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GT 01: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ADITIVOS DE ORDEM INVERSA:          

UMA METODOLOGIA DE ENSINO APLICÁVEL 

 

Ana Paula Bezerra da Silva PPGEC/UFRPE e SEDUC/PE 

 

RESUMO 

 

Este artigo é resultado de uma dissertação de mestrado, e destaca a 

contribuição de uma metodologia de ensino que busca auxiliar na compreensão 

da resolução de Problemas Aditivos de Ordem Inversa. A pesquisa foi realizada 

com alunos de uma 4ª série do Ensino Fundamental, tendo como aporte teórico 

os estudos de Gérard Vergnaud baseados na Teoria dos Campos Conceituais, 

focando em especial as Estruturas Aditivas. Os alunos foram divididos em 

grupos (G1, G2, G3 e G4), e responderam a um pré-teste, em seguida, 

participaram de atividades de intervenção diferenciadas, e, por fim, 

responderam a um pós-teste. Os resultados da análise dos dados, 

quantitativos, indicaram diferenças de desempenho dos grupos no pós-teste, 

apontando como melhor resultado o grupo G3, que teve uma intervenção com 

ênfase no contexto significativo do jogo Carta Misteriosa (criado pela 

pesquisadora), mais uma representação simbólica de suporte (diagrama).  

 

Palavras-chave: Metodologia, Problemas Aditivos Inversos, Diagrama. Jogo. 

 

 

INVERSE ADDITIVE PROBLEM SOLVING:  

AN APPLICABLE TEACHING METHOD 

 

ABSTRACT 

 

This article is the result of a master’s dissertation and highlights the contribution 

of a teaching method which aims at improving the understanding of inverse 

additive problem solving. The research was carried out with fourth grade Basic 

Education students, and the theoretical background was based on Conceptual 

Fields Theory studies, which focused on Additive Structures, by Gérard 



Vergnaud. Students were divided into groups (G1, G2, G3 and G4). They 

answered a pre-test, participated in various activities during the intervention 

phase, and finally, answered a post-test. The results of quantitative data 

analysis showed differences in the performance of groups in the post-test. The 

group who scored the best results was the G3, whose intervention phase 

emphasized the meaningful context of the Mysterious Letter game (created by 

the researcher), yet one more symbolic representation support (diagrams). 

 

Key-words: Methodology; Inverse Additive Problems; Diagrams; Game. 

 



CONHECIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE DE PROFESSORES DAS 

SÉRIES INICIAIS EM UM PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 

TENDO COMO OBJETO DE DISCUSSÃO O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DAS FRAÇÕES. 

 

Angélica da Fontoura Garcia Silva 

Ruy César Pietropaolo 

Tânia Maria Mendonça Campos 

 UNIBAN-BRASIL 

 

Resumo 

 

Este artigo tem por objetivo analisar a relação entre a reflexão sobre 

a prática e os domínios dos conhecimentos específicos, 

pedagógicos e curriculares de professores dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental com a respeito de um determinado conteúdo 

matemático: representação fracionária de números racionais e seus 

diferentes significados. Para tal, analisamos uma formação 

continuada de um grupo de professoras deste nível de ensino de 

uma cidade da grande São Paulo. Apresentamos inicialmente uma 

breve justificativa de nossas escolhas, a descrição das teorias que 

fundamentarem essa pesquisa e alguns dos procedimentos 

utilizados para a coleta de dados. Nossa análise nos permite inferir 

que o conhecimento profissional docente influencia diretamente o 

processo de formação continuada do professor. Nesse estudo, 

destacamos também a importância de um enfoque mais amplo da 

noção de fração tanto em cursos de formação inicial como de 

formação continuada. Finalmente, concluímos que é necessária uma 

constante reflexão sobre a prática, sobretudo em ambientes que 

propiciem um trabalho colaborativo. 

 



Palavras-chaves: Ensino e aprendizagem de frações; professores dos anos 

iniciais; conhecimento profissional docente. 

 

BASIC EDUCATION TEACHERS’ PROFESSIONAL TEACHING 
KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION, WITH A 
VIEW TO DISCUSSING THE TEACHING AND LEARNING OF FRACTIONS. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims at analyzing the relationship between the reflection 

on the practice and knowledge of specific, pedagogical and curricular 

content, for teachers working at Basic Education with respect to a 

particular mathematical content: fractional representation of rational 

numbers and their different meanings. To this end, we analyzed an 

in-service course for those teachers, in a city in the Greater São 

Paulo. We initially presented a brief justification of our choices, the 

description of the theories behind this research and some of the 

procedures used to collect data. Our analysis allows us to infer that 

the professional knowledge directly influences the process of 

teachers’ continuous education. In this study, we highlighted the 

importance of a broader focus of the concept of fraction in both the 

initial and continuous education. Finally, we conclude that there is a 

need for constant reflection on the practice, especially in 

environments that encourage collaborative work. 

 

Key-words: Teaching and Learning of Fractions; Basic Education 

Teachers; Teacher Professional Knowledge. 

 



OS TEXTOS SOBRE ENSINAR/APRENDER MATEMÁTICA NAS SERIES 

INICIAIS DA REVISTA NOVA ESCOLA: UMA ANÁLISE RETÓRICA 

 

Enio Muniz Evangelista 

Regina Maria Pavanello 

Universidade Estadual de Maringá 

 

Resumo 

 

A revista Nova Escola, provavelmente o periódico educacional ao qual a maioria dos 

professores do Brasil tem acesso, publica textos que tratam especificamente do 

ensino/aprendizagem da matemática. Considerando que os autores dos artigos não têm 

formação na área específica e que é impossível eliminar a subjetividade em um processo 

de reprodução de discursos sociais e evitar que as crenças do profissional estejam 

diluídas em suas construções, realizamos uma pesquisa que teve como objetivo 

identificar que visão de Educação Matemática permeia esses textos e que tipo de 

argumentação é neles utilizada visando conseguir a adesão dos professores do Ensino 

Fundamental a tal visão. Os textos selecionados para análise foram os publicados nas 

edições referentes ao período de 2004 a 2006 que abordavam tópicos de matemática 

relativos às séries inicias. Na análise interpretativa desses textos utilizamos a noção 

bakthiana de gênero discursivo, bem como autores que focalizam a imprensa, como 

Zanchetta Junior (2004), o discurso jornalístico, como Ponte (2005), e a argumentação 

na comunicação, como Breton (2003). A análise realizada nos levou a admitir que a 

revista propõe-se a convencer os professores a compartilhar das seguintes opiniões: 1) a 

Matemática é difícil e para que se torne mais fácil devem-se utilizar, preferencialmente, 

jogos em sala de aula; 2) para ensinar Matemática com êxito basta realizar as práticas 

sugeridas nos textos da revista. Neste trabalho, no entanto, nos detemos mais 

especificamente na análise dos argumentos utilizados nesses textos para convencer os 

leitores a aderir às opiniões da revista sobre a Matemática e seu ensino. A análise dos 

textos mostrou que os argumentos utilizados são basicamente dois: o argumento de 

autoridade e o argumento pelo exemplo. Quanto aos títulos dos artigos e as imagens ou 

ilustrações que os acompanham, verificamos que se configuram como outra estratégia 

para seduzir os leitores a aceitarem as práticas neles “receitadas” como capazes de 

produzirem a aprendizagem dos alunos. Consideramos que essa argumentação não se 



fundamenta em teorias explicitadas e discutidas nos textos e, portanto, não contribui 

para a formação docente, como alardeado pelos editores da revista. Esperamos, com 

este trabalho, ter desvelado o que a revista Nova Escola propõe para a Educação 

Matemática, ter tornado explícitas as limitações de sua perspectiva e argumentação em 

relação a essa área, bem como ter contribuído com o professor no sentido de não 

naturalizar as práticas por recomendadas pela revista de forma ingênua e a-crítica. 

Palavras-chave: Educação Matemática, Divulgação científico pedagógica, 

argumentação, Revista Nova Escola. 

 

 

A RHETORICAL ANALYSIS OF NOVA ESCOLA MAGAZINE TEXTS ON 

THE TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICS  

IN THE BASIC EDUCATION 

 

Abstract 

 

Nova Escola, probably the educational magazine to which most Brazilian teachers have 

access, publishes texts that deal specifically with the teaching and learning of 

Mathematics. Given that their authors have no specific formation in this field of 

knowledge, and since it is impossible to eliminate subjectivity in a process of 

reproduction of social discourses and ensure that the beliefs of the professional are 

diluted in their building, we carried out a survey whose main objective was to identify 

which view of mathematical education permeates these texts and what type of argument 

is used to secure the support of teachers of elementary school to that vision. The texts 

selected for analysis were published in editions for the period 2004 to 2006 that 

addressed topics of mathematics for the basic education. In the interpretative analysis of 

these texts we used the Bakhtian notion of genre, and authors who focus on the press, as 

in Zanchetta Junior (2004), the journalistic discourse as in Bridge (2005), and 

arguments in the communication, as in Breton (2003). The analysis led us to admit that 

the magazine aims at convincing teachers to share the following views: 1) Mathematics 

is a difficult subject, and therefore to make it easier it is recommended the use of games 

in the classroom; 2) for the successful teaching of Mathematics it is enough to 

undertake the practices suggested in the texts in the magazine. In this paper, however, 

we specifically analyzed the arguments being used to convince the readers to comply 



with the opinions forwarded by the magazine on Mathematics and its teaching. These 

arguments are basically two: the argument from authority and the argument by 

examples. With regards to the articles’ titles and illustrations, they are yet one more 

strategy to allure the reader to accept the practices proposed as capable of producing 

students’ learning. Since this argumentation is not based in theories clearly exposed and 

discussed in the texts, we consider that it does not contribute to teacher education, as 

boasted by the magazine editors. We hope this research had  revealed what Nova Escola 

proposes for Mathematics Education, by making explicit the limitations of its 

perspective and argumentation, as well as having contributed to raise teachers’ 

awareness against the adoption of the recommended practices in a naïve and non-critical 

fashion.  

 

Key-words: Mathematics Education; Scientific and Pedagogical Publishing, 

Argumentation; Nova Escola Magazine.  
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EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA NOS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

Gilda Guimarães   

Verônica Gitirana 

Mabel Marques 

Milka Cavalcanti 

Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica - UFPE 

 

Resumo 

 

O objetivo desse artigo é discutir o ensino atual da Estatística nos anos 

iniciais de escolarização devido a recente inserção do mesmo nos currículos 

dos anos iniciais de escolarização e a presença destes na mídia impressa. 

Para tal são apresentados vários estudos realizados por um grupo de 

pesquisa do Centro de Educação da UFPE. Apesar da necessária formação 

de alunos e professores, tem-se um entrave devido a falta de formação 

inicial e continuada dos professores em estatística. Acrescido a isso, 

observam-se poucos trabalhos publicados na área, tanto de pesquisas como 

de textos, propostas e softwares didáticos. Os livros didáticos e manuais do 

professor apresentam ainda um foco na interpretação de gráficos e tabelas, 

carecendo de maior atenção às etapas inerentes de uma pesquisa 

estatística, assim como dos conceitos estatísticos como população, amostra, 

frequências relativa e absoluta, média, dentre outros. Da mesma forma, os 

alunos apresentam uma fragilidade quanto às etapas importantes para a 

pesquisa estatística como a classificação e categorização de dados, assim 

como a interpretação de alguns tipos de informações a partir do gráfico, 

como análise variacionais. Quanto aos conceitos estatísticos aponta-se a 

necessidade cada vez mais urgente em se investir esforços em pesquisas 

relacionadas aos conceitos, significados e invariantes da estatística.   

 

Palavras chave: estatística – anos iniciais – formação 

 

 

 



2 

 

 

STATISTICS EDUCATION IN EARLY YEARS EDUCATION 

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to discuss the current teaching of Statistics in 

the early years of schooling due to its recent introduction in the early years of 

the school curriculum and their presence on the media. To this end we 

presented several studies performed by a research group on Statistics 

literacy of the Pos-graduating Program in Mathematics and Technological 

Education at the Federal University of Pernambuco. Despite the demand for 

student and teacher education programs, there is a limitation due to the lack 

of Statistics teachers in initial and continuous education. Moreover, few 

publications were observed in the area, both on research and texts, 

proposals and software programs. Textbooks and teachers´ manuals focus 

on graphics and tables interpretations, rather than providing greater attention 

to the inherent stages of Statistics research and to Statistics concepts of 

population, sample, relative and absolute frequency, and average, among 

others. Similarly, students show weaknesses in relation to important stages 

of Statistics research, such as data categorization and classification, as well 

as the interpretation of some sorts of information from graphics, like variation 

analysis. As regards to Statistics concepts, it is pointed out the urgent need 

to invest efforts on research related to concepts, meaning and Statistics 

invariants.  

 

Key-words: Statistics; Early Years; Teacher Education. 

  



IDEIAS DE PROFESSORAS DOS ANOS INICIAIS SOBRE NÚMEROS 

RACIONAIS 

 

Adriana Camejo – PUC-SP / Mackenzie / Escola Vera Cruz 

Cristina Maranhão – PUC/SP / Escola Vera Cruz 

Márcia Regiane Miranda – PUC/SP 

 

Resumo 

 

Este trabalho busca diagnosticar a manifestação de conhecimentos sobre o 

número racional, especificamente os ligados ao pensamento proporcional entre 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse tipo de 

pensamento foi primeiro descrito pelos autores Behr, Lesh e Post (1995) tendo 

em vista estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, depois assimilado 

em propostas curriculares para os mesmos anos. No entanto, com base em 

Shulman (1986) consideramos que tal pensamento é fundamental à docência 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, apresentamos diagnóstico acerca 

do conhecimento sobre o número racional, buscando a manifestação do 

pensamento proporcional entre 15 professoras polivalentes, supondo a 

finalidade de contribuir com o debate acerca dos aspectos teóricos abordados. 

A respeito de nossas análises, indicamos fragilidades relativas a tais 

conhecimentos. Ao realizá-las empregamos como ferramentas analíticas 

aspectos relativos ao pensamento proporcional, acrescentando alguns 

pertinentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental e, portanto à formação 

docente. 

 

Palavras chave: números decimais, pensamento proporcional, formação de 

professores.  

 

 

 

 

 

 



BASIC EDUCATION TEACHERS’ IDEAS ABOUT RATIONAL 

NUMBERS 

 

Abstract 

 

This work seeks to diagnose the manifestation of knowledge about the rational 

number, specifically those connected with proportional reasoning among 

teachers in the first years of the Basic Education. This type of reasoning was 

first described by the authors Behr, Lesh and Post (1995) with students in the 

last years of the Basic Education, which was later assimilated in curricular 

proposals for the same years. However, based on Shulman (1986), we 

considered that such reasoning is fundamental to teaching in the first years of 

the Basic Education. Thus, we present the diagnosis on the knowledge about 

the rational number, seeking the manifestation of the proportional reasoning 

among 15 polyvalent teachers, and hoping to contribute to the debate about the 

theoretical aspects in question. In relation to our analyses, we indicate 

weaknesses related to such knowledge. In our analyses, we used as analytical 

tools aspects of proportional reasoning, and some aspects pertinent to the first 

years of the Basic Education and, therefore, to teacher education. 

 

Key-words: Decimal Numbers; Proportional Reasoning; Teacher Education.  

 



DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA E  

O MATERIAL CUISINAIRE 

 

Ms. Lusitonia da Silva Leite (UFG) 

lusitonia@yahoo.com.br 

Dra. Maria de Fátima Teixeira Barreto (FE-UFG) 

Fato823@terra.com.br  

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta uma pesquisa desenvolvida com alunos das séries 

iniciais da educação fundamental com o intuito de investigar como alunos com 

dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao 

lidarem com o Material Cuisenaire em situação de ensino, e o que 

compreendem nessa lida. A coleta de dados ocorreu em cinco encontros/aula, 

em que foram realizadas atividades sobre as operações fundamentais, 

utilizando o Material Cuisenaire como recurso didático. Os dados obtidos foram 

analisados segundo os procedimentos da abordagem fenomenológica. O 

diálogo desenvolvido entre os dados, as interpretações das pesquisadoras e os 

teóricos que investigaram temas pertinentes indicam as contribuições que o 

material pode trazer para que os alunos compreendam as operações 

fundamentais. A partir da pesquisa, são apresentadas algumas contribuições 

ao professor que se propuser utilizar o Material Cuisenaire para ensinar 

Matemática.  

 

Palavras-chave – Compreensões Expressadas. Aprendizagem. Ensino. 

Matemática. Cuisenaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEARNING DIFICULTIES IN MATHEMATICS AND  

THE CUISENAIRE MATERIAL 

 

 

ABSTRAT 

 

This article describes a research project developed with initial years of the Basic 

Education students. Its goal was to investigate how the students with learning 

difficulties express their Maths comprehension when they deal with the 

Cuisenaire material in learning situations, and also what they get out of it. The 

data collection was carried out in five meetings/classes involving the 

fundamental arithmetic operations with the use of Cuisenaire Material. The data 

analysis was based on the phenomenological approach. The interaction among 

the data, the researchers’ interpretations, and the theorists who investigated 

similar themes show the contributions the material can bring, so that the 

students can understand the fundamental arithmetic operations. This research 

offers some contributions for teachers who intend to use Cuisenaire Material to 

teach Mathematics.   

 

Key-words: Expressed Understandings; Learning; Teaching; Mathematics;  

Cuisenaire. 
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A DINÂMICA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS REVELADA NA PRÁXIS 

DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 

 

Veronica Larrat Pricken- Universidade de Brasília 

 

Resumo 

 

O presente trabalho aborda a dinâmica das Representações Sociais da 

Matemática na práxis dos professores dos Anos Iniciais num contexto de (Re) 

Educação Matemática e tem como campo de Pesquisa uma escola pública da 

região central de Brasília-DF que participa, atualmente, de um Projeto de 

Formação Continuada em Serviço em parceria com a Universidade de Brasília. 

O aporte teórico foi fundamentado em autores como: Moscovici (2001), Jodelet 

(2003), Abric (2001), Pais (2003), Ponte (1987) Muniz (2001). Este estudo de 

caso teve como objetivo analisar quais e como as Representações da 

Matemática se revelam na práxis das professoras de acordo com o tempo de 

imersão no Projeto e teve, como principal instrumento de coleta de dados, a 

observação participante na sala de aula de três professoras do terceiro ano do 

Ensino Fundamental em diferentes etapas de (Re) Educação, além do grupo 

de discussão e entrevistas narrativas.  O que se verificou ao longo da Pesquisa 

é que existe um movimento dessas representações manifestado nas ações dos 

sujeitos desde a organização do trabalho pedagógico até o momento do 

contato direto com seus alunos e que a maneira como essas ações são 

exteriorizadas se diferenciaram de acordo com o tempo de imersão de cada 

professora no processo formativo promovido pelo Projeto de Re-Educação 

Matemática. A análise das práxis e das falas das professoras participantes 

acaba por revelar que mudar a Representação acerca da Matemática é um 

processo que demanda tempo, estudo e reflexões sobre o processo de ensinar 

e de aprender matemática, para o qual a possibilidade de participar tanto de 

espaço formativo quanto de Pesquisa no campo da Educação Matemática é 

fator determinante para mudança de elementos que constituem o núcleo da 

representação social do professor.  
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Palavras-chave: Representações Sociais, (Re) Educação matemática, práxis 

de matemática nos anos Iniciais. 

 

DYNAMICS OF THE MATHEMATICS SOCIAL REPRESENTATIONS  

IN THE TEACHING PRACTICES IN THE EARLY YEARS 

                         

Verônica Larrat Pricken- Universidade de Brasília 

 

Abstract 

 

This article addresses the Dynamics of the Mathematics Social Representations 

in the practice of the basic education teachers in a context of Mathematics (Re) 

Education, in a public school near the city centre in Brasilia. At present this 

school hosts a Project for In-Service Continuous Education, a joint venture with 

the University of Brasilia. The theoretical background includes several authors, 

such as Moscovici (2001), Jodelet (2003) ,Abric (2001), Pais (2003), Ponte 

(1987), Muniz (2001) among others. This case study aimed to examine which 

and how the representations of mathematics are reflected in the teaching 

practice according to the amount of time teachers have been in the immersion 

project. The main research tools in this study were the active classroom 

observation of three third year basic education teachers who were at different 

stages of the (Re) Education project, discussion group, and narrative interviews. 

