz o conhecimento, que planeja e que reflete.  

 
Com o tempo eu comecei a perceber que alguns alunos não conseguiam 
alcançar completamente o entendimento daquele conteúdo, daquela proposta e 
acabava ficando uma coisa muito mecânica, muito repetitiva, com muito 
exercício. (Clara). 

 
 Diante das dificuldades de professora iniciante, Clara recebeu ajuda de suas colegas 

professoras que davam sugestões de atividades a serem feitas. E após dois anos em sala de aula 

a professora participou do curso de formação do PNAIC, onde suas antigas crenças foram 

resgatadas e fortalecidas, devolvendo a professora o fazer matemático significativo. Clara 

afirma que: “Os anos foram passando e eu fui adquirindo experiência, fui pedindo ajuda e 

depois teve o PNAIC de matemática que me ajudou muito”. 
 

 Maria 
  

 Assim como Clara, Maria começou a trabalhar muito jovem. Desde a educação infantil 

teve contato com uma matemática tradicional, pautada em exercícios de repetição. Durante o 

Curso Normal, teve contato com os princípios da alfabetização e letramento matemático. Assim 

que concluiu sua formação, passou a dar aula para EJA e depois para o ensino fundamental, 

desde então manteve suas práticas de ensino voltadas para desenvolver nos alunos habilidades 

e competências para atender as demandas sociais. 

 Participou de cursos de formação tendo o letramento e a alfabetização como foco, e a 

própria escola particular onde lecionava, nos primeiros anos de trabalho funcionava como 

espaço de formação, uma vez que a instituição proporcionava momentos semanais de estudos 
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e discussão sobre essa temática. Durante seus anos de prática sempre considerou ter trabalhado 

efetivamente o letramento em sua sala de aula, inclusive nas aulas de Matemática, porém teve 

suas práticas reformuladas, ao dividir com uma nova professora o planejamento das aulas do 

primeiro ano. A professora em questão participava do grupo de estudos sobre educação 

matemática e trouxe novas ideias para agregar ao trabalho de Maria.  

 Diante das contribuições da nova professora, Maria percebeu que sua atuação poderia 

ser melhorada principalmente em relação ao uso de resolução de problemas. 

 
Eu ficava muito presa ao material Dourado, escala de Cuisenaire, ao concreto. 
(...)Eu não tinha muita noção de gerar situações para criança chegar a uma 
solução ou fazer cálculos, para resolver um problema. (...) Sempre sugeria 
risquinhos, bolinhas para contagem, os dedinhos... Eu nunca tive dificuldade 
para ensinar a ler e escrever, agora Matemática nunca tive muitas ideias. (...) 
Eu comecei a inovar e renovar, modificar o andamento das minhas aulas 
quando a professora XXXX começou a trabalhar comigo no primeiro ano, ela 
vinha com muitas ideias que fizeram mudar meu pensamento. Eu tive grande 
influência dessa professora e dos alunos da inclusão (...), eu precisei modificar 
todo o meu trabalho para atender as crianças com dificuldades. (Maria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

59 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao nos propormos a investigar as crenças sobre o letramento matemático das 

professoras alfabetizadoras, tínhamos o desejo de desenvolver um percurso de pesquisa que nos 

permitisse conhecer, analisar, discutir e refletir sobre a prática dessas docentes no ciclo de 

alfabetização, etapa onde são construídos formalmente os primeiros conhecimentos 

matemáticos. Por este motivo procuramos entrevistar profissionais reconhecidas entre seus 

pares por ensinarem de forma diferenciada e compromissadas em desenvolver um aluno letrado 

integralmente.  

 Os depoimentos colhidos, as memórias resgatadas, os sentimentos expressos, as falas 

analisadas oferecem ótimas pistas sobre o processo de ensino e aprendizagem dos saberes 

matemáticos, podemos assim discutir aspectos relacionados a construção e desconstrução das 

crenças ao longo da trajetória docente de cada professora.  

