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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do GEEMAI. O Grupo de Estudos 
sobre Educação Matemática nos Anos Iniciais (GEEMAI), cadastrado no CNPq 
desde 2015, está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ma-
temática (PPGEMAT) da Universidade Federal de Pelotas1. O referido grupo tem 
procurado desenvolver nos pesquisadores a compreensão sobre o ensino de Ma-
temática nos anos iniciais, com seus pressupostos e metodologias de modo que 
se favoreçam práticas mais efetivas para esse ensino visando o aprofundamento 
teórico das questões relevantes ao tema. Pretende-se, ainda, contribuir para as 
práticas dos professores a partir da proposição de propostas de ensino baseadas, 
entre outros, no desenvolvimento de sequências didáticas (SD). 
 Vivenciamos uma época de muitas transformações, onde pensar em edu-
cação pressupõe pensar em formação docente e práticas pedagógicas que vão 
ao encontro das necessidades do mundo contemporâneo.  
 Percebem-se, diante do contexto atual, as dificuldades que os alunos vêm 
enfrentando quanto ao ensino-aprendizagem de Matemática, que, em algumas 
situações, estão associadas à prática docente, decorrente de lacunas na forma-
ção inicial, muitas vezes relacionada à construção do conhecimento pedagógico e 
matemático do professor, voltado ao ensinar, o que indica a não consonância com 
os aspectos didáticos metodológicos necessários para a construção dos conhe-
cimentos dos alunos. 
 Atribui-se assim, a importância da ação pedagógica do professor, em parti-
cular ao ensino de Matemática nos anos iniciais, foco desse trabalho, uma vez 
que se concorda com Nacarato, Mengali e Passos (2011), que afirmam que as 
professoras polivalentes2, em geral foram e são formadas em contextos com pou-
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2
 O termo professora polivalente é usado por Lima (2007) e refere-se às professoras polivalentes dos anos 
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de articulá-los, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar (p.65). 



 

ca ênfase em abordagens que privilegiam as atuais tendências presentes nos do-
cumentos curriculares de Matemática. 
 Já os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática salientam a fragili-
dade na formação: 
  

Parte dos problemas referentes ao ensino de Matemática está relacionada 
ao processo de formação do magistério, tanto em relação à formação ini-
cial como à formação continuada. Decorrentes dos problemas da forma-
ção de professores, as práticas na sala de aula tomam por base os livros 
didáticos, que, infelizmente, são muitas vezes de qualidade insatisfatória. 
A implantação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de 
uma formação profissional qualificada, na existência de concepções peda-
gógicas inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às condições de tra-
balho (BRASIL, 1997, p. 24). 

 
 

Considerando os problemas referentes ao ensino de matemática nos anos 
iniciais e os decorrentes da formação de professores, acredita-se na necessidade 
da implantação de propostas inovadoras que visem qualificar a prática docente. 

 
Diante da natureza da realidade e das reflexões quanto à articulação de 

práticas pedagógicas, é necessária uma nova abordagem, permitindo uma postu-
ra profissional que contemple exigências de sua vivência pedagógica no ensino 
de Matemática.  Pensar em práticas que efetivem a aprendizagem pressupõe in-
vestigar sobre as crenças presentes acerca do ensino de Matemática, sobre sua 
aprendizagem, os conteúdos que devem ser ministrados, para definir onde deve-
mos priorizar o trabalho docente, delineado por um processo formativo que dê su-
porte para uma prática pedagógica eficiente. 
 

Partindo desta reflexão e da necessidade de articulação entre teoria e prá-
tica no ensino da Matemática, bem como da importância dos estudos de formação 
continuada, define-se a problemática de pesquisa, apresentada nesse trabalho, 
como sendo um estudo sobre as dificuldades que o Professor Polivante apresenta 
no desenvolvimento de sua prática pedagógica no ensino de matemática. 

 
   

2. METODOLOGIA 
 

A vivência dos procedimentos de pesquisa constitui para o profissional que 
a realiza um momento significativo de aprendizagem, pois em termos práticos 
significa um processo usado para orientar uma investigação, precisando ser orde-
nado, planejado, organizado em partes lógicas, estabelecendo um todo crescente, 
onde seguiremos como metodologia a pesquisa qualitativa que, segundo Bogdan 
e Biklen (2003), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato dire-
to do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.  

 
Quanto ao delineamento, a pesquisa ocorrerá através do Estudo de Caso 

que, segundo Gil (2012), é caracterizado por estudo profundo e exaustivo de ma-
neira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Neste contexto também, o 

                                                                                                                                                                                
 
 



 

estudo de caso é definido por YIN (2010), como uma investigação empírica que 
apura um fenômeno contemporâneo em profundidade e em contexto de vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são clara-
mente evidentes. 

 
A pesquisa será realizada com 12 professores Polivantes de uma escola da 

rede particular da cidade de Bagé, cujos dados serão coletados através de pes-
quisa documental, descrito por GIL (2012) como aquela que se vale de materiais 
que não receberam ainda um tratamento analítico – tais como entrevistas e ob-
servação –, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 
pesquisa.  

Em relação aos objetivos, pretende-se com o estudo proposto compreen-
der as crenças e concepções sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática, 
apresentadas pelo professor polivante que dificultam o desenvolvimento de suas 
práticas pedagógicas.  

 
Para contemplar tal objetivo, pretende-se: 
 

 Investigar as práticas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem 

de Matemática nos anos iniciais. 

 Identificar as concepções do professor polivalente, quanto aos impactos 
que dificultam o desenvolvimento de habilidades e competências  necessá-
rios para o ensino de matemática.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa está em sua etapa inicial, na construção de seu referencial teó-
rico, a partir do que espera-se  construir os instrumentos de coletas de dados que 
permitam compreender a concepção dos professores polivantes sobre o ensino e 
a aprendizagem de matemática nos anos inicias, a fim de que se possa elaborar 
estratégias que deem suporte ao desenvolvimento dessa prática.  

A partir da elaboração dessas estratégias será proposto aos sujeitos da 
pesquisa um Pograma de Fomação Contínuada Interativo, ainda a ser definido. 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Espera-se com este estudo contribuir com os docentes para uma mudança 
de paradigma, para que possam rever suas práticas, crenças e concepções quan-
to ao ensino de Matemática, pois a atualidade requer a formação de um novo su-
jeito, cujo conhecimento deve estar vinculado ao diálogo e a reflexão, à medida 
que temos consciência da necessidade de uma leitura crítica da realidade.  

 
Neste contexto, espera-se contribuir com uma proposta de formação conti-

nuada de professores que verse por uma concepção de educação como processo 
permanente e articulando a relação teoria e prática no ensino de Matemática. 
Desta Forma, a docência articulada com a ação educativa poderá contribuir para 
as mudanças que devem ocorrer diante da reflexão sistemática sobre o fazer pe-
dagógico.   

 



 

 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BOGDAN, R. S.; BIKEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma intro-
dução à teoria e aos métodos. 12.ed. Porto: Porto, 2003. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática Brasília: 
MEC/SEF,1997 
 
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. Ed. São Paulo: Editora 
Atlas S.A, 2012 
 
LIMA, Vanda Moreira Machado. Formação do professor polivalente e os 
saberes docentes: um estudo a partir de escolas públicas. 2007. Tese 
(Doutorado em Educação) – USP, São Paulo, 2007. 
 
 
NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. da S.; PASSOS, C. L. B. A Matemática nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental: tecendo fios do ensinar e do apren-
der. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
 
 
YIN. R.K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 4. ed.Porto Alegre: Book-
man, 2010. 
 
 