During the research it was observed the existence of a movement of these 

representations manifested by the subjects’ actions, from the pedagogical 

organization of work to the contact with their pupils and the way in which these 

actions are exteriorized differentiated according to the immersion time each 

teacher had been in the educational process offered by the Mathematics Re-

Education Project. The analysis of discourse and teaching practice ultimately 

reveal that change in the Representation of Mathematics is a process that 

requires time, study and reflection on the process of teaching and learning of 

mathematics, for which the opportunity to participate both in educational spaces 

and Research on training in Mathematics Education is a determining factor for 

change in the elements that constitute the core of the social representation of 
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teachers.  

 

Key-words: Social Representation; Mathematics (Re) Education; Mathematics 

Practice in the Early Years. 

 

 

 



TAREFAS INVESTIGATIVAS: SUAS ESPECIFICIDADES NAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Luciane de Fatima Bertini 

Cármen Lúcia Brancaglion Passos 

-Universidade Federal de São Carlos- 

 

Resumo 

 

As tarefas investigativas aparecem, nas pesquisas, como uma das opções na 

busca de um ensino de matemática baseado na participação mais ativa dos 

estudantes e que incentive a criatividade e a reflexão no processo de 

aprendizagem. O presente artigo pretende contribuir com essas discussões 

trazendo reflexões sobre as potencialidades dessas tarefas nas séries iniciais 

do ensino fundamental. Os dados analisados são parte dos dados obtidos em 

uma pesquisa realizada numa escola pública municipal com a professora e os 

estudantes de uma terceira série do ensino fundamental. Durante a pesquisa, 

foram realizados momentos de estudo sobre o tema com a professora, numa 

relação de parceria, e em sala de aula duas tarefas investigativas envolvendo a 

participação dos estudantes. Os dados foram obtidos através de entrevista com 

a professora, gravações em áudio e vídeo, questionário respondido pela 

professora e relatórios feitos por ela, registros dos estudantes e anotações da 

pesquisadora.  A análise realizada aponta para a possibilidade do uso das 

tarefas investigativas nas séries iniciais e principalmente revela especificidades 

referentes a esta etapa do ensino.  As crianças iniciam, nessas séries, o 

contato com a matemática escolar e, por isso, o incentivo ao desenvolvimento 

de atitudes investigativas pode ganhar uma maior amplitude, pois conta com a 

disponibilidade das crianças em se aventurar e em aceitar desafios, assim, 

esse tipo de tarefa, pode incentivar ainda mais essa disponibilidade e contribuir 

para que ela permaneça em séries posteriores. Também a contribuição ao 

desenvolvimento da capacidade de argumentar e de registrar dos estudantes, 

proporcionadas nas aulas que envolvem tarefas investigativas, ganha uma 

dimensão maior nessa fase, na qual os estudantes estão aprendendo a fazer o 

melhor uso possível dos diferentes tipos de textos para registrar e para 



comunicar suas idéias. 

 

Palavras-chave: tarefas investigativas, séries iniciais, ensino de matemática.  

 

INVESTIGATIVE TASKS: THEIR SPECIFICITIES IN THE YEARLY YEARS 

OF BASIC EDUCATION 

 

Abstract 

 

Investigative tasks appear in research as one of the options in search of a 

mathematics teaching method based on more active student participation, and 

which encourages creativity and reflection in the learning process. This article 

aims at contributing to these discussions, bringing reflections on the potential of 

these tasks in the early years of basic education. The data analyzed are part of 

the data obtained from research carried out at a public school with third grade 

teacher and students at an elementary school. During the research, study 

moments about the subject were held in partnership with the teacher, and two 

investigative tasks were done involving students’ participation in class. The 

research data was gathered through an interview with the teacher, audio and 

video recordings, a questionnaire answered by the teacher and reports written 

by her, students’ records and the researcher’s notes. The analysis suggests the 

possibility of using investigative tasks in the early years; moreover, it reveals 

specificities related to this stage in the learning process. In the first years, 

children start their contact with school mathematics, and thus the investigative 

attitude can be further developed, as it relies on children’s availability to face 

challenges and take on new adventures. Therefore this type of activity may 

encourage children’s readiness to learn further and help it remain in subsequent 

years. In addition, contribution to the development of students’ ability to 

argument and register, both provided in classes which involve investigative 

tasks, is highlighted in this stage, in which students are learning to make the 

best possible use of different kinds of texts to register and communicate their 

ideas. 

 

Key-words: Investigative Tasks; Early years; Mathematics Teaching. 



 



COMPETÊNCIA, CONCEPÇÃO E CRENÇAS DE PROFESSORES 

POLIVALENTES A RESPEITO DE FRAÇÃO 

 

Raquel Factori Canova 
Tânia Maria Mendonça Campos 

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN 
 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo identificar e analisar crenças, concepções 
e competências de professores das séries iniciais em situações que 
abordam o conceito de fração, no que se refere aos significados parte-todo, 
quociente, medida, operador multiplicativo e número. Para tanto 
identificamos e analisamos crenças, concepções e competências desses 
professores ao lidar com o conceito de fração. O estudo foi realizado junto a 
51 professores polivalentes de três escolas da rede pública do estado de 
São Paulo. Teoricamente, fundamentamos nossa pesquisa em estudos que 
investigam questões didáticas sobre o objeto matemático: representação 
fracionária do número racional. A análise dos resultados obtidos nos mostrou 
que as crenças dos professores não são influenciadas pela sua prática 
docente, o que não acontece com as concepções. Quanto à competência, 
constatamos que não houve um desempenho eqüitativo  entre os cinco 
significados da fração e seus invariantes.  

 
Palavras Chave: Professores que ensinam matemática, representação 
fracionária de números racionais, diferentes significados da fração. 

 

POLYVALENT TEACHERS’ COMPETENCES, CONCEPTIONS AND 

BELIEFS ABOUT FRACTION 

 

ABSTRACT 

 
This article aims at identifying and examining beliefs, ideas and skills of 
teachers in the early years in situations that address the concept of fraction, 
with respect to the meaning-whole, quotient, measure, multiplicative operator 
and number. To this end, we identified and analyzed teachers’ beliefs, concepts 
and skills in dealing with the concept of fraction. The study sample was made 
up of fifity-one teachers from three multipurpose public schools in the state of 
São Paulo. Theoretically, we based our research on studies which investigate 
pedagogical questions about the mathematical object: the fractional 
representation of rational number. The results obtained showed us that 
teachers’ beliefs are not influenced by their teaching practice, which is not the 
case with the concepts. As to competence, we did not find that there was 
equitable performance among the five meanings of fractions and their 



invariants. 
 
Key-words: Mathematics Teachers; Fractional Representations of Rational 
Numbers; Different meanings of fractions. 
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RESUMO 

Como contribuição para as pesquisas voltadas para o aperfeiçoamento da 

aprendizagem da Matemática, o grupo de pesquisa LIMC-Mais criou o projeto 

Escutando Aprendizes, que investiga hipóteses e estratégias usadas por 

crianças dos anos iniciais na resolução de atividades matemáticas. Embora a 

análise da produção dos alunos admita diferentes abordagens, o principal foco 

de interesse do projeto está nos processos de ensino a ela relacionados, ou 

seja, sobre a prática dos professores. Este artigo revisita o referencial teórico 

de análise de erros, sob a luz das pesquisas desenvolvidas no projeto. Discute-

se a importância de compreender as hipóteses conceituais dos alunos, como 

estas se relacionam com as concepções e práticas docentes utilizadas e ainda 

as possibilidades da análise das produções dicentes como elemento formador 

de professores ou futuros professores em Matemática e seu ensino. Discute-se 

ainda como as reflexões teóricas deste artigo vêem contribuindo para repensar 

as ações de formação dos integrantes do grupo, tanto na produção de 

materiais didáticos voltados para a formação em Matemática de professores 

dos anos iniciais quanto na integração da pesquisa com as práticas de aula por 

meio do desenvolvimento de pesquisas focadas na sala de aula, segundo a 

perspectiva de estudos de aula (Lesson studies). 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Formação de professores; Análise de 

erros. 

 

 

 

 



LISTENING TO APPRENTICES: IMPLICATIONS FOR RESEARCH  

IN MATHEMATICS TEACHING  

 

 

ABSTRACT 

 

 

As a contribution to the research devoted to improving mathematics learning, 

the LIMC-Mais research group created the project Listening to Apprentices, 

which investigates hypotheses and strategies used by early years children in 

solving mathematical activities. Although the analysis of students’ production 

admits different approaches, the main focus of this project is on the process of 

learning related to it, or on teaching practice. This article revisits the theoretical 

framework of error analysis, in the light of research undertaken in the project. It 

discusses the importance of understanding students’ conceptual assumptions, 

how they relate to the concepts and teaching practices used, and moreover, the 

possibilities of the analysis of student production as an element which 

contributes to the education of teachers and future teachers in mathematics and 

its teaching. It also discusses how the theoretical contribution of this article has 

contributed to the rethinking of the training actions of group members, both the 

production of teaching materials aimed at training teachers of mathematics in 

the early years and the integration of research within the classroom practice 

through the development of research focused on the classroom, from the 

perspective of lesson studies. 

 

 

Key-words: Mathematics Teaching; Teacher Education; Error Analysis. 

 



A COMPREENSÃO DO RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO POR ALUNOS DO  

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO1 

 

Cristiane Pessoa – UFPE 

Rute Borba - UFPE 

 

RESUMO 

 

Neste estudo analisou-se o desempenho de 412 alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio (11 anos de escolaridade), de quatro 

escolas, ao resolverem 8 questões que envolviam raciocínio combinatório 

(problemas de produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação), 

objetivando observar ao longo dos anos os desempenhos e as estratégias 

desenvolvidas pelos alunos em tipos distintos de problemas de raciocínio 

combinatório e que envolvessem diferentes grandezas numéricas. Verificou-se 

que a maior dificuldade observada na resolução desses problemas foi no 

esgotamento de todas as possibilidades, principalmente quando os números 

envolvidos eram maiores. Assim, levavam a maior número de acertos os 

problemas nos quais os alunos poderiam manipular as quantidades sem 

necessitar de uso de fórmulas, utilizando-se, por exemplo, de estratégias 

próprias, podendo, dessa forma, esgotar as possibilidades com maior 

facilidade. A análise evidencia que alunos dos anos iniciais aos dos anos finais do 

Ensino Básico são capazes de compreender problemas de raciocínio combinatório 

e que seus desempenhos são influenciados pelo tipo de escola que freqüentam, 

pelo período de escolarização, pelo tipo de problema combinatório que estão 

resolvendo (e implicitamente pelas propriedades e relações envolvidas em cada tipo 

de problema), pela forma de representação simbólica utilizada para a resolução e 

pela ordem de grandeza dos números envolvidos. Deve-se, portanto, atentar para 

o conhecimento já possuído pelos alunos e buscar formas de ampliar o 

raciocínio combinatório dos mesmos, levando-os à busca de diferentes 

possibilidades dentro das situações apresentadas.  

 

Palavras-chave: Raciocínio combinatório; Resolução de problemas; 

Estratégias de resolução; Desenvolvimento conceitual; Ensino Básico.  



 

THE COMPREHENSION OF COMBINATORIAL REASONING IN BASIC 

EDUCATION TO HIGH SCHOOL STUDENTS 

  

 

ABSTRACT 

 

In this study, it was analyzed the performance of 412 students, from basic 

education to high school in four schools, in solving eight combinatorial problems 

(Cartesian product, arrangements, permutations and combinations). The aim 

was to observe over the years the performance and strategies developed by 

students in different types of combinatorial reasoning problems that involved 

different numerical quantities. It was observed that the greatest difficulty in 

solving these problems was in exhausting all possibilities, especially when 

larger numbers were involved. More correct answers were obtained in problems 

in which students could manipulate quantities with no need to use formulas, 

using, for instance, their own strategies, and exhausting possibilities more 

easily. The analysis showed that students from early to late years of basic 

education are able to understand combinatorial problems and their performance 

is influenced by the kind of school they attend, their time of schooling, the type 

of combinatorial problem being solved (and implicitly by the properties and 

relations involved in each type of problem), by the form of symbolic representation 

used to solve problems and by the size of numbers involved. Thus, there is a need 

to observe the knowledge children already have and to seek ways to improve their 

combinatorial reasoning, leading them to search for different possibilities in the 

situations presented.  

 

Key-words: Combinatorial Reasoning; Problem Solving; Problem Solving 

Strategies; Conceptual Development; Basic Education. 
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Resumo 

 

O presente estudo investigou como vem sendo usado o livro didático de 

Matemática no ensino do Sistema de Numeração Decimal numa turma de 2º 

ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental da Rede de Municipal do Recife. 

Vergnaud (1986, 1991, 1997) considera que o processo de ensino e de 

aprendizagem da matemática deve buscar uma variedade de situações 

relativas aos seus aspectos conceituais e possibilitar que os mesmos sejam 

representados por diversas formas com o objetivo de se garantir uma 

compreensão mais ampla. Estudos de Lerner e Sadovsky (1996) tem 

demonstrado que momentos de leitura, comparação, interpretação, escrita e 

operação com números contribuem para a compreensão do sistema. 

Considerando o livro didático de Matemática, tem-se observado avanços, 

entretanto pesquisas ainda apontam que o mesmo permanece como definidor 

da prática docente e pontuam a dificuldade de professores em usar tal recurso 

(BELFORT, 2003). No contexto da abordagem qualitativa de pesquisa, o 

presente estudo teve como participante uma professora do 2º ano do 1º ciclo 

do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife que fazia uso do livro 

didático de Matemática ao ensinar o Sistema de Numeração Decimal. Os 

dados foram coletados a partir da análise do livro didático de Matemática usado 

pela professora em aula; de observações de aulas de matemática na 

abordagem do Sistema de Numeração Decimal e de entrevistas com a 

professora pesquisada. A análise do livro didático realizada constatou que a 

obra ainda explora pouco os princípios do sistema decimal e faz uso, 

principalmente, de atividades repetitivas e de aplicação de regras e modelos. 

Ainda, observou-se que o livro enfatiza os algoritmos e trabalha basicamente 

com o material dourado e o quadro-valor-do-lugar. As observações de aula 

apontaram para uma abordagem do sistema com ênfase nos aspectos formais 



e nos procedimentos de resolução de algoritmos. Foi observado também o uso 

frequente e sequenciado do livro didático em sala de aula. Apenas em alguns 

momentos percebemos a preocupação da professora em ampliar a proposta do 

livro didático, como, por exemplo, quando promoveu discussão sobre o papel 

do zero no sistema que não era abordado no livro. Dessa forma, a abordagem 

do Sistema de Numeração Decimal pareceu determinada pela proposta do livro 

didático. Isso nos leva a refletir sobre o papel do professor diante da 

aprendizagem dos alunos, da abordagem do conteúdo e do livro didático. 

Consideramos que o uso do livro didático como orientador maior da prática 

docente pode ser decorrente de lacunas existentes no processo de formação 

do professor que trabalha nos anos iniciais em relação à matemática, 

dificultando ao mesmo ampliar as atividades existentes e propor o uso de 

outros recursos que contribuíssem para a compreensão do Sistema de 

Numeração Decimal por parte dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Matemática, Livro Didático, Uso do Livro Didático, Sistema de 

Numeração Decimal, Formação de Professores. 

 

THE USE OF MATHEMATICS TEXTBOOKS: ANALYSING A TEACHER’S 

TEACHING PRACTICE OF THE DECIMAL NUMBER SYSTEM 

 

Abstract 

 

This study investigated the use of the textbook for teaching the Decimal 

Number System to a 2nd grade, 1st cycle, Basic Education class in the 

Municipal Network of Recife. Vergnaud (1986, 1991, 1997) considers that the 

process of teaching and learning mathematics should seek a variety of 

situations related to conceptual aspects and offer different ways of representing 

them so as to broaden its comprehension. Studies by Lerner and Sadovsky 

(1996) have shown that moments of reading, comparison, interpretation, writing 

and operation with numbers contribute to the understanding of the system. 

Although there has been progress regarding the use of the mathematics 

textbook, research suggests that it still determines the teaching practice and 

that teachers have difficulty in using it (BELFORT, 2003). In the context of the 



qualitative approach of research, the subject of this study was a 2nd grade, 1st 

cycle, Basic Education teacher in the Municipal Network of Recife who used the 

mathematics textbook to teach the Decimal Number System. Data were 

collected from the analysis of the textbook used by the Mathematics teacher in 

the classroom, from class observations on the teaching of the Decimal Number 

System, and interviews with the teacher. The analysis of the textbooks found 

out that they seldom explore the principles of the decimal number system and 

make use of repetitive activities and application of rules and models. In addition, 

it was observed that the textbook emphasizes the algorithms and basically 

works with the ‘golden material’ and the ‘place-value table’. The class 

observations highlighted the approach which focused on the formal aspects and 

procedures of solving algorithms. It was also observed the frequent and 

sequenced use of the textbook in the classroom. Teacher’s concerns about 

extending the textbook content, for instance when she encouraged discussion 

on the role of the zero in the system that was not addressed in the book, was 

scantly observed. Thus, the teaching approach of the Decimal Number System 

seemed determined by the textbook proposal. This leads us to reflect on the 

role of the teacher in student learning, and their approach to using the content 

and the textbook. We understand that the use of the textbook as the main guide 

of the teaching practice may be caused by the gaps in the training of teachers 

who work in the early years on mathematics, making it difficult to expand 

existing activities and propose the use of other resources that contribute to 

student understanding of the Decimal Number System. 

 

Key-words: Mathematics; Textbook; Use of the Textbook; Decimal Number 

System; Teacher Education. 

 

 



UM CASO EXEMPLAR: CONTRIBUIÇÕES DE UMA PRÁTICA REGULAR  

DE CÁLCULO MENTAL 
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José Luiz Magalhães de Freitas – UFMS 

 

RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo revelar a trajetória de GV, um dos sujeitos 
envolvidos numa pesquisa que buscou investigar a natureza do cálculo mental 
e suas contribuições para a aprendizagem dos conceitos aditivos e 
multiplicativos de alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, em situações 
didáticas vivenciadas de forma dialógica. Para isso, utilizamos como 
referenciais teóricos os estudos sobre a Teoria dos Campos Conceituais e 
sobre a Teoria das Situações. O desenvolvimento experimental da pesquisa se 
pautou na Engenharia Didática, iniciada no segundo semestre de 2007 e 
finalizada em setembro de 2008. Os resultados indicam que: 1) a difusão de 
diversas estratégias na classe, após serem reconhecidas como eficazes, 
permitiu a GV progredir e incorporar aos poucos essas estratégias ao seu 
repertório numérico; 2) os teoremas mobilizados foram adicionados 
gradativamente ao repertório do sujeito à medida que os mesmos eram 
introduzidos nas discussões; 3) as atividades permitiram a GV perceber 
regularidades existentes em alguns cálculos, abandonando, em muitos casos, 
os algoritmos operatórios padronizados que conduzem a resultados corretos e 
a utilizar estratégias reveladoras de concepções ligadas à numeração decimal 
e às propriedades das operações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cálculo Mental; Sistema de Numeração Decimal; 
Operações Aditivas e Multiplicativas; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
Engenharia Didática. 
 