 A partir das concepções de letramento que englobam a etapa destinada à alfabetização,  

decidimos analisar as crenças que trazem algumas professoras alfabetizadoras através da análise 

de sua formação e didática. O fato dessas professoras já estarem imersas no contexto de atuação, 

desenvolvendo um trabalho há algum tempo, obtendo bom resultados, a ponto de seus pares as 

reconhecerem positivamente por adotarem práticas de ensino diferenciadas pautadas no 

letramento, nos possibilitou ter uma visão mais ampla do processo de formação das professoras 

polivalentes.  

 Para ter acesso as suas crenças e práticas realizamos entrevistas semiestruturadas com 

quatro professoras, a maior parte leciona em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. 

Partimos da hipótese de que, apesar dessas alfabetizadoras possuírem uma boa compreensão do 

que é o letramento e como deve ser desenvolvido o trabalho nessa perspectiva em sala de aula 

na aquisição da leitura e escrita, o letramento matemático ainda é abafado por antigas crenças. 

Diante destas observações, traçamos como objetivo geral deste trabalho: identificar os 

principais motivos e crenças que impedem ou ajudam os professores a desenvolver o letramento 

matemático em sua prática e apontar possíveis sugestões para o trabalho docente. 

 Durante a pesquisa, tivemos as seguintes perguntas como questões orientadoras: 

 

• O que os professores alfabetizadores entendem por letramento matemático? 

• Há alguma crença que possa dificultar o desenvolvimento desse trabalho? 

• Em que se baseiam essas crenças? 
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• Que elementos podem dificultar professores alfabetizadores de ensinar 

Matemática, pela perspectiva do letramento matemático?  

• Que elementos podem contribuir para a reconstrução dessas crenças? 

 

 Em relação ao primeiro objetivo dessa pesquisa, o entendimento de como se desenvolve 

o letramento matemático, além de ouvir suas conceituações, estivemos atentos aos relatos da 

prática docente sobre planejamento, atividades de ensino, seleção de conteúdos, avaliação e 

relação professor – aluno. Obtivemos resultados relevantes. A concepção do termo letramento 

matemático aparece em acordo com a concepção defendida nesta pesquisa, ou seja, letramento 

matemático como a capacidade do aluno compreender o papel que o conhecimento matemático 

desempenha no mundo real. Nos relatos não houve direcionamento do termo letramento para a 

compreensão apenas da língua materna, mas a necessidades da diversidade de conhecimentos 

a fim de atender as demandas sociais. 

 Na seleção de conteúdos a serem trabalhados nesta etapa, todas as professoras levam 

em consideração o universo cultural e social dos pequenos. As professoras primam em conhecer 

a origem dos alunos e o contexto em que vivem, a fim de construir estratégias pedagógicas 

coerentes. A prática de nossas investigadas se sustenta pela concepção de fazer aprender alguma 

coisa a alguém, conforme discute Roldão (2007). Desenvolvendo uma prática de ensino 

investigativo, problematizador e dialógico. Conseguem despertar a curiosidade e oferecem 

diversos caminhos metodológicos, destacando-se o uso de matérias manipuláveis e de situações 

problemas. Corroborando com o exposto por Lopes e D’Ambrosio: 

 
Para tornar uma criança letrada matematicamente, é preciso permitir a ela se 
encantar com a matemática por meio de estratégias investigativas que agucem 
sua curiosidade e provoquem seu desejo de descobertas, pois, com isso, 
emergirá o prazer de fazer matemática (LOPES; D’AMBROSIO, 2017, p.90). 