AN EXEMPLARY CASE: CONTRIBUTIONS FROM A REGULAR PRACTICE 

OF MENTAL CALCULUS 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to reveal the learning trajectory of GV, one of the subjects 
participating in an investigation on the nature of mental calculus and its 
contributions to the acquisition of additive and multiplicative concepts by 4th 
and 5th grade Brazilian students in teaching situations using a dialogical 
approach. Studies on the Theory of Conceptual Fields and the Theory of 
Situations provided the theoretical background for the investigation. The 
experimental part of the study, conducted from the second half of 2007 to late 
September 2008, was based on the Didactic Engineering approach. The results 
revealed that: (1) once a number of strategies disseminated in the classroom 
had been recognized as effective, GV was able to make progress and gradually 
incorporate them into their own numerical repertoire; (2) the theorems brought 



into use were gradually incorporated into this repertoire while they were 
introduced into the discussions; (3) the activities allowed GV to perceive 
patterns in some calculations and, in several instances, discard standard 
operation algorithms yielding correct results, and adopt strategies that 
suggested conceptions related to decimal numbers and operational properties. 
 

Key-words: Mental Calculus; Decimal Number System; Additive and 
Multiplicative Operations; Early Basic Education; Didactic Engineering. 
 
 



 

 

A ESCRITA NUMÉRICA DE CRIANÇAS SURDAS FLUENTES EM LIBRAS 
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Márcia Cristina Amaral da Silva – UEM e CESUMAR 

 

Resumo 

 

Este artigo expõe os resultados de investigação realizada com o objetivo de 

compreender como ocorre a construção da escrita numérica por crianças 

surdas mediada pela libras, identificando os fatores e as relações nela 

implicados, bem como as hipóteses elaboradas pelas crianças acerca deste 

conhecimento. Para alcançar seu objetivo, esta investigação adotou como 

aporte teórico-metodológico a teoria de Jean Piaget e como sustentação 

teórica, pesquisas na área das notações numéricas de crianças ouvintes. Os 

sujeitos colaboradores foram crianças surdas, fluentes em libras, em processo 

inicial de alfabetização, alunas de uma escola especial de surdos. Os 

resultados encontrados indicam que a escrita e os conceitos matemáticos se 

constroem simultaneamente, pela interação entre a função semiótica e os 

símbolo, interação essa que é facilitada pela educação formal, em uma escola 

especializada, espaço privilegiado pelo uso constante da libras.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Escrita numérica. Educação de 

Surdos. 

 

THE NUMERICAL WRITING OF DEAF CHILDREN FLUENT  

IN BRAZILIAN SIGN LANGUAGE (LIBRAS) 

 

Abstract 

 

This article presents the results of research carried out to understand the 

development of numerical writing of deaf children, mediated by Libras (the 

Brazilian sign language), identifying the factors and relationships involved, as 



 

 

well as assumptions made by children on this knowledge field. The research is 

based on authors that deal with some aspects of numerical writing by hearing 

children. To this end, this research adopted Jean Piaget’s theory as its 

theoretical and methodological background, as well as research in the area of 

numerical ratings of hearing children. Subjects were deaf children, fluent in 

Libras, in the process of initial literacy at a special school for the deaf. The 

results indicate that the writing and mathematical concepts are built 

simultaneously, through the interaction between the semiotic function and the 

symbols, which is facilitated by formal education in a specialized school, a 

privileged space where Libras is regularly used.  

 

 

Key-words: Mathematics Education. Numerical writing. Deaf Education. 
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Resumo 

 

Neste artigo apresentamos os resultados de um estudo sobre a conversão de 

registros de representação semiótica realizada por alunos do 5º Ano do Ensino 

Fundamental no desenvolvimento de atividades cujo contexto explora o 

significado (parte-todo) do número racional. Esse estudo faz parte de uma 

pesquisa mais ampla que visa identificar os efeitos didáticos decorrentes de 

uma sequência extraída do livro de matemática utilizado por esses alunos. 

Mediante a análise dos protocolos, buscamos categorizar os diferentes 

registros de representação semiótica do número racional utilizados pelos 

alunos na resolução das atividades, amparados na Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Raymond Duval. Os resultados mostram que as 

maiores dificuldades residem na conversão entre registros simbólicos, tanto de 

números na representação fracionária para a natural, quanto na representação 

natural para a fracionária. Por outro lado, os alunos não demonstram 

dificuldades na conversão de registros em linguagem natural para a simbólica 

fracionária, e vice-versa. Além disso, foi possível identificar algumas 

concepções dos alunos quanto ao número racional resultante da relação entre 

inteiro, contínuo ou discreto, e as partes que o compõem.  

 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Registros de Representação 

Semiótica, Número Racional, Fração, Sequência Didática. 

 

 

 



 

ANALYSIS OF THE CONVERSION OF SEMIOTICS REPRESENTATION 

REGISTERS IN THE WORK WITH RATIONAL NUMBERS 

 

Abstract 

 

In this article we present the results of a study on the conversion of semiotics 

representation registers done by fifth grade Basic Education students, 

developing activities whose context explores the meaning (part-whole) of the 

rational number. This study is part of a broader research project which aims to 

identify the effects resulting from a teaching sequence in the Math textbook 

used by the students. By means of the analysis of the protocols, we sought to 

categorize the different registers of semiotics representation of the rational 

number used by the students to do the activities, based on the theory of 

Semiotics Representation Registers by Raymond Duval. The results show that 

the greatest difficulties lie in the conversion between symbolic registers, both 

from numbers in the fractional representation to natural, as well as from natural 

representation to fractional. Nevertheless, the students do not demonstrate 

difficulties in the conversion of registers in natural language to symbolic, and 

vice versa. Furthermore, it was possible to identify a few students’ conceptions 

about the rational numbers resulting from the relationship with the whole, 

continuous or discrete, and their parts.  

 

 

Key-words: Mathematics Education; Semiotics Representations Registers; 

Rational Numbers; Fractions; Teaching Sequence. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 2 – 3: Educação Matemática nas séries finais do ensino 

fundamental e no ensino médio.  
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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo examinar as representações do conceito 

de divisão expressas na situação imaginária de um problema criado pelos 

próprios alunos para um dado cálculo de divisão. Especificamente, procurou-se 

investigar: a) o significado atribuído à divisão; b) as situações reconhecidas 

pelos alunos como relacionadas à divisão; c) as articulações realizadas pelos 

alunos entre o texto e a operação apresentada, de modo a expressar em 

linguagem natural os significados relacionados aos termos da divisão; d) as 

dificuldades relacionadas ao conceito da divisão. Foram entrevistados 45 

alunos de uma Escola Estadual de Campo Grande – MS.  Os alunos foram 

escolhidos aleatoriamente, compondo três grupos de sujeitos, sendo: 5º ano – 

15 alunos; 6º ano - 15 alunos e 8º ano – 15 alunos.  Foi entregue a cada aluno 

uma folha de atividade contendo a instrução para que elaborassem uma 

situação-problema que envolvesse operação 10980: 36. Por meio dos 

problemas escritos, pode-se constatar que houve predominância do modo de 

divisão partitiva, mais particularmente, das situações baseadas no domínio dos 

esquemas de ação relativos à correspondência. Pode-se verificar que dos 45 

alunos entrevistados, apenas um foi capaz de elaborar uma situação-problema 

associada à idéia de divisão por quotas, evidenciando que no contexto escolar 

esse tipo de problema é pouco trabalhado pelos professores. Notou-se que nas 

três turmas houve alunos que criaram situações-problema não relacionadas à 

divisão. Verificou-se que o problema gerou grande dificuldade, pois dos 45 

alunos entrevistados, apenas 20 foram capazes de elaborar uma situação-

problema adequada para o cálculo proposto. Destes, apenas 6 acertaram 

totalmente o problema, ou seja,  criaram uma situação-problema adequada  e 

realizaram o cálculo da divisão corretamente. Os resultados apontam para a 

mailto:edileni@brturbo.com.br


importância de uma prática de sala de aula que envolva a solução de 

problemas, num ambiente em que o professor valorize a participação ativa dos 

alunos na elaboração das estratégias de solução, na descoberta das relações 

entre os conceitos matemáticos, desafiando-os a produzir diferentes soluções 

para um mesmo problema e provocando-os para que evoluam na elaboração e 

na compreensão do conceito de divisão.  

 

Palavras-chave: dificuldades na aprendizagem da divisão, resolução de 

problemas, erros. 

 

 

REPRESENTATION IN THE PROCESS OF DIVISION PROBLEM SOLVING 

BY BASIC EDUCATION STUDENTS 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to examine the representations of the concept of 

division, expressed in the imaginary situation of a problem, created by the 

students for a given calculus of division. Specifically, it sought to investigate: a) 

the meaning attributed to division; b) situations recognized by the students as 

related to division; c) articulations performed by students between the text and 

the operation presented, in order to express, in natural language, meanings 

related to division terms; d) difficulties related to the concept of division. 45 

(forty-five) students from a State School of Campo Grande – MS were 

interviewed. The students were randomly chosen, forming three groups of 

subjects, as follows: 5th grade - 15 students; 6th grade - 15 students and 8th 

grade - 15 students. Each student received an activity sheet containing 

instructions to elaborate a problem-situation, involving operation 10980: 36. 

Through written problems, we observed that there was predominance of the 

partitive division mode, particularly the situation based on the domain of action 

schemes related to correspondence. We could verify that out of the 45 students 

interviewed, only one was able to develop a problem-situation associated to the 

idea of division by quotas, showing that in the school context, this type of 

problem is seldom worked by teachers. We observed that in the three classes, 



there were students who created problem-situations which were not related to 

division. We noticed that the problem caused great difficulty, because from the 

45 students interviewed, only 20 were able to develop an appropriate problem-

situation for the proposed calculation. From these, only 6 (six) fully succeeded 

to solve the problem, i.e., they created an adequate problem-situation and 

performed the division calculation correctly. The results point out for the 

importance of classroom practice, which involves problem solving, in an 

environment where the teacher welcomes the active participation of students in 

the development of solution strategies; the discovery of relationships between 

Mathematics concepts, challenging them to produce different solutions to the 

same problem and, encouraging them to further their development and 

understanding of the concept of division. 

 

Key-words: Learning Difficulties in Division; Problem Solving; Errors. 
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Resumo 

 

No processo de escolarização tradicional, a criança é introduzida ao 

conhecimento matemático formal a partir do estudo da Aritmética, 

desenvolvendo habilidades numéricas nas operações básicas de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. O ensino da Álgebra é iniciado apenas no 7º 

ano (6ª série), sendo introduzidos cálculos algébricos com variáveis 

representadas por letras. A comunicação através de uma linguagem diferente, 

puramente simbólica é fonte de conflitos e fracassos na Matemática escolar 

(GARCIA apud TELES, 2004, p.9). Para Lins e Gimenez (1997, p.162), a 

educação Aritmética e algébrica deve ocorrer de forma integrada, a fim de 

favorecer a construção do pensamento abstrato. Buscou-se com este estudo 

analisar os reflexos dos conhecimentos sobre Aritmética para o aluno ao 

efetuar as operações e manipulações algébricas, a partir de uma abordagem 

metodológica descritiva, exploratória de análise quantitativa. A amostragem foi 

composta por 67 alunos de 9º ano (oitavas séries) do ensino fundamental de 

duas escolas públicas. Foram aplicados dois testes com 8 questões de mesma 

estrutura, sendo o primeiro sobre Aritmética e o segundo sobre Álgebra. 

Podemos observar as seguintes constatações: que os alunos são bem 

sucedidos na resolução de problemas aritméticos, mas não têm o mesmo êxito 

na resolução de problemas algébricos de mesma estrutura; existe uma 

similaridade entre os erros cometidos nas operações Aritméticas e algébricas. 

Como averiguado por Teles (2004, p.14) algumas dificuldades que o aluno tem 

em Álgebra estão relacionadas a obstáculos conceituais em Aritmética que não 

foram corrigidas. 

 

Palavras Chaves: Aritmética, Álgebra, Ensino 



THE REFLEXES OF ARITHMETIC IN THE TEACHING 

AND LEARNING OF ALGEBRA 

 

Abstract 

 

In the process of traditional education, the child is introduced to the formal 

mathematical knowledge starting with Arithmetic study, developing numerical 

abilities in the basic operations of addition, subtraction, multiplication and 

division. Algebra teaching only starts in the seventh grade (former sixth grade), 

where algebraic calculations with variables represented by characters are 

introduced. The communication through a purely symbolic language is a source 

of conflict and failure in Mathematics school teaching (GARCIA apud TELES, 

2004, p.9). To Lins and Gimenez (1997, p.162) arithmetic and algebraic 

education should occur in an integrated way, so as to favor the construction of 

abstract thought. To this end, this study analyzed the effects of the knowledge 

of arithmetic in the student when performing operations and algebraic 

manipulations, based on quantitative analysis of a descriptive, exploratory 

methodological approach. The sample was composed by sixty-seven students 

in the ninth grade (former eighth grade) Basic Education in two public schools. 

Two tests were administered, each having eight questions of same structure, 

the first being on arithmetic, and the second on algebra. The following results 

were observed: the students performed well at solving arithmetic problems, but 

they are not as successful at solving algebraic problems of same structure; 

there are similarities between the mistakes they made in arithmetic and 

algebraic operations. As observed by Teles (2004, p.14) some difficulties that 

students find in Algebra are related to conceptual obstacles in Arithmetic that 

were not corrected in due time. 

 

Key-words: Arithmetic; Algebra; Teaching. 
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Resumo 

 

A presente comunicação tem por finalidade apresentar alguns resultados 

obtidos em nossa pesquisa de mestrado que investigou as concepções dos 

alunos do 3º ano do Ensino Médio acerca dos significados do símbolo “=” em 

contextos aritméticos e algébricos. As concepções dos alunos sobre os 

significados do símbolo “=” vêm sendo objeto de pesquisa há mais de três 

décadas. Duas concepções são amplamente reconhecidas na literatura, uma 

operacional, comumente associada ao pensamento aritmético, e, outra 

relacional, incluindo a idéia de equivalência, comumente associada ao 

pensamento algébrico. A hipótese subjacente ao nosso estudo é que o 

significado do símbolo “=” nem sempre é compatível com a idéia de igualdade 

e, portanto, depende do contexto no qual ele está inserido. Partindo desse 

pressuposto, definimos cinco concepções a priori: a operacional, a igualdade 

relacional, a equivalência em igualdade condicional, a funcional e a relacional 

nome-símbolo. Verificamos que a concepção funcional não foi identificada. 

Contudo, foi possível definir, a posteriori, mais duas outras concepções, a 

símbolo separador e a operacional sintático. Os resultados que encontramos 

permitiram evidenciar um desencontro entre as concepções dos alunos e o 

significado do símbolo “=” no contexto no qual ele está inserido.  

 

Palavras-chave: Concepções, sinal de igualdade, contextos aritméticos e 

algébricos  

 

 



STUDENTS’ CONCEPTIONS OF THE MEANING OF THE SYMBOL “=” IN 

ARITHMETICAL AND ALGEBRAIC CONTEXTS REPRESENTED BY THE 

STRUCTURE (OPERATION SIGN BEFORE THE SYMBOL “=”) 

 

Abstract 

 

This article aims at presenting some results obtained in my Master's dissertation 

about the conceptions of third year high school students about the meanings of 

the symbol “=” in arithmetic and algebraic contexts. The students‟ conceptions 

about the meanings of the “=” symbol have been the object of research for more 

than three decades. Two conceptions are widely recognized in the literature, the 

„operational‟ conception, commonly associated with the arithmetic thinking, and 

the „equivalence‟ conception, commonly associated with the algebraic thinking. 

The main hypothesis in our study is that the meaning of the “=” symbol is not 

always compatible with the idea of equality, and, therefore depends on the 

context in which it is inserted. We initially defined five conceptions: the 

operational; the relational equality; the equivalence in the conditional equality; 

the functional, and the name-symbol relational. We observed that the functional 

conception was not identified. However, it was possible to define two other 

conceptions, which we called „symbol separator‟ and „syntactic operational‟. Our 

results show a mismatch between students‟ conceptions and the meaning of the 

symbol "=" in the context in which it is inserted. 

 

Key-words: Conceptions; Equality Sign; Arithmetic and Algebraic Contexts. 
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RESUMO 

 

Este artigo mostra a utilização do software RÉGUA E COMPASSO como apoio 

ao ensino do conceito do Teorema de Pitágoras. A grande evolução da 

informática traz a oportunidade de empregar novos recursos tecnológicos para 

a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem de geometria. Com 

isso mostraremos que o software é tido como uma ferramenta de 

aprendizagem, e que ele contribuirá para facilitar o processo de apropriação 

deste teorema pelo aluno. Este artigo é resultado de uma investigação que está 

sendo realizada no Mestrado Profissional em Educação Matemática na 

Universidade Severino e também será publicado na revista número 3 do 

Programa em 2009. 
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APLICATION OF “RULE AND COMPASS” SOFTWARE IN  

THE STUDY OF PYTHAGOREAN THEOREM  

 

ABSTRACT 

 

This study shows the use of RULE and COMPASS software as the basis for the 

teaching of the Pythagorean Theorem concept. The great evolution of 

informatics brings the opportunity to use new technological resources for the 

improvement of geometry teaching and learning. Thus, we will show that the 

software is considered a learning tool, and that it will contribute to facilitate this 

theorem appropriation process by the student. This article is the result of an 

investigation being carried out in the Professional Master Program in 

Mathematics Education at the University Severino Sombra, and it will also be 

published in the Program newsletter, number 3 (three), in 2009. 
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A ESCRITA MATEMÁTICA EM UMA TURMA DA 6ª SÉRIE  
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Resumo 

 

Neste trabalho, focalizamos textos escritos pelos alunos nas aulas de 

Matemática nos quais as palavras predominam em relação aos símbolos 

matemáticos. Esses textos foram produzidos pelos alunos de uma turma de 6ª 

série do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de Belo Horizonte, 

ao realizarem atividades de escrita propostas pelo Professor e pela 

Pesquisadora, durante as aulas de Matemática. O conceito de escrita 

matemática, que representa o objeto de nossa investigação, bem como as 

formas de classificação dessa escrita, foram delineados a partir de nossos 

estudos de referenciais teóricos do campo de pesquisa da Educação 

Matemática. As análises que empreendemos possibilitaram-nos identificar 

quatro categorias de escrita matemática utilizada pelos alunos: registrar, 

expressar-se, explicar e traduzir. Com a caracterização de cada uma dessas 

categorias, na qual consideramos as funções da linguagem, os gêneros 

matemáticos e os usos da escrita matemática, procuramos destacar, 

principalmente, como os alunos escrevem nas aulas de Matemática, usando 

uma linguagem não exclusivamente matemática. A dissertação de mestrado de 

Coura (2008) constituiu a principal fonte para o desenvolvimento deste texto. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Linguagem Matemática, Escrita 

Matemática, Escrita Simbólica. 

 

 

 

 

 

 



THE MATHEMATICAL WRITING IN A SIXTH GRADE  

BASIC EDUCATION CLASSROOM  

 

Abstract 

 

This article focuses on some texts that were written by the students during 

Mathematics classes in which words predominate in relation to mathematical 

symbols. Those texts were produced within a sixth grade Basic Education at a 

public school in Belo Horizonte. The students performed many written 

mathematical activities that were proposed by their teacher and the researcher. 

The concept of written mathematics, which is the object of our research, as well 

as the ways for classifying that writing, were outlined from our studies on 

theoretical references of the Mathematics Education research field. The 

analyses that were undertaken have enabled us to identify four categories of 

mathematical writing used by the students: to record, to express themselves, to 

explain and to translate. By characterizing the categories – considering the 

language functions, the mathematical genres and the uses of the mathematical 

writing – our main aim is to emphasize how the students write in Mathematics 

classes, using a non-exclusively mathematical language. The Masters’ 

dissertation by Coura (2008) was the main source for the development of this 

text. 

 

Key-words: Mathematics Education; Mathematical Language; Mathematical 

Writing; Symbolic Writing. 