 

 Buscam diferentes formas de mediação para auxiliar a construção dos conhecimentos 

matemáticos pelos alunos. Elaboram e reelaboram recursos para ensinar, utilizando tudo ao seu 

alcance. Também há uma preocupação com a organização da sala de aula de forma que favoreça 

o ensino, as relações exigem uma autoridade, respeito e firmeza por parte dos professores, ao 

mesmo tempo que o respeito é mútuo e as relações permeadas de honestidade e afetividade. As 

relações são construídas diariamente, assim como os saberes matemáticos. Existe uma boa 

relação entre pares, que contribui nas reflexões sobre as formas de ensinar e a construção de 

novas práticas. A necessidade de avaliação dos alunos faz parte do processo devido as 
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exigências institucionais, porém não representam as concepções de avaliação dessas 

professoras. Para elas, a avaliação se desenvolve de forma construtiva. 

 A fim de atender o segundo objetivo da pesquisa, identificamos as crenças que essas 

professoras possuem em relação a Matemática. Ao resgatarmos as representações, as crenças e 

as concepções que essas professoras construíram em torno da Matemática, prevaleceu a visão 

de uma linguagem simbólica, expressa com notações formais, definida de forma abstrata e de 

difícil compreensão. Embora reconheçam que a Matemática está presente em nosso cotidiano 

e utilizarem diversos meios para provocar os alunos, proporcionar diferentes experiências 

concretas, e proporem problemas levando os alunos a refletir, problematizar, construir e 

sistematizar o conhecimento. O ensino dos algoritmos é priorizado e utilizado como principal 

ferramenta de resolução dos problemas, nestas ações as estratégias espontâneas de resolução de 

cálculos são vistas como representações primitivas, e não como um conhecimento em 

construção. Tal ação parece reproduzir a crença de que o principal objetivo do ensino da 

matemática é saber fazer contas.  

 A criança que começa seu aprendizado pelo algoritmo, sem antes utilizar outras 

estratégias, pode aplicá-lá de maneira aleatória, sem entender o que está por trás do resultado e 

apresentar dificuldades para apontar caminhos para a resolução de problemas.  

 
O letramento matemático na infância envolve a abordagem de números e 
operações, priorizando a construção do conceito de número e as ideias das 
operações matemáticas abordadas no contexto infantil, sem se preocupar com 
a sistematização de algoritmos (LOPES; D’AMBROSIO, 2017, p. 89). 

 

 Antes de conhecer os algoritmos tradicionais, as crianças precisam comprovar seus 

próprios procedimentos e cabe ao professor permitir e criar este espaço.  

 Apesar da maioria das professoras terem frequentado escolas onde a valorização de 

cálculo e as estratégias pessoais eram negadas, a crença de que matemática é fazer contas, 

encontra-se também no discurso da única professora que frequentou na infância uma escola 

construtivista. 

 Isso revela, que essa crença pode ter sido reforçada através do currículo pretendido e do 

currículo lecionado, englobando as posições epistemológicas do ensino e da aprendizagem da 

Matemática e a cultura escolar onde essas professoras atuam, atuaram e estudaram. 

 O terceiro objetivo de nossa pesquisa procurou identificar os elementos que podem 

dificultar as professoras alfabetizadores de ensinarem Matemática pela perspectiva do 

letramento. Entre os principais elementos citados está a falta de recursos para desenvolver as 
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atividades de formas a estimular a criatividade e o tempo disponível para fazer emergir o prazer 

de fazer matemática.  Ao longo das entrevistas identificamos algumas crenças que essas 

professoras herdaram dos anos de escolarização na infância, que em alguns momentos as 

impediram de proporcionar aos estudantes um ensino reflexivo. Entre as crenças identificadas 

estão a de que Matemática é fazer contas; a Matemática é abstrata, a Matemática não tem 

aplicação prática e o pavor da Matemática.  Nos primeiros anos de atuação em sala de aula 

algumas professoras reproduziram essas crenças, ensinando da forma como seus antigos 

professores ensinaram. 

 Em muitos momentos das narrativas, percebemos que a escolarização anterior dessas 

professoras interferiu nas relações que estabelecem/estabeleceram com a Matemática e 

consequentemente na sua prática pedagógica. Há uma relação dinâmica entre as informações 

armazenadas quando estudaram para serem professoras e a realidade que encontram quando 

estão em atuação, neste momento vem à tona sentimentos de afeto relativos a cada experiência 

e as situações vividas que influenciam sua tomada de decisão.  

 Percebemos em seus relatos que algumas dessas crenças foram superadas ao longo da 

trajetória docente. A maioria por meio de uma formação significativa. Contudo, essa formação 

de fato se efetivou após as professoras tomarem consciência das suas crenças. A percepção de 

que a Matemática que aprenderam não servia para nada e os sentimentos ruins com essa 

disciplina, envolto do compromisso social para com os seus alunos conduzem-nas ao desejo de 

torná-la útil e prazerosa para seus alunos. O que sustenta o interesse das professoras em ensinar 

o que seja útil e faça parte da vivência dos seus alunos. 

 Destacamos a importância da criação de estratégias de ensino e de formação docente 

significativas, que sejam capazes de romper o ciclo vicioso de reproduzir os sistemas de crenças 

construídos historicamente. Ao relatarem as histórias por trás da sua trajetória docente e seus 

sentimentos em relação a sua atuação, as professoras refletem sobre suas práticas, reforçando a 

compreensão e a concepção de ensino defendida, valorizando sua atuação como docente.  
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ANEXOS 

 

 
  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
§ Eixo I – Trajetória de formação  

 

01. Você estudou em escola pública e /ou particular na educação básica?  

02.  O que você lembra das aulas de Matemática quando criança? Você gostava, tinha 

dificuldades? 

03. Como era a participação da sua família na sua vida escolar? Como ela via suas dificuldades 

ou/e habilidades com a Matemática? 

04. Como foi sua formação docente? Quais cursos você fez e em que instituições para se tornar 

professor(a)?  

 

§ Eixo II – Trajetória de atuação  

 

05. Conte-me sobre a sua atuação como professor(a). Em quais escolas/colégios trabalhou, por 

quanto tempo e em que áreas?  

 
§ Eixo III – Docência 

 

06. O que considera importante ensinar para os seus alunos no ciclo de alfabetização nas aulas 

de Matemática? Por quê? 

07. Quais atividades de ensino estão sempre presentes em suas aulas? Por quê? 

08. Como você faz para ensinar adição e subtração nas aulas de Matemática? 

09. Como você avalia o ensino e a aprendizagem dos seus alunos?  

10. Como você planeja suas aulas? 

11. Como você se relaciona com seus alunos? O que é levado em conta? 

12. Você sempre ensinou Matemática desse modo? Seu jeito de ser professor(a) se modificou 

ao longo da sua trajetória? Em algum momento sua prática foi diferente do que é hoje? Por 

quê? 

13. Para você, o que é letramento? E letramento matemático? 
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 DANDARA DOS PALMARES  

 

 Guerreira do período colonial do Brasil, Dandara foi esposa de Zumbi, líder daquele que 

foi o maior quilombo das Américas: o Quilombo dos Palmares. Com ele, Dandara teve três 

filhos. Valente, ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema 

escravocrata do século XVII e auxiliou Zumbi quanto às estratégias e planos de ataque e defesa 

da quilombo. 

 Sempre perseguindo o ideal de liberdade, Dandara não tinha limites quando o que estava 

em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação do inimigo. Ela defendia que a paz em 

troca de terras no Vale do Cacau, que era a proposta do governo português, seria um passo para 

a destruição da República de Palmares e a volta à escravidão. Suicidou-se depois de presa, em 

seis de fevereiro de 1694, para não voltar na condição de escravizada. 

Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=33387, acesso em 10/09/2019. 

 

 CLARA CAMARÃO 

 

 Índia brasileira nascida no início do século XVII, possivelmente da nação dos Potiguar, 

foi catequizada por padres jesuítas, na aldeia de Igapó. Casou-se com o chefe da tribo Poti, 

catequizado como Felipe e junto a ele adotou o sobrenome Camarão – tradução exata do nome 

Poty. Ao lado do marido combateu contra os holandeses em Pernambuco, liderando um grupo 

de guerreiras. Este grupo de mulheres ficou conhecido como as Heroínas de Tejecupapo, 

pequena aldeia da zona da mata pernambucana, que foi palco de uma das batalhas ocorridas 

contra a dominação holandesa.  