 



EM BUSCA DA COMPREENSÃO: UM ENFOQUE ALGÉBRICO-

GEOMÉTRICO NO ENSINO DE EQUAÇÕES QUADRÁTICAS. 
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Resumo 

 

Este artigo relata uma pesquisa cujo objetivo principal foi analisar a 

possibilidade de compreensão, por parte de alunos do 9º ano, sobre a 

obtenção das soluções de uma equação do 2° grau, utilizando processos 

geométricos da História da Matemática. A pesquisa consistiu em uma 

intervenção metodológica, tendo como sujeitos os alunos de uma turma de 9º 

ano de uma escola pública estadual no interior do Estado do Rio Grande do 

Norte. A intervenção foi dividida em três etapas: aplicação de uma avaliação 

inicial; desenvolvimento de um módulo de ensino com ênfase em ensino 

construtivo e a aplicação da avaliação final. Neste trabalho, entretanto, fizemos 

um breve relato das seis atividades que faziam parte do módulo de ensino, em 

seguida analisamos os resultados obtidos a partir da avaliação final fazendo 

uma comparação com os resultados da avaliação inicial. Os resultados da 

avaliação final foram analisados sob o ponto de vista qualitativo, com base na 

teoria de Richard Skemp (1976) sobre a compreensão de conceitos 

matemáticos. Os resultados gerais mostraram um avanço qualitativo com 

relação à compreensão dos alunos acerca das temáticas abordadas nas 

atividades, sobretudo da resolução de algumas equações quadráticas 

utilizando como recurso a geometria. 

 

Palavras-Chave: Álgebra – Geometria - Equação do 2º grau – Ensino 

construtivo. 

 

 

 

 

 



IN SEARCH OF UNDERSTANDING: FOCUSING ON THE ALGEBRAIC-

GEOMETRIC TEACHING OF QUADRATIC EQUATIONS 

 

Abstract 

 

This article is about a research whose main objective was to analyze the ninth 

grade students’ comprehension of the solutions to a second-degree equation, 

using geometric processes of the History of Mathematics. The research 

consisted of a methodological intervention whose subjects were a group of ninth 

grade students at a public state school in the countryside of Rio Grande do 

Norte. The intervention phase was divided in three stages: administration of an 

initial evaluation; development of a teaching module focused on the 

constructivism approach; and the administration of the final evaluation. 

However, in this article we provide a brief report of the six activities that were 

part of the teaching module, followed by the analysis of the results obtained in 

the final evaluation, which was compared to the results in the initial evaluation. 

The final evaluation was analyzed from a qualitative point of view, based on the 

theory of Richard Skemp (1976) on the understanding of mathematical 

concepts. The general results showed a qualitative increase in students' 

understanding of the topics addressed in the activities, especially the resolution 

of some quadratic equations using geometry as a resource. 

 

Key-words: Algebra; Geometry; Second-Degree Equation; Constructivism 

Approach. 

 

 

Résumé 

 

Cet article rapporte une recherche dont le but principal a été l’analyse de la 

possibilité de la compréhension pour la part des élèves de la neuvième année 

scolaire sur l’acquisition des solutions d’une équation à deux, en utilisant des 

processus géométriques de l’Histoire de la Mathématique. La recherche a 

consisté dans une intervention méthodologique, ayant pour sujets les élèves 

d’une classe de la neuvième année d’une école publique de l’intérieur du pays 



de Rio Grande do Norte. L’intervention a été divisée en trois étapes : d’abord 

l’application d’une évaluation, puis le développement d’un module 

d’enseignement qui attache d l’importance à l’enseignement constructif et enfin 

l’application de l’évaluation finale. Dans cette étude nous rapportons donc le 

bref récit de six activités qui faisaient partie du module d’enseignement, ensuite 

nous analysons les résultats obtenus à partir de l’évaluation finale tout en les 

mettant en comparaison aux résultats de l’évaluation initiale. Les résultats de 

l’évaluation finale ont été analysés sous le point de vue qualitatif, d’après la 

théorie de Richard Skemp (1976) concernant la compréhension des concepts 

mathématiciens. Les résultats généraux ont montré un avancement qualitatif 

par apport à la compréhension des élèves au sujet des thématiques abordées 

dans les activités, surtout de la résolution de quelques équations quadratiques 

en utilisant la géométrie comme ressource.  

 

Mots-clés : Algèbre – Géométrie – Équation à deux – Enseignement 

constructif. 

 

 

 

Resumen 

 

Este artículo informa de una investigación cuyo objetivo principal fue analizar la 

posibilidad de comprensión, de parte de los estudiantes de 9 año, sobre la 

realización de las soluciones de una ecuación de 2 grado, utilizando procesos 

geométricos de la historia de las matemáticas. La búsqueda consistió en una 

intervención metodológica, teniendo como sujeto los estudiantes de una clase 

de 9 años de un estado escuela pública del Estado de Rio Grande do Norte. La 

intervención fue dividida en tres etapas: aplicación de una evaluación inicial; el 

desarrollo de un módulo de la enseñanza con énfasis en la educación 

constructiva y la aplicación de la evaluación final. En este trabajo, mientras 

tanto, tenemos un breve informe de las seis actividades que fueron parte del 

módulo de educación, entonces se analizaron los resultados obtenidos a partir 

de la evaluación final por hacer una comparación con los resultados de la 

evaluación inicial. Los resultados de la evaluación final fueron analizados desde 



el punto de vista cualitativo, basado en la teoría de Richard Skemp (1976) 

sobre la comprensión de los conceptos matemáticos. Resultados Generales 

mostró un avance cualitativo para la comprensión de los estudiantes acerca de 

los temas abordados en las actividades, particularmente en la resolución de 

algunas ecuaciones cuadráticas utilizando como un recurso la geometría. 

 

Palabras-clave: Álgebra, Geometría - Ecuación 2º grado -Enseñanza 

constructiva. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga bases teóricas para uma metodologia do ensino da 

matemática que envolve o aprendizado de funções interligando temas 

transversais, especificamente, o meio ambiente.  O principal objetivo é 

promover um conhecimento global acerca de dois ou mais assuntos, 

fundamentalmente o ensino de ciências, da matemática e da educação 

ambiental, favorecendo a interdisciplinaridade entre esses temas. A 

investigação de dados sobre o meio ambiente e tradução destes em gráficos 

de funções, promove a conscientização sobre a sustentabilidade e a 

compreensão da utilização de recursos da matemática em diversas áreas de 

conhecimento. O estudo das questões ambientais gera uma aproximação de 

várias ciências. Destas, a Matemática abrange aspecto quantitativo e o 

qualitativo, sendo os dois fundamentais para se compreender um fenômeno 

ambiental, pois oferece métodos, e ferramentas para a  melhor compreensão 

dos fenômenos ambientais. A partir desses conceitos, foi produzida uma 

atividade nas aulas de Matemática em uma turma de Ensino Médio que 

integrou os dados de pesquisas feitas pelos alunos sobre o Meio Ambiente, 

especificamente na cidade onde residem e a abordagem desses dados em 

gráficos de funções, gerando assim uma forma motivadora de aprendizagem.  

 

Palavras chave: Educação Matemática, Ensino de Ciências, Educação 

Ambiental e Interdisciplinaridade. 

 

 

 



MATHEMATICS AND THE ENVIRONMENT: THE ROLE OF EDUCATION IN 

THE ANALYSIS OF WATER AND ELECTRICITY CONSUMPTION 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates theoretical basis for a methodology of mathematics 

teaching which involves the learning of functions linking cross-cutting themes, in 

particular the environment. The main objective is to promote a global knowledge 

of two or more subjects, mainly the teaching of science, mathematics and 

environmental education, encouraging interdisciplinarity among these themes. 

The research data on the environment and their translation into graphics of 

functions promote awareness and understanding of sustainability, and the 

understanding of mathematics in several knowledge fields. The study of 

environmental issues generates an approximation of various sciences. Among 

them, mathematics encompasses both the quantitative and the qualitative 

aspects which are essential to understand an environmental phenomenon, as it 

offers methods and tools for a better understanding of environmental 

phenomena. Based on these concepts, a mathematical activity was created in a 

high school class. The activity included data from research done by the 

students themselves on the environment, in the city where they live, and the 

use of graphics of functions, which resulted in a motivating learning activity for 

the students.  

 

Key-words: Mathematics Education; Science Teaching; Environmental 

Education and Interdisciplinarity. 
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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar as concepções e investigações 

de um projeto de pesquisa que focaliza o currículo de Matemática no ensino 

médio praticado em sala de aula, em especial a tomada de decisões a respeito 

de objetivos de aprendizagem, critérios de seleção de conteúdos e escolha da 

tarefas de ensino da Matemática para esse nível da escolaridade. Três 

questões resumem a problemática de pesquisa do grupo: (1) Que atuação 

pode ter um professor de Matemática, no que se refere às atividades de 

planejamento do ensino, de forma compatível com uma perspectiva 

construtivista de aprendizagem? Como compatibilizar perspectivas 

construtivistas de aprendizagem com a planificação do ensino de uma dado 

conteúdo matemático? Como as pesquisas na área de Educação Matemática, 

que trazem resultados importantes sobre a aprendizagem, podem contribuir 

para a organização de um ensino que potencialize boas situações de 

aprendizagem dos estudantes em Matemática?  Fundamenta-se nos estudos 

realizados por Simon (1995), Gómez e Lupiáñez (2007) e nos trabalhos 

desenvolvidos em projeto coordenado por Pires (2000 a 2007). Dentre as 

conclusões preliminares dos estudos, uma delas refere-se ao papel decisivo do 

professor na planificação do ensino, condição fundamental para que 

desenvolver atividades em sala de aula, não como mero aplicador, mas 

fazendo intervenções e ajustes necessários na trajetória de aprendizagem que 

previu, mas que é sempre hipotética. As investigações do grupo mostram que
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 atividades envolvendo a resolução de problemas, investigação, contextos 

interdisciplinares, uso de softwares e aplicação a situações do cotidiano e em 

outras áreas de conhecimento podem favorecer a compreensão dos temas de 

estudo, mas ainda há muita dificuldade dos professores em trabalhar dessa 

forma em sala de aula, pois ainda predomina a idéia de que os estudantes só 

podem aprender mediante exposições e explicações dos professores.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Currículos. Ensino Médio. Trajetórias 

Hipotéticas de aprendizagem. 
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Abstract 

 

The aim of this article is to present the concepts and investigations of a 

research project that focuses on the high school Mathematics curriculum 

practiced in the classroom, in particular the decision making regarding the 

learning objectives, the content selection criteria, and the choice of tasks for 

teaching Mathematics to high school level students. Three questions 

summarize the group’s research problem: (1) What actions can a Mathematics 

teacher take regarding the planning of teaching activities, based on the 

constructivist learning perspective? How can the constructivist learning 

perspective suit the teaching plan of a given mathematical topic? How can 

research in Mathematics Education, which provides important results about 
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learning, contribute to the organization of a teaching plan that increases the 

effectiveness of good learning conditions for Mathematics students? This article 

is based on the studies carried out by Simon (1995), Gómez and Lupiáñez 

(2007), and on the work developed in the project coordinated by Pires (2000 to 

2007). Among the preliminary conclusions of the studies, one of them highlights 

the decisive role of the teacher in establishing the teaching plan, an essential 

condition for developing activities in the classroom, not merely as the 

administrator, but intervening and making the necessary adjustments in the 

learning trajectory, which was planned, but which is always hypothetical. The 

group’s investigations show that activities involving problem solving, 

investigation, interdisciplinary contexts, software use, and the use of everyday 

situations and other knowledge fields can advance the understanding of the 

study topics, but it is still very difficult for teachers to use these activities in the 

classroom, once the idea that students can only learn by means of teachers’ 

demonstrations and explanations still predominates.  

 

Key-words: Mathematics Education; Curricula; High School; Hypothetical 

Learning Trajectories. 
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MULTISIGNIFICADOS DE EQUAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES PARA  

O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Alessandro Jacques Ribeiro 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN 

alessandro.ribeiro@uniban.br 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar, discutir e exemplificar os 

diferentes significados que podem ser atribuídos à equação no ensino de 

Matemática. Fundamentado na tese de doutoramento do autor, este trabalho 

discute alguns resultados de pesquisas na área da Educação Algébrica, no que 

se refere ao ensino e aprendizagem de equações. Em seguida, apresenta uma 

discussão acerca dos diferentes significados de equação que podem ser 

atribuídos a essa noção matemática. Procura ilustrar e exemplificar cada um 

dos diferentes significados atribuídos, relacionando-os com algumas 

possibilidades para as aulas de matemática. Destaca-se ainda o papel que 

uma abordagem enfatizando os multisignificados de equação pode ter no 

desenvolvimento e na ampliação do processo de significação de uma noção 

matemática. 

 

Palavras-Chave: Multisignificados de Equação. Educação Algébrica. Equação. 

Ensino e Aprendizagem de Matemática. 

 

 

MULTIMEANINGS OF EQUATION: SOME REFLECTIONS ON  

MATHEMATICS TEACHING 

 

Abstract 

 

This article aims at presenting, discussing and illustrating the different meanings 

that can be given to equations in Mathematics teaching. Based on the author's 
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doctoral thesis, this article discusses some results of research in Educational 

Algebra, regarding the teaching and learning of equations. It goes on to present 

a discussion about the different meanings that can be attributed to the 

mathematical notion of equation. It seeks to exemplify and illustrate each of the 

different meanings identified by linking them with some possibilities for 

mathematics lessons. It is also highlighted the role that an approach which 

emphasizes multimeanings of equations may have in the development and 

expansion of the meaning of a mathematical concept. 

.    

Key-words: Multimeanings of Equations; Educational Algebra; Equation; 

Mathematics Teaching and Learning. 
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RELAÇÕES DE INCLUSÃO ENTRE QUADRILÁTEROS: CONHECIMENTO E 

DESEMPENHO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Marcelo Carlos de Proença 

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência – 

UNESP/Bauru 

Nelson Antonio Pirola 

Prof. Dr. do Departamento de Educação da UNESP/Bauru 

 

Resumo 

 

O presente estudo faz parte da área de pesquisa em Psicologia da Educação 

Matemática, que procura analisar, entre outros temas, os processos cognitivos 

envolvidos na formação, retenção e transferência de conceitos. O objetivo do 

estudo foi investigar se quatro alunos do ensino médio conseguiriam identificar 

o atributo comum que garantiria a relação de inclusão entre quadriláteros, bem 

como se conheciam as características destes. Foram utilizados os estudos de 

Klausmeier e Goodwin (1977) sobre formação de conceitos e suas possíveis 

utilizações. Os instrumentos para a coleta de dados se constituíram de 

entrevistas individuais, áudio-gravadas, feitas sobre duas relações: todo 

quadrado é losango e todo quadrado é retângulo. Os resultados mostraram que 

somente dois alunos identificaram o atributo comum. As maiores dificuldades 

dos alunos foram a atenção no aspecto figural e o desconhecimento dos 

atributos definidores dos conceitos de quadrado, losango e retângulo. 

 

Palavras-chave: Quadriláteros. Formação de conceitos. Ensino-aprendizagem 

da geometria. Atributos definidores. 
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INCLUSION RELATIONS AMONG QUADRILATERALS:  

HIGH SCHOOL STUDENTS’ KNOWLEDGE AND PERFORMANCE 

 

Abstract 

 

This study is part of research field in the Psychology of Mathematical Education, 

which seeks to examine, among other things, the cognitive processes involved 

in training, retention and transfer of concepts. The aim of the study was to 

investigate whether four high school students could identify the common 

attribute which ensures the inclusion relationships among quadrilaterals, and 

whether they were aware of the characteristics of quadrilaterals. The theoretical 

background was based on the studies by Klausmeier and Goodwin (1977) on 

the formation of concepts and their possible uses. The research tools for data 

collect consisted of individual interviews, audio-recorded, based on two 

relationships: every square is lozenge and every square is rectangle. The 

results showed that only two students identified the common attribute. Students’ 

major difficulties were attention to the figural aspect and lack of knowledge of 

the defining attributes of the concepts of square, rectangle and lozenge. 

 

Key words: Quadrilaterals; Formation of Concepts; Teaching and Learning of 

Geometry; Defining Attributes. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: QUE PRÁTICA PEDAGÓGICA  

PODEMOS REVELAR? 

 

Paulo César Oliveira 

Academia de Ensino Superior – Unidade Sorocaba 

 

Resumo  

 

Este texto tem por objetivo resgatar um trabalho de conclusão de curso (TCC) 

desenvolvido durante o ano de 2008, a partir do relatório de Estágio de 

Observação. O tema escolhido foi resolução de problemas, tendo como 

fundamentação teórica os trabalhos de Dante (1999) e Polya (2005). Em 

termos metodológicos a pesquisa é de natureza qualitativa, na modalidade 

Estudo de Caso. A pesquisa foi realizada em duas classes de 5ª série do 

Ensino Fundamental II, em parceria com duas professoras de uma escola 

pública de Votorantim, interior do Estado de São Paulo. A produção de 

informações inicia-se com uma ruptura de contrato didático entre as partes 

envolvidas na pesquisa, porém, os registros captados por meio de áudio e 

diário permitiram eleger a atitude mediadora do professor como categoria de 

análise. A análise de conteúdo das informações revelou uma prática 

pedagógica em resolução de problemas, pautada em algoritmos, enunciados e 

procedimentos, desconectados de significado para o aluno. O trabalho de 

campo apresentou indícios de que não é uma tarefa simples mudar a tradição 

dos processos de ensino-aprendizagem de Matemática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: resolução de problemas, ensino fundamental, educação 

matemática 
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PROBLEM SOLVING: WHAT PEDAGOGICAL PRACTICE  

CAN WE REVEAL? 

 

Abstract 

 

This article aims at keeping a record of a final course (CBT) project developed 

in 2008, based on the observation training report. The theme focused on 

problem solving, guided by the work by Dante (1999) and Polya (2005) as their 

theoretical background. The study was qualitative in nature, using the case 

study method. The study was carried out in two fifth grade basic education 

classes, together with two teachers at a school in Votorantim, countryside of 

São Paulo. Data collection begins with a breach of the teaching contract 

between the parties involved in the research. However, the records obtained by 

means of audio and journals helped elect the teacher’s mediating attitude as the 

category of analysis. The analysis of the information content revealed that the 

teaching practice regarding problem solving was based on meaningless 

algorithms, statements and procedures to the student. The fieldwork showed 

evidence that it is not a simple task to change the traditional views of 

mathematics teaching and learning. 

 

KEY-WORDS: Problem Solving; Basic Education; Mathematics Education.          
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NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Marcio Antonio da Silva – Universidade Metodista de São Paulo 
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Célia Maria Carolino Pires – PUC/SP 

celia@pucsp.br 

 

Resumo 

 

Este artigo é produto de uma parte de nossa pesquisa de doutorado, intitulada 

“Currículos de Matemática no Ensino Médio: em busca critérios para escolha e 

organização de conteúdos”, apresentando resultados parciais sobre a análise 

do que acreditamos ser a matéria-prima quando tratamos de organizar um 

currículo: o conhecimento. O objetivo principal é analisar o documento 

intitulado “Orientações Curriculares para o Ensino Médio”, publicado em 2006, 

constituindo a instrução nacional mais recente, para buscar características 

marcantes que constituem antíteses epistemológicas e organizacionais: as 

dicotomias conhecimento estático versus conhecimento dinâmico e a 

organização linear versus a organização em rede. Para atingir o objetivo 

proposto, enunciamos dois problemas de pesquisa que nortearão nosso 

estudo: (1) o documento oficial trata do conhecimento como algo dinâmico, 

transformador, construído em uma relação colaborativa entre professor e aluno 

ou é concebido como algo que pode ser transmitido e adquirido, manifestando 

sua imutabilidade, característica comum quando a concepção epistemológica 

subjacente é a de objeto científico “criado”?; (2) o documento oficial aborda os 

conteúdos ou objetos matemáticos enfatizando características organizacionais 

lineares, explícitas através de menções à necessidade de ensinar determinado 

assunto antes de outro, ou seja, aceitando a existência de “pré-requisitos” que 

aparentemente não se justificam ou estabelece uma rede de significações entre 

diferentes temas, ampliando o leque de possibilidades de discussões e 

interconexões? 
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Para fundamentar nossa pesquisa, utilizamos autores como D’Ambrosio, Apple 

e Giroux, para os quais o conhecimento deve ser compreendido no seu 

dinamismo de significações construídas e modificadas por cada pessoa e por 

toda uma sociedade, muito diferente da concepção positivista, para a qual o 

conhecimento é visto como algo acabado e que deve ser transmitido e 

adquirido. Já para analisar os aspectos relativos à organização curricular, 

apoiamo-nos nas ideias de Pires e Machado sobre currículo em rede, 

inspiradas pelas concepções de hipertexto de Lévy, em oposição ao conceito 

de currículo linear, cuja manifestação pode ser ilustrada por meio de metáforas 

como a do balde, do edifício e da cadeia de elos. 