 Conta a História que os holandeses se encontravam sitiados em Olinda, sem ter o que 

comer e obrigados a avançar para o litoral. A primeira aldeia era Tejecupapo, onde viviam no 

máximo duzentas pessoas. Buscando deter os estrangeiros, todos os homens da aldeia fizeram 

uma barricada na estrada e por serem em número muito inferior, foram totalmente liquidados. 

Ao chegar na aldeia, eis que os holandeses encontram um grupo organizado de mulheres 

guerreiras lideradas por Clara Camarão são por elas derrotados. Pela primeira vez, uma mulher, 

e ainda por cima índia, era considerada heroína no Brasil. Por seus feitos corajosos, foi-lhe dado 

o direito de ser chamada de Dona e de receber o hábito de Cristo, junto com seu marido, 

concedido pelo rei Felipe IV. 
Disponível em: https://www.vix.com/pt/bdm/estilo/clara-camarao-e-as-indias-isabel, acesso em 10/09/2019. 
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 MARIE CURIE 

 

 Numa época em que a ciência era dominada pelos homens, Marie Curie fez uma 

verdadeira revolução no meio científico e na própria história ao ser a primeira mulher do mundo 

a ganhar um Prêmio Nobel. Sua maior contribuição para a ciência foi a descoberta da 

radioatividade e de novos elementos químicos. 

 Marie recebeu, em 1903, o Prêmio Nobel de Física, em reconhecimento pelos 

extraordinários serviços obtidos em suas investigações conjuntas sobre os fenômenos da 

radiação, tornando-se a primeira mulher a receber a honraria. As pesquisas realizadas por Marie 

resultaram na descoberta de dois novos elementos químicos: o polônio, que ganhou este nome 

em homenagem ao país natal dela, e o rádio 

 Após a morte do marido, em 1906, Marie continuou a estudar a radioatividade, 

principalmente suas aplicações terapêuticas.  Em 1911, recebeu outro prêmio, desta vez o Nobel 

de Química – por suas pesquisas com o rádio, tornando-se a primeira pessoa, até então, a ganhar 

duas vezes o Prêmio Nobel. Numa atitude altruísta, ela acabou não patenteando o processo de 

isolamento do rádio, permitindo, assim, a investigação das propriedades desse elemento por 

toda a comunidade científica. 
Disponível  em: http://www.canalciencia.ibict.br/personalidades_ciencia/Marie_Curie.html, acesso em 

10/09/2019. 

 

 RACHEL DE QUEIROZ 

 

 Rachel de Queiroz deve ser lembrada como uma das mais relevantes figuras do universo 

literário brasileiro. Em uma época de rejeição à produção intelectual e criativa oriunda de uma 

mulher – no seu caso, para agravar, uma mulher do Nordeste –, ela trouxe novas perspectivas 

sociais, de gênero e abriu portas para que outras pudessem seguir seus passos. Foi uma das 

primeiras mulheres cronistas, a única aceita no movimento modernista brasileiro e a primeira a 

ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Sua história de vida é tão rica quanto 

seus romances, notoriamente inspirados nas experiências particulares de uma combativa mulher 

sertaneja. 
Disponível em: https://www.taglivros.com/blog/por-que-rachel-de-queiroz-foi-uma-escritora-pioneira/ acesso 

em 10/09/2019. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/CPII 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MAIORES DE IDADE 
 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa denominada 
“Professoras alfabetizadoras e suas crenças sobre o letramento matemático”, realizada no âmbito 
do Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura/ Especialização em Educação 
Matemática e que diz respeito a um (a) trabalho de conclusão de curso da Especialização em Educação 
Matemática. 