Para investigarmos o documento oficial utilizamos a análise de conteúdo, 

apoiando-nos na metodologia proposta por Bardin, verificando as frequências 

de ocorrência da palavra “conhecimento” divididas em categorias estabelecidas 

com o intuito de responder às questões de pesquisa. Nossas conclusões nos 

levam a crer que as orientações oficiais, embora declarem a necessidade de 

superação do conhecimento estático e da organização linear, acabam 

manifestando essas características, caindo em sua própria armadilha, 

produzindo um discurso contraditório e sem sentido. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Currículos de Matemática, Ensino 

Médio, Epistemologia, Organização Curricular. 

 

 

EPISTEMOLOGICAL CONCEPTIONS AND CURRICULUM 

ORGANIZATIONAL ASPECTS: AN ANALYSIS OF THE NATIONAL 

CURRICULAR GUIDELINES FOR HIGH SCHOOL 

 

Abstract 

 

This article is the result of part of our doctorate research, which is called ‘High 

School Mathematics Curricula': in search for criteria for content selection and 

organization’, and it presents partial results on the analysis of what we believe 

to be the raw material as far as the curriculum organization is concerned: 

knowledge. The main objective is to analyze the document entitled: ‘Curriculum 
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Guidelines for High School’, published in 2006, which constitutes the most 

recent national guidelines, to search for particular features that are 

epistemological and organizational antithesis: the dichotomies ‘static knowledge 

versus dynamic knowledge’ and ‘linear organization versus net organization’. To 

this end, we present two research questions that will guide our study: (1) does 

the official document deal with knowledge as something dynamic, transforming, 

built in a collaborative relationship between teacher and student, or is it 

conceived as something that can be transmitted and acquired, demonstrating its 

unchangeability, which is a common feature once the underlying 

epistemological conception is based on a “created” scientific object? (2) does 

the official document deal with mathematical contents or objects as it 

emphasizes linear organizational features, which are explicit through references 

for the need to teach certain topics before others, that is, accepting the 

existence of “prerequisites” that apparently do not justify themselves, or 

establish a net of significations amongst different themes, widening the 

possibilities of discussions and interconnections? We have based our research 

on authors such as D’Ambrosio, Apple and Giroux, to whom knowledge should 

be understood in its dynamism of significations built and changed by each 

person and by society in general, which differs from the positivist conception, to 

which knowledge is seen as something ready that should be transmitted and 

acquired. To analyze the aspects related to the curricular organization, we used 

ideas by Pires and Machado on the net curriculum, inspired by Lévy’s 

conceptions of hypertext, in opposition to the linear curriculum concept, whose 

manifestation may be illustrated by metaphors such as the Bucket, the Edifice 

and the Chain-Links. To investigate the official document we have used the 

content analysis, based on the methodology proposed by Bardin, verifying how 

often the word “knowledge” was noticed and sorted into categories which aimed 

at answering the research questions. Our conclusions lead us to believe that 

although the official guidelines state the need to overcome both the static 

knowledge and the linear organization, they in fact reinforce such features, 

falling in their own trap and producing a meaningless and contradictory 

discourse.   
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O GPS COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO AUXILIAR NO PROCESSO DE 

SIGNIFICAÇÃO CONCEITUAL DO ENSINO DA GEOMETRIA ANALÍTICA 
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Brasil – ULBRA, Canoas – RS. Professora do Instituto Federal, Ciência e 

Tecnologia de Roraima e da Faculdade Cathedral de Ensino Superior em Boa 

Vista – RR.  

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa de dissertação de mestrado 

realizada nos anos 2005/2006. Ela investiga se o ensino da Geometria 

Analítica, desenvolvido através de um procedimento metodológico que utiliza o 

GPS (Global Positioning System) como um recurso pedagógico, resulta em 

uma aprendizagem significativa. O procedimento foi testado numa turma de 17 

alunos, matriculados no segundo semestre de 2005 no curso de Licenciatura 

em Matemática, na disciplina de Geometria Analítica, da Universidade Luterana 

do Brasil, em Canoas no Estado do Rio Grande do Sul. Para testar o 

funcionamento da metodologia foram escolhidos alguns conteúdos da ementa 

da disciplina. A pesquisa foi realizada segundo a metodologia da Engenharia 

Didática e foram realizadas análises qualitativa e quantitativa dos dados. Os 

resultados das análises revelaram que a utilização do GPS como um 

instrumento didático auxiliar no ensino da Geometria Analítica produziu 

aprendizagem significativa e teve boa aceitabilidade pelos sujeitos da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Engenharia Didática. Geometria 

Analítica. GPS. 

 

 

 

 

 

 

 



GPS AS A TEACHING TOOL TO ASSIST IN THE PROCESS OF 

CONCEPTUAL MEANING OF ANALYTICAL GEOMETRY TEACHING 

 

ABSTRACT 

 

This article introduces the results of a masters' dissertation research carried out 

between 2005 and 2006. It investigated whether the teaching of Analytic 

Geometry, developed through a methodological procedure which uses the GPS 

(Global Positioning System) as a pedagogical resource, results in meaningful 

learning. The procedure was trialed in a class of 17 students, enrolled in the 

Analytical Geometry discipline of the Bachelor of Mathematics course, from the 

Universidade Luterana do Brasil, in Canoas, Rio Grande do Sul, in the second 

semester of 2005. To test the methodology, it was chosen some contents of the 

subject syllabus. The research project was carried out according to Didactic 

Engineering methodology, and qualitative and quantitative analyzes of data 

were performed. The analysis of results showed that the use of GPS as a 

pedagogical tool to support the teaching of Analytical Geometry produced 

meaningful learning and was well received by the research subjects. 

 

Key-words: Meaningful Learning; Didactic Engineering; Analytical Geometry; 

GPS. 
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Resumo 

 

O presente artigo apresenta um recorte dos tópicos tratados no capítulo III da 

dissertação de mestrado da autora que discutiu o efeito do uso do material 

concreto “quadrados congruentes” na apropriação do conceito de 

decomposição multiplicativa dos números naturais com 15 alunos de uma 

turma do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual de Recife.  

 

O texto aborda o uso desse recurso didático em representações retangulares 

com base na noção de Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau 

tendo como metodologia princípios da Engenharia Didática a fim de entender o 

papel do material na construção do conhecimento em foco.  

Nessa investigação, os dados revelaram que a utilização desse recurso 

didático possibilitou a geração da noção de Decomposição Multiplicativa em 

dois fatores, permitindo identificar fatores que desencadearam as limitações e 

os pontos vulneráveis apontados na interação do material concreto e o objeto 

de ensino.  

 

Palavras-chave: Quadrados congruentes, Situações Didáticas, Decomposição 

Multiplicativa. 
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CRITICAL POINTS OF THE “SQUARES MATCHING”  

TEACHING RESOURCE IN THE CONSTRUCTION OF  

MULTIPLICATIVE DECOMPOSITION CONCEPT 

 

Abstract 

 

This article presents a partial view of the topics in Chapter III of the author’s 

master's dissertation which discussed the effect of the use of the concrete 

material "squares matching" in the appropriation of the concept of multiplicative 

decomposition of natural numbers by fifteen public basic education students in 

Recife. This article addresses the use of teaching resources in rectangular 

representations based on the concept of the Theory of Didactic Situations by 

Guy Brousseau, and the principles of Didactic Engineering methodology to 

understand the role of the material in the construction of knowledge. In this 

investigation, data revealed that the use of teaching resources enabled the 

generation of the concept of multiplicative decomposition on two factors, 

allowing to identify factors that triggered the limitations and vulnerabilities 

highlighted in the interaction with the concrete material and the teaching object. 

 

Key-words: Congruent Squares, Didactic Situations, Multiplicative 

Decomposition. 
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Resumo 

 
Este estudo se insere na problemática da modelização de conhecimentos 

algébricos, cujo principal objetivo foi caracterizar e comparar as relações 

institucionais, do ponto de vista de alunos, da França e do Brasil sobre o ensino 

de resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. Para tanto, apoiamo-

nos na Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), que ressalta o 

papel das instituições na relação com os objetos de saberes escolares, bem 

como na Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1999), como um 

elemento de análise que permite reconstruir a organização matemática 

existente no interior de uma determinada instituição de ensino. O estudo 

experimental foi realizado com 62 alunos franceses de duas classes de 

seconde (1ª série do ensino médio) e 55 alunos brasileiros de duas turmas do 

9º ano do Ensino Fundamental; os dois grupos de escolas públicas.  Os 

resultados mostram que tanto os alunos franceses (iniciantes no ensino médio) 

quanto os alunos brasileiros (concluintes do Ensino Fundamental) parece que 

não têm ainda uma boa relação pessoal com esse objeto da álgebra que 

consiste em resolver algebricamente equações do 1º grau com uma incógnita. 

 

Palavras-chave: Álgebra. Equações do 1º grau. Transposição Didática. Teoria 

Antropológica do Didático. 
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FIRST-DEGREE EQUATIONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF 

EXPERIMENTAL STUDIES ACCOMPLISHED WITH FRENCH AND 

BRAZILIAN STUDENTS 

 

Abstract 

 

This research discusses de algebraic knowledge modeling, whose main aim 

was to characterize and compare institutional relationships, from the point of 

view of Brazilian and French students about the teaching of first-degree 

equations of one variable. To this end, the research was based on the Didactic 

Transposition Theory (CHEVALLARD, 1991), which emphasizes the role of 

institutions in school knowledge, as well as on the Anthropological Theory of the 

Didactic (CHEVALLARD, 1999), as an element of analysis that allows the 

reconstruction of the existing mathematical organization within a particular 

educational institution. An experimental study was carried out with sixty-two  

French students from two classes in Basic Education (first grade of middle 

school) and fifty-five ninth grade Brazilian Basic Education students; both  

groups in the public sector education. The results showed that students 

(finishing basic education) do not seem to have a good grasp of this particular 

algebraic topic, which is solving first-degree algebraic equations of one variable.  

 

Key-words: Algebra; First-degree Equation; Didactic Transposition; Didactic 

Transposition Theory. 
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CONTRIBUIÇÕES PARA O NUMERAMENTO EM TURMAS DE EJA 
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RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos a Modelagem Matemática no processo de 

ensino-aprendizagem como estratégia de ensino em turmas da EJA visando 

as dificuldades que os alunos apresentam em relação aos conteúdos de 

Física e de Matemática, e sob este aspecto contribuir com o numeramento. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa com duas turmas da EJA do 

1ª série do Ensino Médio, baseada nos pressupostos do trabalho 

cooperativo segundo as concepções de Celestin Freinet (1974, 1985, 1998) 

e na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire (1985, 1994). Propomos a 

leitura e interpretação de um texto contribuindo para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, oportunizando aos alunos a construção de 

modelos matemáticos, permitindo a resignificação de conceitos físicos, o 

resgate de conteúdos matemáticos anteriormente trabalhados e 

possibilitando a interdisciplinaridade.  

 

Palavras-chave: Numeramento, Modelagem Matemática, Educação de Jovens 

e Adultos, Interdisciplinaridade. 
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CONTRIBUTIONS TO THE NUMERICAL LITERACY IN  

YOUNG AND ADULT EDUCATION (EJA) CLASSES 

 

ABSTRACT 

 

We examined Mathematical Modeling in the teaching-learning process as a 

strategy for teaching Young and Adult Education (henceforth EJA) classes, 

focusing on the difficulties that students have regarding Physics and 

Mathematics contents, and thus contribute to their numerical literacy. To this 

end, we carried out a qualitative research project with two first year high school  

EJA classes, based on the assumptions of cooperative work ideas by Celestin 

Freinet (1974, 1985, 1998) and Paulo Freire’s Liberation Pedagogy (1985, 

1994). We proposed text reading and interpretation to contribute to the 

development of skills and abilities, to provide students with opportunities to build 

mathematical models, to allow re-thinking of physical concepts, the redemption 

of previously studied mathematical contents and thus, enable interdisciplinarity 

to take place. 

  

Key-words: Numerical Literacy; Mathematical Modeling; Young and Adult 

Education; Interdisciplinarity. 
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CONSTRUÇÃO  DO  CONHECIMENTO  MATEMÁTICO  MEDIANTE  UM  

PROCESSO  DE  INTERVENÇÃO  COM  LEITURA  E  ESCRITA  NO  

ENSINO  MÉDIO 

 

Roberto Alves de Oliveira 

Celi Espasandin Lopes 

Universidade Cruzeiro do Sul – São Paulo 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a utilização de diferentes 

estratégias de Leitura e Escrita no ensino de Matemática do Ensino Médio e de 

instrumentos nos quais os alunos externaram as suas percepções durante o 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

qualitativa com análise interpretativa sobre as atividades e os instrumentos 

propostos, os quais foram organizados em um Portfólio. A formulação e a 

aplicação da pesquisa, bem como a análise dos resultados e as conclusões 

foram baseadas no enfoque histórico-cultural de Vigotski e estudos recentes 

sobre a linguagem matemática e a utilização da Leitura e Escrita nas aulas de 

Matemática, de diversos pesquisadores. As categorias emergentes da análise 

dos dados foram: a construção do conhecimento matemático, a semântica dos 

termos matemáticos, os valores demonstrados pelos alunos e a potencialidade 

das atividades. Os resultados indicam que o processo pode tornar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno mais interativa e mais efetiva para a construção 

do conhecimento matemático. 

  

Palavras-chave: Leitura e Escrita em Matemática, Contextualização, 

Matemática Ensino Médio, Enfoque histórico-cultural, Portfólio  
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CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL 

KNOWLEDGE THROUGH A READING AND WRITING  

INTERVENTION PROGRAM IN HIGH SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed at investigating the use of Reading and Writing strategies 

in High School Mathematics teaching, and of teaching tools through which 

students could express their perceptions during the teaching and learning 

process. To this end, a qualitative research project was carried out, based on 

the interpretative analysis of the activities and the proposed teaching tools, 

which were later organized in a portfolio. The research, the analysis of the 

results and the discussion were based on Vygotsky’s historical-cultural 

approach and on recent studies by several researchers on mathematical 

language and on the use of reading and writing in Mathematics classes. The 

categories that have emerged from the date analysis were: the construction of 

mathematical knowledge, the semantics of mathematical terms, students’ 

values and the teaching potential of the activities. The results highlight that the 

process can help the relationships between teacher and students become more 

interactive and effective to the construction of mathematical knowledge. 

 

Key-words:  Reading and Writing in Mathematics; Contextualization; High 

School Mathematics; Historical-cultural Approach; Portfolio 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar uma análise dos elementos da matemática 

e da etnomatemática no trabalho do Agente Rural. Através da observação das 

atividades praticadas por esses agentes em comunidades rurais do município 

de Crato, situado no estado do Ceará, procuramos identificar a interação que 

ocorre entre o agente rural e o homem do campo, os elementos da matemática 

e da etnomatemática. Discutir sobre as dificuldades no desempenho das 

tarefas dos agentes rurais, a necessidade do conhecimento de matemática na 

sua profissão e sua aprendizagem junto ao produtor rural. Apontar caminhos 

essenciais para melhorar o ensino da matemática em sala de aula. As análises 

foram feitas com base nos princípios teóricos da linha de pesquisa da 

educação matemática levando em consideração princípios ideológicos da 

vertente etnomatemática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e tem como 

técnica de coleta de dados, a observação livre e depoimento dos agentes 

rurais. Tal pesquisa vem confirmar a riqueza de saber que tem o homem do 

campo, o quanto o seu conhecimento é importante na resolução dos problemas 

de sua comunidade ou grupo cultural e a quantidade de conhecimentos que 

podemos adquirir com eles, para auxiliar, a contextualização do ensino de 

matemática na sala de aula. 

 

Palavras Chave: AGENTE RURAL; MATEMÁTICA; ETNOMATEMÁTICA; 

PRODUTOR RURAL. 
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MATHEMATICS AND ETHNOMATHEMATICS 

IN THE WORK OF THE RURAL AGENT 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present an analysis of Mathematics and Ethnomathematics 

elements in the work of the Rural Agent. Through observation of the activities 

practiced by these agents, in rural communities of the municipality of Crato, 

located in the state of Ceará, we sought to identify the interaction that takes 

place between the rural agent and the rural country man, Mathematics and 

Ethnomathematics elements, to discuss the difficulties in the performance of 

rural agents tasks, the need for Mathematics knowledge in their profession and 

their learning together with the rural producer, and to point out essential ways to 

improve Mathematics teaching in the classroom. The analyses were carried out 

based on the theoretical principles of Mathematics education research, taking 

into consideration ideological principles of Ethnomathematics. This is a 

qualitative research, whose data collection included free observation and 

testimonies of rural agents. Such research confirms the richness of knowledge 

of the country man, how much his knowledge is important in solving the 

problems of his community or cultural group, and the amount of knowledge we 

can acquire with them, to help contextualizing Mathematics teaching in the 

classroom.  

 

Key-words: Rural Agent; Mathematics; Ethnomathematics; Rural Producer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETNOMATEMÁTICA Y MATEMÁTICAS 

LOS TRABAJOS DE AGENTE RURAL 

 

RESUMEN 

 

Este documento tiene como objetivo presentar un análisis de los elementos de 

la matemática y la etnomatemática labor de la agente Rural. Através de la 

observación de las actividades llevadas a cabo por estos agentes en las 

comunidades rurales en el municipio de Crato, que se encuentra en el estado 

de Ceará, podemos identificar la interacción que se produce entre el agente y 

el hombre de campo las zonas rurales, los elementos de las matemáticas y 

etnomatemática. Discutir las dificultades en el desempeño de las tareas de los 

agentes rurales, la necesidad del conocimiento de las matemáticas en su 

profesión y su aprendizaje de los productores rurales. Objetivo esencial la 

forma de mejorar la enseñanza de las matemáticas en el aula. Los ensayos se 

realizaron sobre la base de la línea teórica de la investigación en educación 

matemática, teniendo en cuenta los principios de la etnomatemática aspecto 

ideológico. Esta es una investigación cualitativa y la técnica de recopilación de 

datos, observación y pruebas de campo de agentes libres. Esta investigación 

confirma la riqueza de lo que el hombre del campo, la forma en que su 

conocimiento es importante en la solución de los problemas de su comunidad o 

grupo cultural y la cantidad de conocimientos que pueden adquirir, para ayudar 

a la contextualización de la enseñanza matemáticas en el aula.  

 

Palabras clave: Rural Oficial, Matemáticas, etnomatemática, de productores 

rurales. 



MATHÉMATIQUES ET ETHNOMATHEMATICS 

LES TRAVAUX DE AGENT RURAL 

 

ABSTRACT 

 

Ce document vise à présenter une analyse des éléments de mathématiques et 

de ethnomathematics le travail de l'agent rural. Par l'observation des activités 

menées par ces agents dans les communautés rurales dans la municipalité de 

Crato, situé dans l'État de Ceará, nous identifions l'interaction qui se produit 

entre l'agent et l'homme de la campagne, des éléments de mathématiques et 

ethnomathematics. Discutez des difficultés dans l'accomplissement des tâches 

des acteurs ruraux, la nécessité de la connaissance des mathématiques dans 

leur profession et de leur apprendre des producteurs ruraux. Objectif des 

moyens essentiels pour améliorer l'enseignement des mathématiques dans la 

salle de classe. Les tests ont été effectués sur la base de la ligne théorique de 

la recherche dans l'enseignement des mathématiques en tenant compte des 

principes de l'aspect idéologique ethnomathematics. Il s'agit d'une recherche 

qualitative et de la technique de collecte de données, d'observation et des 

éléments de preuve de la libre agents campagne. Cette recherche confirme la 

richesse de ce qui est l'homme du terrain, comment vos connaissances est 

important dans la résolution des problèmes de leur communauté ou de leur 

groupe culturel et le montant de la connaissance, nous pouvons les acquérir, 

pour aider à la contextualisation de l'enseignement mathématiques en classe.  

 

Mots-clés: Agent Rural; Mathématiques; Ethnomathematics; agriculteur. 
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RESUMO 

 

O estudo apresentado é parte de uma pesquisa, de caráter qualitativo, que teve 

como objetivo identificar indícios de formação e desenvolvimento da linguagem 

e do pensamento algébricos de alunos que estão iniciando a aprendizagem 

nesse tema. Foram observadas a dinâmica e as comunicações que ocorreram 

no desenvolvimento de tarefas exploratório-investigativas em duas turmas de 

6ª série do Ensino Fundamental. Com o foco na dinâmica da aula, na 

comunicação proporcionada por tarefas exploratório-investigativas e no ensino 

da álgebra, a análise pautou-se em referenciais teóricos sobre investigações 

matemáticas, comunicação nas aulas de matemática e ensino de álgebra. Os 

dados analisados foram agrupados em três blocos, diante dos quais notou-se 

que as dificuldades dos alunos eram decorrente da falta de compreensão de 

conceitos como o de variável e da linguagem utilizada pela professora. As 

tarefas exploratório-investigativas revelaram-se um potencial para o 

desenvolvimento do pensamento e também da linguagem algébrica dos alunos, 

pois permitiram que estes observassem padrões e regularidades e pudessem 

explorá-los. Os conceitos que fizeram falta para os alunos — variável, campo 

de variação, incógnita, equação, generalização — observados na pesquisa, 

precisam ser desenvolvidos desde os primeiros anos de escolaridade para que 

as tarefas investigativas levem os alunos a compreender os aspectos 

essenciais da álgebra. Trabalhar com regularidades sem os alunos saberem os 

conceitos não basta para a efetiva aprendizagem da álgebra. 

 



Palavras-chave: Atividade exploratório-investigativa; comunicação — aula de 

Matemática; ensino de álgebra. 

 

 

EXPLORATORY AND INVESTIGATIVE TASKS FOR THE TEACHING 

OF ALGEBRA IN THE 6TH GRADE OF BASIC EDUCATION: EVIDENCE OF 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ALGEBRAIC LANGUAGE AND 

THOUGHT 

 

ABSTRACT 

 

The present study is part of a research project, of qualitative nature, which 

aimed to identify evidence of the formation and development of language and 

algebraic thought in students who are starting to learn this subject. We 

observed the dynamics and the communication that took place in the 

development of exploratory and investigative tasks, in two 6th grade classes of 

Basic Education. Focused on the class dynamics, the communication provided 

by the exploratory and investigative tasks and the teaching of algebra, the 

analysis was guided by theoretical references about Mathematics research, 

communication in Mathematics classes and algebra teaching. The data 

analyzed were grouped into three blocks, from which we observed that the 

students’ difficulties were due to lack of comprehension of concepts such as 

variables and the language used by the teacher. The exploratory and 

investigative tasks proved to have potential for the development of thought and 

also students’ algebraic language, once they allowed them to observe patterns 

and regularities, and to explore them. Concepts that were necessary for the 

students - variable, variation field, unknown, equation, generalization - observed 

in the research project, need to be developed from the early years of education, 

so that investigative tasks can lead students to understand essential aspects of 

algebra. If students do not know the concepts, working with regularities is not 

sufficient for the effective learning of algebra. 

 

Key-words: Exploratory and Investigative Task; Communication - Mathematics 

Class; Algebra Teaching. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta a validação do Sistema Integrado de Ensino e 

Aprendizagem (SIENA), que é um software para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, que permite o estudo e a recuperação 

individualizada de conteúdos escolares. Os estudos foram realizados com 

alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, sobre os Números Naturais e os 

pressupostos educacionais estão fundamentados na utilização das tecnologias 

da informação para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

e nas principais tendências metodológicas da área de Educação Matemática 

para a organização de sequências didáticas. A origem desta proposta de 

trabalho faz parte dos resultados do trabalho conjunto realizado como 

consequência do convênio marco, de colaboração científica, entre a 

Universidade de La Laguna (ULL), em Tenerife, Espanha e a Universidade 

Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas, Rio Grande do Sul.  

 

Palavras chaves: Educação Matemática, Tecnologia da Informação, Sistemas 

Inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 



SIENA – INTEGRATED SYSTEM FOR TEACHING AND LEARNING 

 

ABSTRACT 

 

 

This research project introduces the validation process of the Teaching and 

Learning Integrated System (henceforth SIENA) software for teaching and 

learning development, which allows the study and the individualized recovery of 

school subjects. The studies were carried out with fifth grade Basic Education 

students on the use of Natural Numbers. The educational presuppositions are 

based on the use of information technologies for teaching and learning 

development and on the methodological trends in Mathematical Education 

regarding the organization of teaching sequences. The origin of this proposed 

research is part of the joint work undertaken as a result of the milestone 

agreement for scientific collaboration between the University of La Laguna 

(ULL) in Tenerife, Spain and the Lutheran University of Brazil (ULBRA), in 

Canoas, Rio Grande do Sul. 

 

Key-words: Mathematics Education; Information Technology; Intelligent 

Systems. 
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RESUMO 

 

O desenvolvimento do pensamento algébrico é essencial para que o estudante 

seja capaz de compreender, representar e operar algebricamente, com a 

finalidade de fazer representações, generalizações e resolução de problemas. 

Buscando compreender como esse processo de desenvolvimento ocorre esse 

trabalho buscou mapear, com estudantes do 1º ano do Ensino Médio, de uma 

escola pública do município de Osório - RS, as competências e habilidades 

algébricas desenvolvidos durante o Ensino Fundamental, com os conteúdos 

comumente estudados naquelas séries, através de uma investigação 

qualitativa, segundo uma abordagem de estudo de caso. Foi utilizado nesta 

investigação o software SCOMAX, que gera testes adaptativos informatizados, 

baseados na teoria de resposta ao item (TRI). Ao final da investigação foi 

possível verificar que os estudantes investigados utilizam mais as habilidades 

relacionadas com a manipulação algébrica, do que as habilidades relacionadas 

com generalização e resolução de problemas, tendo muitos de seus 

procedimentos algébricos baseados na aprendizagem da Aritmética.  

 

Palavras chave: Álgebra, pensamento algébrico, competências e habilidades, 

Educação Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 



CHARACTERISTICS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’  

ALGEBRAIC THINKING 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of students’ algebraic thinking is essential for them to be able 

to understand, to represent and to perform algebraic operations, with a view to 

making use of representations, generalizations and problem solving. To 

understand how algebraic thinking is developed, this work mapped out what 

algebraic competencies and skills were developed during the basic education in 

junior high students at a public school in the city of Osório, through a qualitative 

investigation, using the case study research method. In this research the 

software SCOMAX (Student Concept Map Explorer) was used to create 

computer adaptive tests (CAT), based on the item response theory (IRT). This 

research suggests that students use more algebraic manipulation skills than 

generalization skills and problem solving, performing several algebraic 

procedures based on arithmetic knowledge. 

 

Key-words: Algebra; Algebraic Thinking; Competency and Skill; Mathematics 

Education. 
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SUBIR OU DESCER?  

UM ESTUDO SOBRE O USO DO DISPOSITIVO DENOMINADO ESCADINHA 

NAS TRANSFORMAÇÕES DE GRANDEZAS MATEMÁTICAS 

FUNDAMENTAIS 

 

Carla Gonçalves Rodrigues – UFPel/ FaE 

 

RESUMO 

 

Este texto tem por objetivo apresentar um estudo qualitativo sobre o uso do 

dispositivo denominado escadinha na mudança de unidades de medidas do 

sistema métrico decimal. De um lado, procura abordar alguns aspectos do 

exercício inicial da docência oriundos do tratamento dado a esse conteúdo 

escolar. Aqui buscamos compreender como se constitui a aprendizagem da 

docência através de situações didáticas proporcionadas por uma proposta de 

formação de professores que se baseia tanto no planejamento como no 

desenvolvimento de um Projeto de Ensino. Por outro lado, busca oferecer 

elementos relativos às principais dificuldades reveladas por alunos de uma 

quinta série de Ensino Fundamental de uma escola da Rede Pública Estadual 

do Rio Grande do Sul, no desenvolvimento cognitivo desse conhecimento, 

orientado por um professor iniciante. Os procedimentos utilizados para a coleta 

de dados reuniram observações, questionários, encontros temáticos com o 

grupo, escrita de projeto de ensino e texto final relatando as aprendizagens 

realizadas durante o estágio. A análise dos dados foi realizada segundo 

algumas idéias do campo de estudos da Educação Matemática, mais 

especificamente, no que tange à Formação de professores. Como resultados 

relevantes encontrados destacamos: a importância da articulação da língua 

materna com a linguagem simbólica utilizada no ensino da matemática escolar, 

bem como a perspectiva de formação docente aqui adotada como ativadora 

das condições de disposição para práticas de outras formas de relações do 

professor iniciante consigo e com o grupo de alunos. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Projetos de ensino. Ensino e 

aprendizagem de geometria. Dispositivo escadinha. 
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UP OR DOWN?  

A STUDY ABOUT THE USE OF THE DEVICE KNOWN AS "SMALL STEP 

LADDER" IN THE TRANSFORMATION OF FUNDAMENTAL MATHEMATICS 

MAGNITUDES 

 

ABSTRACT 

 

This text aims at presenting a qualitative study on the use of the device known 

as “small step ladder” on changing units of measurement of the metric system. 

On the one hand, it seeks to approach some aspects of initial teaching 

experience derived from the treatment given to this curricular program. We seek 

to understand how learning teaching is built up through didactic situations 

provided by the teacher education proposal, based on the planning and the 

development of a Teaching Project. On the other hand, it seeks to offer 

elements related to the main difficulties revealed by Basic Education 5th-grade 

students, from a State Public School Network, in Rio Grande do Sul, in the 

cognitive development of this type of knowledge, guided by a beginner teacher. 

The procedures used for data collect included observations, questionnaires, 

thematic meetings with the group, elaboration of the teaching project and final 

paper, reporting the results of the learning process during the training. The data 

analysis was carried out according to some principles of Mathematics 

Education, more specifically, regarding Teacher Education. As for relevant 

results, we highlight the importance of mother tongue articulation with the 

symbolic language used in Mathematics teaching, as well as the perspective of 

teacher education, adopted in this study as an activator of available conditions 

for practices of other forms of the beginner teacher’s relationships with 

themselves and also with the group of students. 

 

Key-words: Teacher Education; Teaching Projects; Teaching and Learning of 

Geometry; “Small step ladder” Device. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência educacional em uma escola 

agrícola e contribuir para a discussão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática em escolas brasileiras que oferecem o PROEJA 

(Programa de Integração da Educação Profissional e Técnica de Nível Médio 

na Modalidade de Jovens e Adultos). A pesquisa foi realizada com a primeira 

turma de PROEJA em Agroindústria do IFG – Campus Ceres. As discussões 

serão direcionadas pela linha de pesquisa em EJA e Educação Matemática. 

Assumindo que as pessoas atendidas pelo PROEJA eram formadas por 

alunos-trabalhadores, em muitos casos, fora do ambiente escolar há muito 

tempo, os professores tiveram que repensar suas práticas educacionais para 

atingir a formação continuada e integral destes estudantes, respeitando seus 

tempos e diferentes modos de aprendizado. Mostraremos o modo como as 

aulas foram conduzidas, as ferramentas utilizadas e a participação dos alunos 

e professores no processo de ensino e aprendizagem. Apresentaremos 

exemplos de pequenos projetos onde aplicamos a interdisciplinaridade, a 

intradisciplinaridade e a análise das experiências reais dos estudantes em 

outras disciplinas e no seu cotidiano. 

          

Palavras-chave: PROEJA; ALUNOS-TRABALHADORES; EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA. 

 



MATHEMATICS TEACHING EXPERIENCE IN PROEJA:  

ITS LIMITS AND POSSIBILITIES 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this article was to report an educational experiment in an 

agricultural school and to contribute to the discussion of the Mathematics 

teaching and learning process in Brazilian’s schools that offer the PROEJA 

(Integrated Program of Professional and Technical Education for Young and 

Adult High School Students). The research was carried out with first Agro-

industry PROEJA class at IFG Campus Ceres. The discussions will be based 

on Young and Adult Education (EJA) and mathematical education. Given that 

PROEJA was attended by student-workers, mostly away from school for a long 

time, the teachers had to rethink their educational practices to achieve 

integrated and continuous student learning, respecting students’ individual pace 

and learning styles. We will show the way how the classes were conducted, the 

tools used and how the students and teacher participation in the teaching and 

learning process was. We will present examples of small projects where we 

implemented interdisciplinarity, intradisciplinarity and the analysis of students’ 

real experiences in other disciplines and in their own daily life. 

 

 Key-words: PROEJA; Student-workers; Mathematics Education. 
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RESUMO 

 

Neste artigo, há uma tentativa de análise de alguns aspectos levantados no 

livro, “The Psychology of Mathematical Abilities in Schoolchildren”, escrito pelo 

psicólogo russo Vadim Andreevich Krutetskii. No trabalho de Krutetskii, 

encontramos, dentre outras coisas, tarefas originais e engenhosas e uma 

extensa e valiosa revisão da literatura, tanto ocidental como soviética, acerca 

das habilidades em geral e das habilidades matemáticas. Sua hipótese sobre 

as componentes da habilidade matemática foi desenvolvida para expor as 

características das atividades mentais e os estilos cognitivos dos alunos, com 

várias habilidades matemáticas, que apresentavam talento para a Matemática. 

Essas idéias são ainda importantes como suporte teórico para muitas 

pesquisas e os que tiverem acesso aos seus trabalhos certamente poderão 

desenvolver de forma diferente vários estudos que são atuais e de relevância 

para a Psicologia da Educação Matemática. 

 

Palavras-Chave: talento matemático, testes psicométricos e habilidades 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 



COGNITIVE STYLES IDENTIFIED BY KRUTETSKII  

IN STUDENTS WITH VARIOUS MATHEMATICS SKILLS  

 

ABSTRACT 

 

In this article, there is an attempt to analyze some aspects raised in the book, 

“The Psychology of Mathematical Abilities in Schoolchildren”, written by the 

Russian psychologist Vadim Andreevich Krutetskii. In Krutetskii’s work, we have 

found, among other things, original and ingenious tasks, and an extensive and 

valuable literature review, both Western and Soviet, about skills in general and 

Mathematics skills. His hypothesis on the components of Mathematics skill was 

developed to expose the characteristics of mental activities, and the students’ 

cognitive styles, with various Mathematics skills, which showed a talent for 

Mathematics. These ideas are also important as theoretical basis for many 

research projects, and those who have access to his work may certainly 

develop in different ways several studies that are current and relevant for 

Psychology of Mathematics Education.  
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RESUMO: 

 

Este estudo, de caráter documental, exibe uma revisão bibliográfica sobre a 

interdisciplinaridade escolar visando mostrar que esta se coloca como alternativa 

para promover uma melhoria significativa na educação agrícola de nosso país. A 

partir dele, esperamos construir um projeto de pesquisa sobre uma proposta 

pedagógica apta a incentivar o uso de práticas interdisciplinares no ensino da 

Matemática voltado para a formação do Técnico em Agropecuária. Temos como 

hipótese para a realização do projeto, derivado do presente estudo, que a 

contextualização e a interdisciplinaridade do ensino possibilitam um maior 

interesse e participação dos estudantes. Esperamos ainda oportunizar ao aluno 

uma forma diferente e estimuladora de produzir o conhecimento consolidando a 

interação das diferentes áreas do saber.   

 

Palavras-chave: ensino de matemática; interdisciplinaridade; formação técnica 

agrícola.  



 

 

 
MATHEMATIC-AN INTERDISCIPLINAR TOOL IN THE CONSTRUCTION OF 

THE LEARNING IN AGRICULTURAL EDUCATION 
 
 

ABSTRACT 

In this article we evaluate some possibilities on how interdisciplinarity can be 

used as a learning tool on the mathematics learning and teaching process. Our 

intent is mostly concerned with the educational formation of brazilian agricultural 

technicians. After a careful bibliographic revision, we present a pedagogical 

project that has on the interdisciplinarity its major essence on motivating the 

students during the learning process. 

 
Keywords: Mathematics teaching; interdisciplinarity; technical courses in 
agricultural Education.  
 



A APRENDIZAGEM ESCOLAR DE NÚMEROS INTEIROS: A 

COMPREENSÃO DE ALUNOS DE SÉRIES FINAIS  

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar como os alunos identificam e 

reconhecem os números inteiros em diversos contextos, descrevendo a 

compreensão desse conceito adquirida pelos mesmos, tendo como base 

situações problema. As atividades da pesquisa foram desenvolvidas com 10 

alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal de 

Campo Grande/MS. Os dados foram coletados a partir de uma entrevista 

clínica, realizada individualmente no inicio do ano letivo. Foram apresentadas 

aos alunos três situações que possibilitavam o reconhecimento de um número 

positivo e negativo, sua localização na reta numérica e operações envolvendo 

números inteiros em diversos contextos. Do ponto de vista teórico utilizamos a 

teoria dos campos conceituais como referencial para o estudo com o intuito de 

compreender a aprendizagem dos números inteiros. Os resultados obtidos 

mostram que os alunos estudaram o conteúdo investigado, memorizando, de 

forma não muito significativa o seu significado. Dimensões fundamentais do 

conceito de inteiros tais como zero como ponto de origem, representação de 

quantidade positiva e negativa, o número inteiro como operador não foram bem 

compreendidas, apontando um entendimento parcial da relação do conceito 

com as situações vivenciadas no cotidiano. 

 

Palavras-chaves: Números inteiros; aprendizagem escolar; educação 

matemática 

 

 



WHOLE NUMBERS SCHOOL LEARNING: FINAL YEARS BASIC 

EDUCATION STUDENTS’ COMPREHENSION 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at analyzing how the students identify and recognize the 

whole numbers in several contexts, describing their comprehension of the 

whole numbers concept, based on problem solving. The research activities 

were performed by ten eighth and ninth grade basic education students at a 

municipal school in Campo Grande/MS. Data were collected during individual 

clinical interviews at the beginning of the school year. Three situations that 

allowed the recognition of a positive and a negative number, its location in the 

number line and operations involving whole numbers in diverse contexts were 

presented to the students. From the theoretical point of view we used the theory 

of conceptual fields as reference for the study with the objective of 

understanding the learning of whole numbers. The results showed that the 

students studied the content investigated, memorizing it meaninglessly. The 

basic dimensions of the whole numbers, such as the origin of zero-point, 

positive and negative quantity representation, and the whole number as 

operator were not well understood, which highlighted a partial understanding of 

the relationship between the conception and students’ daily life experiences.  

  

Key-words: Whole Numbers; School Learning; Mathematics Education. 

 



O QUE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES PRECONIZAM? O QUE OS 

PROFESSORES ESPERAM? O QUE OS ALUNOS FAZEM?  

 UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA TEORIA ANTROPOLÓGICA DO 

DIDÁTICO 
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RESUMO 

 

Neste trabalho discutem-se convergências e os distanciamentos entre o que as 

orientações curriculares preconizam, o que os professores esperam dos alunos 

e o que os alunos fazem efetivamente, sob a ótica da Teoria Antropológica do 

Didático (TAD). A instituição em foco I é o Ensino Fundamental em 

Pernambuco e os objetos em jogo são as frações, as operações com frações e 

a proporcionalidade. A análise documental dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e da Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de 

Matemática para o Ensino Fundamental leva a caracterizar a relação 

institucional RI aos objetos supracitados. Elementos da relação institucional 

com esses mesmos objetos, nas posições de professor e aluno são 

evidenciados a partir da análise da produção de 15 professores e 102 alunos 

de 9º ano, na resolução de um problema. Os dados coletados indicam que há 

convergências entre as orientações curriculares, as expectativas dos 

professores e os conhecimentos mobilizados pelos alunos, no que diz respeito 

à divisão de frações e à equivalência de frações. Por outro lado, há 

distanciamentos quanto à utilização da regra de três. A adoção da TAD como 

quadro teórico de referência mostrou-se pertinente por permitir evidenciar as 

imposições que pesam sobre os sujeitos da instituição e que fornecem 

explicações para suas práticas. 

 

Palavras-chave: Teoria Antropológica do Didático; Relação Institucional; 

Fração; Proporcionalidade. 

 

 



WHAT DO CURRICULAR GUIDELINES RECOMMEND?  

WHAT DO TEACHERS EXPECT? WHAT DO STUDENTS DO? 

AN ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE ANTHROPOLOGICAL THEORY  

OF THE DIDACTIC 

 

ABSTRACT 

 

This research project discusses the similarities and the gap between what 

curricular guidelines recommend; what teachers expect from students and what 

students actually do, in the light the Anthropological Theory of Didactic (TAD). 

The institution in focus 1 is the Basic Education in Pernambuco and the 

analyzed objects are fractions, operations with fractions and proportionality. The 

documental analysis of PCNs (National Curricular Parameters) and BCC-PE 

(Common Curricular Grid for the Public Schools Networks of Mathematics 

Teaching for Basic Education) leads to the characterization of the institutional 

relationship IR with the above mentioned objects. Elements of the institutional 

relationship with those same objects, in the positions of teacher and student, 

are highlighted from the analysis of the production of 15 (fifteen) teachers and 

102 (one hundred two) 9th grade students during problem solving. The data 

collection indicates that there are convergences between the curricular 

guidelines, teachers’ expectations and knowledge mobilized by the students, 

regarding division of fractions and equivalent fractions. On the other hand, there 

are gaps as to the use of the “rule of three”.  The adoption of TAD as the 

theoretical framework proved relevant by revealing the constraints posed on the 

subjects of the institution who provide explanations for their practices. 

 

Key-words: Anthropological Theory of the Didactic (TAD); Institutional 

Relationship; Fractions; Proportionality.  

 



FÓRMULAS DE ÁREA COMO ELEMENTOS DE IMBRICAÇÕES ENTRE 

VÁRIOS CAMPOS CONCEITUAIS – ASPECTOS RELACIONADOS AO 

CAMPO CONCEITUAL DA ÁLGEBRA 
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RESUMO 

 

Neste trabalho, discutimos a partir da análise de procedimentos corretos e 

errôneos em questões extraídas de livros didáticos de matemática, como 

conhecimentos do campo algébrico podem influenciar na resolução de 

situações que envolvem fórmulas de área. As questões analisadas requerem 

que o aluno mobilize conhecimentos dos vários campos conceituais, 

subtendem usos da fórmula para calcular ou para operar com grandezas, 

envolvem operações com letras no papel de incógnitas ou variáveis. 

Analisamos aspectos relacionados às etapas para resolução de um problema 

algébrico, tais como procedimentos corretos e errôneos no mapeamento do 

problema; conhecimentos mobilizados para colocação do problema em forma 

de equação, ou seja, para escrita algébrica; procedimentos de resolução e 

formulação da resposta final nestas situações. Na escrita algébrica a análise 

dos dados evidenciou que muitos alunos tem  dificuldade de expressar 

simbolicamente uma situação geral, preferindo, mesmo em situações de cunho 

algébrico ou funcional,  procedimento pontual e uma generalização a partir de 

um exemplo numérico. Nas tentativas numéricas o domínio é sempre natural. 

Nas estratégias algébricas para resolução de     equações do 2º grau nestas 

situações, destacamos aplicação de propriedade de equivalência; utilização da 

fórmula de Báskara e fatoração de polinômios. Nos procedimentos de 

resolução das questões, destacamos erro na aplicação da propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à subtração, amplamente discutidas na 

Educação Matemática; erro na multiplicação de um número inteiro por uma 

fração com denominador literal. A opção por procedimentos numéricos em 

questões que subtendem um procedimento algébrico mais geral e sofisticado 



nos inquietou no sentido de refletir sobre os motivos que conduzem os alunos a 

evitar o procedimento algébrico. Em alguns casos o procedimento numérico 

pode conduzir a respostas corretas, em outros não, principalmente naquelas 

questões onde o aspecto funcional é mais acentuado. 

 

Palavras-chave: fórmulas de área; campo conceitual da álgebra; grandezas 

geométricas 

 

 

AREA FORMULAS AS IMBRICATION ELEMENTS AMONGST VARIOUS 

CONCEPTUAL FIELDS - ASPECTS RELATED TO THE CONCEPTUAL 

FIELD OF ALGEBRA 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, we analyze how knowledge of the algebraic field may influence 

problem solving that involves area formulas, based on the analysis of right and 

wrong procedures for questions, drawn from Brazilian mathematics textbooks. 

The analyzed questions require the student to mobilize knowledge from various 

conceptual fields; to specify uses of formula to calculate or to operate with 

magnitude; to involve operation with letters in the role of unknowns or variables. 

We have analyzed aspects related to the stages for algebraic problem solving, 

such as, right and wrong procedures on mapping the problem; knowledge 

mobilized to put the problem in equation form, i.e. in algebraic writing; resolution 

procedures and the formulation of the final response in these situations. In 

algebraic writing, data analysis highlighted that many students have difficulties 

to symbolically express a general situation, giving preference to punctual 

procedure and generalizing from a numeric example, even in algebraic or 

functional situations. In numeric attempts, the domain is always natural. In the 

algebraic strategies to solve second degree equation in these situations, we 

have pointed out the application of equivalence property; use of Bhaskara’s 

formula and factoring of polynomials. In the question resolution procedures, we 

have pointed out an error in the application of distributive property of 

multiplication in relation to subtraction, extensively discussed in Mathematics 



Education; error in the multiplication of a whole number by a fraction with literal 

denominator. The choice for numerical procedures on issues that specify a 

more general and sophisticated algebraic procedure disturbed us in the sense 

of reflecting on the reasons that lead students to avoid the algebraic procedure. 

In some cases, the numerical procedure may lead to right answers; and not in 

others, especially those issues where the functional aspect is more pronounced. 

 

 

Key-words: Area Formulas; Conceptual Field of Algebra; Geometric 

Magnitude. 
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RESUMO 

 

No intuito de investigar imbricações entre os campos conceituais das 

grandezas geométricas e suas medidas, da geometria, da álgebra, funcional e 

numérico, na Matemática Escolar, por meio da análise de situações envolvendo 

as fórmulas de área de figuras planas, desenvolvemos uma pesquisa que 

consistiu em estudos teóricos e empíricos. Dentre os estudos empíricos, a  

análise qualitativa de uma questão proposta num teste diagnóstico para 259 

alunos do Ensino Médio de diferentes escolas públicas e privadas do estado de 

Pernambuco permitiu identificar teoremas em ação falsos relacionados ao uso 

de fórmulas para calcular área e perímetro do retângulo,  do paralelogramo e 

do triângulo. Dentre os aspectos observados destacamos a confusão entre 

área e perímetro, amplamente discutida nas pesquisas em Educação 

Matemática. Identificamos  lacunas na mobilização de conhecimentos do 

campo geométrico, especialmente no cálculo da área e do perímetro do 

paralelogramo, relacionados à decomposição do paralelogramo em outras 

figuras, e principalmente a não identificação da altura.  Com relação ao 

retângulo, apesar do alto índice de acerto no cálculo da área e do perímetro 

desta figura,  destacamos a não utilização da propriedade “lados iguais dois a 

dois”. Para muitos alunos, o perímetro do retângulo é a soma dos 

comprimentos de apenas dois lados, ou seja, é a soma somente das medidas 

que aparecem na figura. Confirmamos também a extensão indevida da fórmula 

de área de uma figura para outra, tais como, extensão da fórmula da área do 

retângulo para o paralelogramo; do paralelogramo para o triângulo e do 

trapézio para o paralelogramo que corresponde a mobilização de teoremas em 

ação relacionados ao aspecto computacional das fórmulas. E finalmente 

mailto:pmbaltar@ufpe.br


sinalizamos para indícios de cláusulas de contrato de didático, tais como “todos 

os dados numéricos que aparecem na figura precisam ser utilizados”. 

 

Palavras-Chave: figuras geométricas; fórmulas de área; campos conceituais 

 

 

 

USE OF FORMULAS TO CALCULATE THE AREA AND PERIMETER OF 

PLANE GEOMETRIC FIGURES  

 

ABSTRACT 

 

In order to investigate the interplay between conceptual fields of geometric 

magnitudes and measures, of geometry, of algebra, functional and numerical, in 

School Mathematics, through the analysis of situations involving formulas for 

plane figures, we have developed a research project that consisted of 

theoretical and empirical studies. Among empirical studies, the qualitative 

analysis of a question proposed in a diagnostic test for 259 (two hundred fifty-

nine) High School students, from different public and private schools of the state 

of Pernambuco, has identified false theorems in action related to the use of 

formulas to calculate the area and perimeter of the rectangle, triangle and 

parallelogram. Among the aspects observed, we have highlighted the confusion 

between area and perimeter, extensively discussed in Mathematics Education 

research projects. We have identified gaps in the mobilization of geometric field 

knowledge, especially in the calculation of the area and perimeter of the 

parallelogram, related to the decomposition of the parallelogram in other 

figures, and in particular failure to identify the height. In relation to the rectangle, 

despite the high rate of accuracy in the calculation of the area and perimeter of 

this figure, we have not observed the use of the property "two sides equal to two 

sides." For many students, the perimeter of the rectangle is the sum of the 

length of two sides, i.e. it is the sum of only the measures that appear in the 

picture. We have also confirmed the inadvertent extension of the area formula 

of one figure to another, such as, extension of the area formula of the rectangle 

to the parallelogram; from the parallelogram to the triangle and from the 



trapezium to the parallelogram that corresponds to the mobilization of theorems 

in action related to the computational aspect of formulas. And finally, we have 

pointed to evidence of didactic contract clauses, such as, "all numerical data 

appearing in the figure must be used". 

 

Key-words:  Geometric Figures; Area Formulas; Conceptual Fields. 



CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA ÁLGEBRA EM LIVROS DIDÁTICOS: 

OUTRA PERSPECTIVA 

 

Eliana Ruth Silva Sousa / UFPA 

 

RESUMO 

 

Este estudo faz uma investigação bibliográfica em livros didáticos da Educação 

Básica acerca de concepções e estratégias utilizadas pelos autores desses 

livros. Problematizamos as questões acerca das expressões algébricas com as 

contribuições da teoria dos Registros de Representação Semiótica de 

Raymond Duval e dos Modelos Mentais de Johnson-Laird. Destacamos que a 

álgebra não pode ser apresentada por uma versão letrista em que se resumem 

ao cálculo com letras. Esta versão empobrece o pensamento algébrico que vai 

além e deve produzir relações e significados no uso das letras na solução dos 

problemas.  

 

Palavras-Chave: Álgebra. Livro Didático. Registros de Representação. 

Modelos Mentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THEORETICAL CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA IN TEXTBOOKS: 

ANOTHER PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

 

This study carried out a bibliographical survey in Basic Education textbooks 

about the conceptions and strategies used by these books’ authors. We 

considered the issues related to the algebraic expressions together with 

contributions of Raymond Duval’s Registers of Semiotics Representation 

theory, and Johnson-Laird’s Mental Models. We have highlighted that algebra 

cannot be presented by a ‘letter’ version, which summarizes the calculation with 

letters. This version impoverishes the algebraic thought that goes beyond and 

must create relationships and meanings in use of letters in problem solving.   

 

Key-words: Algebra; Textbook; Registers of Representation; Mental Models. 
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RESUMO 

 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Didática de Conteúdos 

Específicos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE. Foi desenvolvido no âmbito do Grupo de 

Pesquisa em Fenômenos Didáticos - Classe de Matemática, tendo como foco 

os estudos acerca do ensino e aprendizagem da álgebra. O principal motivo 

que norteou o presente estudo foi o de investigar como estudantes do oitavo 

ano do ensino fundamental (que corresponde à sétima série) da rede pública 

estadual de ensino realizam o processo de transição da linguagem natural para 

a linguagem algébrica em situações associadas às equações de primeiro grau. 

O principal referencial teórico que norteou o estudo foi a teoria dos registros de 

representação semiótica de Duval. Foi realizada uma investigação envolvendo 

343 alunos de escolas da rede pública de ensino da cidade do Recife, 

matriculados em 13 turmas, perfazendo um total de 6 escolas. Na primeira 

etapa da pesquisa, realizou-se uma análise preliminar de livros didáticos de 

Matemática para mapeamento dos tipos de questões mais utilizadas nesses 

livros e elaboração das atividades aplicadas durante as intervenções. 

Utilizamos como instrumento para a coleta de dados um tipo de teste, 

composto de 14 questões. Realizou-se uma análise, verificando-se as 

estratégias e registros mobilizados. Para efeito de análise, selecionamos 

algumas categorias e subcategorias que serviram para o trabalho posterior. A 



escolha das questões levou em consideração as formas de representação, 

além de estarem relacionadas a situações contextualizadas focalizando como 

se dá a conversão de uma representação para outra. Cada questão apresenta 

uma estrutura e um contexto diferentes das demais. Na etapa final, realizamos 

a análise dos dados coletados, considerando alguns aspectos tais como 

análise por contexto, análise por estrutura, etc. Também se fez a identificação 

das estruturas e contextos correspondentes que causaram mais ou menos 

dificuldade por parte dos alunos. A análise permitiu verificar quais as questões 

que apresentaram maior ou menor grau de congruência semântica. 

Constatamos que a questão que apresentou o melhor desempenho dos alunos 

corresponde ao contexto idade e apresenta estrutura do tipo mista, envolvendo 

adição e multiplicação ao mesmo tempo. De modo geral, os sujeitos da 

pesquisa revelaram muitas dificuldades na conversão entre os registros de 

representação empregados. Os resultados apontaram também que questões 

aparentemente parecidas produzem respostas bem diferentes por um mesmo 

sujeito. 

 

Palavras-Chave: registros de representação; linguagem natural; linguagem 

algébrica; ensino-aprendizagem da álgebra; equações; conversão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



THE TRANSITION OF NATURAL LANGUAGE TO ALGEBRAIC LANGUAGE 

IN THE LIGHT OF DUVAL’S THEORY: HOW STUDENTS IN THE 8th GRADE 

OF BASIC EDUCATION SOLVE WORD PROBLEMS INVOLVING 

EQUATIONS 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study is based on the research line of the Didactic of Specific 

Contents of the Post-Graduation Program in Education, from the Federal 

University of Pernambuco - UFPE. It was developed within the context of the 

Research Group on Didactic Phenomena - Mathematics Classroom, focusing 

on the studies about algebra learning and teaching. The main reason that 

guided this study was to investigate how students in the 8th grade of Basic 

Education (former 7th grade), from the state public network, accomplished the 

transition from natural language to algebraic language, in situations which 

involve first degree equations. This study was mainly based on the Theory of 

Semiotics Representation Registers by Duval. We carried out an investigation 

involving 343 (three hundred forty-three) students from the public state network 

schools, in the city of Recife, capital of Pernambuco, enrolled in 13 classes, a 

total of 6 schools. In the first stage of the research project, a preliminary 

analysis of Mathematics textbooks was carried out in order to map out the most 

common types of questions used in these books, and prepare the activities 

implemented during the intervention. For the data collection we used, as a tool, 

a type of test made up of 14 questions. We carried out the analysis to verify the 

strategies and registers used. For purposes of analysis, we selected some 

categories and subcategories that were kept for later examination. The choice 

of questions took into consideration the forms of representation, besides being 

related to contextualized situations, focusing on how the conversion from one 

representation to another took place. Each question presented a structure and 

context different from the others. At the final stage, we carried out the date 

analysis, taking into account some aspects such as the analysis of context, 

analysis of structure, etc. We also identified the corresponding structures and 

contexts, which caused some difficulty for the students. The analysis allowed us 



to determine which questions presented a higher or lower degree of semantic 

congruence. We observed that the question which presented the best 

performance on the part of the students was related to student age and 

contained a mixed type of structure, involving addition and multiplication at the 

same time. In general, the research subjects revealed many difficulties in the 

conversion between the registers of representation used. The results also 

showed that apparently similar questions can produce very different responses 

by the same subject.  

 

Key-words: Representation Registers; Natural Language; Algebraic Language; 

Algebra Learning and Teaching; Equations; Conversion. 
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CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A PRESENÇA DA ÁLGEBRA 

NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
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Resumo 

 

Este texto relata uma pesquisa concluída, cujo foco foi estudar as concepções 

que os professores de Álgebra dos cursos de Licenciatura em Matemática têm 

sobre a relevância dessa disciplina na formação de profissionais dessa área.  

Com esse objetivo explicitamos a questão norteadora da pesquisa da seguinte 

maneira: como os professores de Álgebra, dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, concebem a presença da mesma na formação desses 

professores? A produção dos dados foi feita por intermédio de „entre-vistas‟, 

realizadas na microrregião de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. 

Apresentamos neste artigo, o modo como os sujeitos entrevistados 

compreendem a presença e a organização da Álgebra  como parte estruturante 

da Matemática e, portanto, fundamental para a formação do licenciando. 

Pretendemos, com esse trabalho, contribuir para a discussão de como a 

Álgebra está presente no curso de Licenciatura em Matemática e como ocorre 

a sintonia com a formação do professor de Matemática. 
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CONCEPTION OF TEACHERS OF THE PRESENCE OF ALGEBRA  

IN THE BACHELOR OF MATHEMATICS COURSE 

 

 

Abstract  

 

This text reports a research study whose focus was to examine the conceptions 

of Algebra teachers from Bachelor of Mathematics Courses of the relevance of 

this discipline in the education of professionals in this area. To this end we 

elucidated the research question as follow: “how do Algebra teachers, from 

Bachelor of Mathematics Courses, perceive the presence of this discipline in 

the education of these teachers?” The production of data was made through 

'inter-views', carried out in the micro-region of Porto Alegre, state of Rio Grande 

do Sul. We present, in this article, the way how the interviewed subjects 

understand the presence and organization of Algebra as a structuring part of 

Mathematics, and therefore essential for the education of Bachelor students. 

Our main aim is to contribute to the discussion of how Algebra is present in 

Bachelor of Mathematics Courses, and how it tunes in with Mathematics 

teacher education. 