 
1. OBJETIVO: Identificar como professores alfabetizadores, reconhecidos entre seus pares pela 
sua prática baseada no letramento, mobilizam seus saberes para ensinar matemática. 

 
2. PROCEDIMENTOS: Sua adesão implicará o consentimento de entrevista que será gravada 
e posteriormente transcrita. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 
continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser 
poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do telefone da pesquisadora. 

A  sua participação consistirá em O processo de coleta de dados consistirá em entrevista. 
Num primeiro momento será realizada uma entrevista pessoal - caso percebamos que será 
necessária uma segunda entrevista, está será solicitada - a fim de captarmos elementos que nos 
permitam aprofundar o estudo em questão relacionando tais elementos aos conceitos teóricos 
que subsidiam o estudo.  

 

3. POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS: Toda pesquisa oferece algum tipo de risco. Nesta 
pesquisa, o risco pode ser avaliado como mínimo, isto é, o participante pode apresentar 
desconforto ou constrangimento. Faz-se necessário reiterar que você tem total liberdade para 
recusar sua participação, assim como solicitar a exclusão dos seus dados, retirando seu 
consentimento, sem qualquer paralisação ou prejuízo. Objetivando minimizar esses riscos, o 
participante tem a possibilidade de ocorrendo desconforto social, moral ou emocional na 
realização da entrevista, você tem total liberdade de se negar a responder e, até mesmo, a 
prosseguir com sua contribuição.  

Por outro lado, ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que a sua participação neste estudo possibilite momentos de reflexão 
sobre o seu próprio processo de desenvolvimento profissional. E você terá acesso ao 
conhecimento que será produzido a partir desta pesquisa. 

 

4. GARANTIA DE SIGILO: os dados da pesquisa serão publicados/divulgados em livros e 
revistas científicas. Asseguramos que a sua privacidade será respeitada e o seu nome ou qualquer 
informação que possa, de alguma forma, o (a) identificar, será mantida em sigilo. O (a) pesquisador (a) 
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responsável se compromete a manter os dados da pesquisa em arquivo, sob sua guarda e 
responsabilidade, por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa. 

5. LIBERDADE DE RECUSA: a sua participação neste estudo é voluntária e não é obrigatória. 
Você poderá se recusar a participar do estudo ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 
precisar justificar. Se desejar sair da pesquisa você não sofrerá qualquer prejuízo.  

 

6. CUSTOS, REMUNERAÇÃO E INDENIZAÇÃO: a participação neste estudo não terá custos 
adicionais para você. Também não haverá qualquer tipo de pagamento devido a sua participação no 
estudo. Fica garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação 
na pesquisa, nos termos da Lei.  

 
7. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS, CRÍTICAS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES: 

você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com 
o(a) pesquisador(a). Caso você concorde em participar, as páginas serão rubricadas e a última página 
será assinada por você e pelo(a) pesquisador(a). O(a) pesquisador(a) garante a você livre acesso a todas 
as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências. Você poderá ter 
acesso ao(a) pesquisador(a) Fernanda Pessoa Fernandes pelo telefone (21) 98712-5944  ou pelo e-
mail: pessoafpf@gmail.com . Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Colégio Pedro II (CEP/CPII), situado 
no Endereço: Campo de São Cristóvão nº 177, prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura (PROPGPEC), sala 202-B – São Cristóvão – Rio de Janeiro, CEP 29921-903, pelo 
telefone: 21 3891-0020 ou pelo e-mail: cep@cp2.g12.br  

 
 
CONSENTIMENTO 
 
Eu, ________________________________________ li e concordo em participar da pesquisa. 
 

Assinatura do(a) participante Data: ___/___/_____ 

 
 
Eu, Fernanda Pessoa Fernandes obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido do(a) participante da pesquisa. 
 

Assinatura do(a) pesquisador(a) Data: ___/___/_____ 

 
 

 

 