 

Key-words: Algebra; Mathematics Education; Teacher Education. 
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O ENSINO DO DETERMINANTE E SUA APRESENTAÇÃO NOS LIVROS 
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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos alguns modos de se definir e apresentar o 

determinante, mostrando o resultado de uma pesquisa realizada em livros-texto 

universitários de diversas épocas. Discutimos as vantagens e desvantagens de 

cada uma delas, apresentando sugestões do que consideramos as melhores 

formas. Destacamos a importância de uma abordagem geométrica para o 

determinante.  
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TEACHING OF DETERMINANT AND ITS PRESENTATION IN TEXTBOOKS 

 

ABSTRACT 

 

In this article we present some ways to define and present the determinant, 

showing the results of a research project carried out in university textbooks from 

several periods. We have discussed the advantages and disadvantages of each 

one of them, presenting suggestions of what we considered the best ways. We 

have emphasized the importance of a geometric approach for the determinant.  
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ANÁLISE DOS ERROS COMETIDOS POR DISCENTES DO CURSO DE 
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RESUMO 

 

Este artigo faz parte da pesquisa interinstitucional: Análise dos erros cometidos 

pelos discentes dos cursos de Licenciatura em Matemática das Universidades 

Estaduais Baianas. À luz do Enfoque Ontosemiótico e do uso de sua técnica de 

análise semiótica propomos aqui estudar e analisar os erros cometidos pelos 

discentes em umas das questões do nosso instrumento piloto sobre o conteúdo 

de Conjuntos. É uma pesquisa qualitativa, do tipo Estudo de Caso, que tem 

como principal objetivo identificar os conflitos semióticos e a partir deles 

detectar os erros cometidos por estes estudantes para então propor ações no 

sentido de melhorar a formação matemática dos mesmos. Os resultados da 

análise realizada mostram como o uso desta técnica permite uma melhor 

compreensão da prática matemática que um sujeito realiza quando resolve 

situações/problemas. Além disso, permitiram identificarmos alguns tipos de 

erros, como: de linguagem; conceitual e por falta de atenção. Foi possível 

ainda estabelecer uma relação entre os erros cometidos por estudantes 

ingressantes e concluintes. 
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ERROR ANALYSIS BY STUDENTS OF THE BACHELOR OF 

MATHEMATICS COURSE: A CASE STUDY OF THE STATE UNIVERSITY 

OF SOUTHWESTERN BAHIA - JEQUIÉ CAMPUS 

 

ABSTRACT 

 

This article is a part of the inter-institutional research project: ‘Error analysis by 

students of Bachelor of Mathematics Course’ from the State Universities of 

Bahia. In the light of the Onto-Semiotic approach and the use of its semiotic 

analysis technique, we propose to study and analyze the errors made by 

students in one of our pilot instrument questions about content Sets. It is a case 

study qualitative research project, which aims to identify the semiotic conflicts, 

and from them to identify errors made by these students in order to propose 

actions to improve their Mathematics education. The results of data analysis 

show how the use of this technique allows for a better understanding of the 

Mathematics teaching practice achieved by the subject when solving problems 

and situations. Moreover, they allowed us to identify some types of errors, such 

as language, conceptual, and lack of attention. It was also possible to establish 

a relationship between errors made by freshmen and senior students. 
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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar algumas reflexões sobre a 

possibilidade de trabalhar com Resolução de Problemas na formação inicial de 

professores que ensinarão Matemática. Fundamentam-se as idéias numa 

proposta de mudança para as Licenciaturas, em cuja base está a concepção 

de que os professores em formação apenas incorporarão à sua prática docente 

aquelas abordagens que efetivamente vivenciam ao aprenderem Matemática 

durante sua formação inicial. Em particular é abordada, neste trabalho, a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas. Nela, a partir de problemas geradores, é possível a 

construção de conhecimento, nos alunos, sob a guia de seus professores, de 

novos conceitos e novos conteúdos matemáticos. São relatados dois episódios, 

um com alunos e um com uma professora de Matemática, sobre os quais se 

construíram dados que foram analisados segundo uma abordagem qualitativa 

de pesquisa. A partir das análises desenvolvidas sobre esses episódios, são 

destacados alguns aspectos de construção de conhecimento. Entre eles, estão 

algumas evidências de que há uma nítida falta de compreensão, por parte dos 

professores,  sobre as grandes idéias que estão por trás de conceitos da 

Matemática, responsáveis pela compreensão e pela geração das operações 

delas resultantes. A Resolução de Problemas permite levar o estudante a dar 

atenção à construção e a aprender como funcionam, de fato, essas idéias e 

conceitos. Mas, para isso, torna-se necessário que o professor em formação 

inicial tenha oportunidade de reconhecer relações entre variados conceitos 



matemáticos e ser capaz de relacioná-los a diferentes problemas. A resolução 

de problemas, como uma metodologia de ensino, é particularmente útil nessa 

tarefa.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Licenciatura em Matemática, 

Resolução de problemas, Formação inicial de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEM SOLVING IN BACHELOR OF MATHEMATICS – 

TOWARD THE UNDERSTANDING AND ACQUISITION OF THE GREAT 

IDEAS IN SCHOOL MATHEMATICS 

 

Abstract 

 

The purpose of the present study is to show some reflections about the 

possibility of working with Problem Solving in the initial education of teachers 

who will teach Mathematics. The ideas are explained in a proposal for change 

of Bachelor Courses, based on the conception that in teachers Teacher 

Education programs will only incorporate to their teaching practice those 

approaches that they have, effectively, experienced when they learned 

Mathematics during their initial education. In particular, in this study we 

approach the Methodology of Mathematics Teaching-Learning-Evaluation 

through Problem Solving. In this methodology, from the generating problems, it 

is possible to build student knowledge of new Mathematics concepts and 

contents, under the guidance of their teachers. Two episodes are reported, one 

with students and one with a Mathematics teacher, upon which the data was 

constructed data and analyzed according to a qualitative research approach. 

From the analysis of these two situations, some aspects about knowledge 

construction are highlighted. Among them, there is some evidence that there is 

a clear lack of understanding, on the part of teachers, about the great ideas 

behind Mathematics concepts, responsible for the understanding and 

generation of operations resulting from them. Problem Solving allows the 

student to give attention to construction and to learn how those ideas and 

concepts actually work. However, to this end it is necessary for teachers in 

initial education to have the opportunity to recognize relationships among varied 

Mathematics concepts and to be able to relate them to different problems. 

Problem Solving, as a teaching methodology, is particularly useful in this task. 

 

Key-words: Mathematics Education; Bachelor of Mathematics; Problem 

Solving; Initial Teacher Education. 
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Resumo 

 

As pesquisas sobre educação algébrica relacionadas à Álgebra Linear vêm 

indicando que o problema do ensino e da aprendizagem desse conteúdo está 

longe de ser resolvido requerendo mais trabalhos. Assim este artigo apresenta 

os resultados obtidos pelo Grupo de pesquisa em educação algébrica –GPEA- 

com a intenção de contribuir para a melhor compreensão da complexidade 

existente na construção de conceitos elementares de um espaço vetorial. As 

pesquisas foram de cunho documental e diagnóstico e foram agrupadas em 

quatro modalidades: Estado da arte, análise de livros didáticos, análise do 

papel da Álgebra Linear em diferentes cursos e análise de intervenções 

didáticas. Os referenciais teóricos utilizados na maior parte das investigações 

foram a teoria de Duval (1995), os princípios de Harel (2000) e a idéia de 

alavanca-meta de Robert e Robinet (1993). Na década de 90 apesar da pouca 

produção brasileira sobre o tema essa apresentou resultados coerentes com as 

pesquisas “mundiais”, contribuindo com resultados inéditos. Em relação aos 

diferentes livros didáticos analisados concluiu-se que apresentam poucos 

recursos que auxiliem a compreensão dos estudantes, alem de não tratarem 

convenientemente dos registros de representação semiótica. Tanto no curso de 

Ciência da Computação quanto no de Engenharia Elétrica os resultados das 

investigações revelaram a correlação entre conceitos da álgebra linear e 

aqueles específicos aos dois cursos. As intervenções didáticas mostraram 

vários recursos-meta utilizados no discurso dos professores. Dos nove 

recursos-meta, sete se revelaram alavancas-meta para os estudantes. 
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BASIC NOTIONS OF LINEAR ALGEBRA: 

WHAT DOES GPEA RESEARCH REVEAL? 

 

Abstract 

 

Research studies about algebraic education related to Linear Algebra indicate 

that the problem with the teaching and learning of this content is far from being 

solved, requiring more studies about it. Thus, this paper presents the results 

obtained by the research Group in algebraic education – GPEA - aiming to 

contribute to a better understanding of the complexity existing in the 

construction of elementary concepts of a vectorial space. The research studies 

were primarily on documentary evidence and diagnosis and were grouped into 

four types: State of the Art, textbook analysis, analysis of role of Linear Algebra 

in different courses and analysis of didactic interventions. The theoretical 

framework used for the most part of our investigations was based on Duval’s 

theory (1995), Harel’s principle (2000) and Robert’s and Robinet’s (1993) idea 

of meta-lever. In the 90s, despite the scarce Brazilian production on the theme, 

there were results coherent with “worldwide” research, contributing with original 

results. Regarding the textbooks that were analyzed, we concluded that they 

show few resources that aid students’ comprehension, besides not properly 

treating the registers of semiotic representation. Both in the Computer Science 

and Electrical Engineering courses, the investigation results have revealed the 

correlation between linear algebra concepts and those ones specific to both 

courses. Didactic interventions have shown several meta-resources used in the 

teachers’ discourse. Out of nine meta-resources, seven showed to be meta-

levers for the students. 
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RESUMO 

 

O artigo visa apresentar um levantamento das investigações realizadas sobre o 

ensino de Cálculo pelos alunos do grupo “Componentes do processo de ensino 

e aprendizagem do cálculo: saber, aluno e professor”. As pesquisas são 

resultados de uma organização dos participantes em subgrupos sendo que 

cada um deles escolheu seu tema dentre o leque de possibilidades propiciadas 

pelas expectativas dos segmentos envolvidos no complexo processo de ensino 

e aprendizagem do Cálculo, a saber, o aluno iniciante, o professor da educação 

básica, o professor da universidade e, além de tais expectativas, as 

possibilidades de investigação relativas às dificuldades inerentes aos conceitos 

estudados na disciplina. São apresentados alguns resultados pelas temáticas 

trabalhadas. 

 

Palavras Chave: Ensino do Cálculo, expectativas de alunos e professor, 

gênese dos conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTS OF CALCULUS TEACHING AND LEARNING: 

KNOWLEDGE, STUDENT AND TEACHER 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present an inventory of investigations on teaching of 

Calculus by the students of the group “Components of Calculus teaching and 

learning: knowledge, student and teacher”. The studies are the result of the 

organization of participants in sub-groups. Each participant chose their topic 

within the range of options provided by the expectations of the parties involved 

in the complex process of teaching and learning of Calculus, namely the 

beginner student, the Basic Education teacher, the University professor, and in 

addition to such expectations, the possibilities for investigation regarding the 

difficulties inherent to the concepts studied in the discipline. In this article, we 

present some results by the topics explored in the studies. 

 

Key-words: Teaching of Calculus; Student and Teacher Expectations; The 

Genesis of Content. 

 



O QUE TEMOS APRENDIDO COM A INTEGRAÇÃO DO SOFTWARE 

MAPLE EM UM CURSO INICIAL DE MATEMÁTICA NA UNIVERSIDADE  
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RESUMO 

 

  Este artigo apresenta uma visão geral do que temos aprendido ao longo da 

implementação de nosso Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento: Introdução 

ao Cálculo:  Integrando o Maple em aulas regulares e avaliações.  O software 

Maple é totalmente integrado à disciplina, sendo usado para desenvolvimento 

conceitual, resolução de problemas e avaliações. A investigação levada a cabo 

visa a melhor compreender as potencialidades e dificuldades desta integração 

tecnológica, em particular o seu impacto na aprendizagem e na avaliação dos 

alunos.  

 

Palavras-Chave: Educação Matemática Universitária, Sistema de Computação 

Algébrica na Universidade, Transição Ensino Médio Superior, Computadores 

no Ensino de Cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WHAT WE HAVE LEARNED WITH MAPLE SOFTWARE INTEGRATION IN 

AN INITIAL UNDERGRADUATE MATHEMATICS COURSE 

 

ABSTRACT 

 

This article presents an overview of what we have learned during the 

implementation of our Research & Development Project: Introduction to 

Calculus: Integrating Maple in mainstream classes and examinations. Maple 

software is fully integrated in the discipline, being used for conceptual 

development, problem solving and assessment. The investigation carried out 

aims to better understand the potential and difficulties of this technological 

integration, in particular its impact on student learning and assessment.  

 

Key-words: Undergraduate Mathematics Education; CAS at the University; 

High School to Higher Education Transition; Computers in Calculus Teaching. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa 

teórica, cuja análise estava centrada nas considerações acerca do pensamento 

matemático, especificamente do algébrico, considerando as características, a 

simbologia e as origens do mesmo. Neste contexto, com base nas concepções 

de Lins e Gimenez (1997), Usinsky (1995), Kieran (1995, 2004) e Tall (2002), 

entre outros pesquisadores, propõem-se explorar o estudo do pensamento 

algébrico na Educação Básica e Superior. 

 

Palavras-Chave: Educação Matemática, Ensino Superior, Pensamento 

Algébrico. 

 

ORIGINS AND CHARACTERIZATIONS OF ALGEBRA AND 

ALGEBRAIC THOUGHT ACCORDING TO SEVERAL AUTHORS 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to present the results of a theoretical research project, whose 

analysis focused on the considerations about Mathematics thought, more 

specifically, algebraic thought, considering the characteristics, symbology and 

its own origins. Within this context, based on the conceptions of Lins and 

Gimenez (1997), Usinsky (1995), Kieran (1995, 2004), Tall (2002), among other 

researchers, we proposed to explore the algebraic thought study in the Basic 

and Higher Education. 

 

Key-words: Mathematics Education; Higher Education; Algebraic Thought. 
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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é desvelar, descrever e analisar as representações 

que professores de Matemática do Ensino Fundamental, Médio e Superior e 

alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UFOP, têm das 

características que deve possuir o bom professor de Matemática e dos 

objetivos da formação desse profissional. Para que fossem consideradas 

representações de uma comunidade ampla, analisaram-se 142 Questionários 

do Tipo 1 e 156 do Tipo 2. As respostas foram digitadas com o processador de 

texto word e exportadas para serem tratadas com o programa QSR NUD*IST 4. 

Para a análise dos dados, foi usada a “Grounded Theory”, isto é, a priori não 

foram impostas categorias, pois elas deveriam emergir dos dados. Foi 

estabelecido um sistema de categorias e sua hierarquização, que indicaram as 

características do professor de Matemática e os objetivos da sua formação.  

 

Palavras chave: formação de professores, currículo, perfil profissional, 

objetivos da formação, características do professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIAL REPRESENTATIONS OF MATHEMATICS TEACHER EDUCATION 

 

 ABSTRACT  

 

The aim of this study is to reveal, describe and analyze representations that 

Mathematics teachers in Basic Education, High School, Higher Education 

Courses and Bachelor of Mathematics students have about the characteristics a 

good Mathematics teacher and the objectives of their professional education. In 

order to consider representations from a large community, we analyzed 142 

questionnaires of Type 1 and 156 of Type 2. The responses were typed using a 

word text processor and exported to be treated with QSR NUD*IST 4 program. 

The data analysis was based on the "Grounded Theory", i.e. there were not pre 

selected categories, as they would emerge from data. We established a system 

of categories and their hierarchization, which indicated Mathematics teachers’ 

characteristics and the objectives of their professional education. 

 

Key-words: Teacher Education; Curriculum; Professional Profile; Teacher 

Education Objectives; Teachers’ Characteristics. 
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Resumo 

 

Este artigo tem como foco a visualização como estratégia de ensino- 

aprendizagem de Matemática. Desenvolveu-se um estudo empírico junto a 

alunos de Cálculo de um curso de Licenciatura em Matemática, tendo por meta 

investigar as potencialidades de utilização dos processos visuais no estudo da 

variação de funções. Os resultados apontam a importância de se investir em 

estratégias de ensino que incentivem o aluno a expressar-se oral, escrita e 

graficamente, construindo os conceitos do Cálculo a partir de diferentes 

perspectivas de forma a estabelecer uma maior conexão entre as várias formas 

de representação de idéias matemáticas. 

 

Palavras-chave: pensamento visual; variação de funções; estratégias de 

ensino- aprendizagem de Cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIES FOR TEACHING AND LEARNING OF FUNCTIONS  

FOCUSED ON VISUAL THINKING 

 

ABSTRACT 

 

This article focuses on visualization as a strategy for teaching and learning of 

Mathematics. An empirical study was developed, with calculus students 

enrolled in Bachelor of Mathematics course, aiming to investigate the potential 

for use of visual processes in the study of functions variation. The results 

suggest that it is important to invest in teaching strategies which help improve 

students’ oral, written and graphic expression, constructing Calculus concepts 

from different perspectives in order to establish a greater connection among the 

various forms of representation of mathematical ideas.  

 

Key-words: Visual Thinking; Variation Functions; Strategies of Teaching and 

Learning of Calculus.  

 



AFETIVIDADE E MATEMATICA NA UNIVERSIDADE 
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RESUMO 

 

Este artigo problematiza a experiência dos estudantes de matemática na 

universidade, e investiga ações docentes que podem ser conduzidas visando 

apoiar estudantes de matemática em sua decisão profissional. Um estudo de 

caráter exploratório é analisado numa perspectiva teórica que considera a 

afetividade como constitutiva da cognição. Dados empíricos sugerem que 

apreciações de fracasso caracterizam a experiência emocional dos estudantes 

com a matemática superior, e que encorajar os estudantes pode alterar sua 

situação emocional, interferindo nas decisões sobre sua carreira futura como 

professores ou matemáticos profissionais. 
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AFFECTIVITY AND MATHEMATICS AT UNIVERSITY 
 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses Mathematics students’ experience at university, and 

investigates teachers’ actions that may be taken, aiming to support these 

students in their professional choice. An exploratory study is analyzed 

according to the theoretical perspective which considers affectivity as a 

component of cognition. The empirical data suggest that appreciation of failure 

characterizes students’ emotional experience with Mathematics in Higher 

Education, and that encouraging students may alter their emotional status, 

interfering with the decisions about their future career as teachers or 

Mathematics professionals. 

 

Key-words: Affectivity; Exploratory Study; Teachers’ Action. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é um recorte de uma tese de doutorado, em sua fase final, do 

primeiro autor sob a orientação da segunda autora, no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFPR, na linha de pesquisa em Educação 

Matemática e trata de investigar as possibilidades de desenvolvimento de um 

pensamento geométrico no ensino superior por meio da imaginação, intuição e 

visualização em disciplinas de Cursos de Licenciatura em Matemática. Para a 

delimitação do problema foram investigados currículos de oito Licenciaturas em 

Matemática no estado do RS e identificada a incorporação de novos 

conhecimentos matemáticos em Geometria, tais como propriedades 

topológicas, noções de geometrias não euclidianas, geometria fractal, assim 

como o uso de teorias como a de van Hiele, dentre outras, e o uso de 

informática para o ensino de Geometria. Levantou-se então a seguinte questão 

de pesquisa: Por que ensinar conceitos geométricos em disciplinas de cursos 

de Licenciatura em Matemática a partir de abordagens que envolvam 

imaginação, intuição e visualização? Com o objetivo de justificar a utilização 

dessas abordagens no ensino de conceitos geométricos e responder a tal 

questionamento, foi feito um levantamento da literatura a respeito, 

especialmente nos encontros do Grupo de Psychology of Mathematics 

Education (PME), concluindo-se ser esse um tema de pesquisa importante e 

que pode ser incorporado em atualizações e modernizações curriculares com a 

construção de um pensamento geométrico avançado a partir do uso de 

abordagem geométrica para diferentes temas matemáticos dos currículos da 

Licenciatura em Matemática, uma vez que na literatura a respeito poucos 

resultados foram encontrados para este nível de ensino. 
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IMAGINATION, INTUITION AND VISUALIZATION IN THE FORMATION OF 

ADVANCED GEOMETRIC THINKING 

 

ABSTRACT 

 

This study is part of a doctorate thesis, in its final stage, from the first author 

under the guidance of the second one, in the Post-Graduation Program in 

Education from the Federal University of Paraná (UFPR), in Mathematics 

Education research. It aims to investigate the development possibilities of a 

geometric thinking at Higher Education through imagination, intuition and 

visualization in subjects of Bachelor of Mathematics Courses.  For problem 

delimitation purposes we investigated the curricula of eight Bachelor of 

Mathematics Courses in the State of Rio Grande do Sul, and identified the 

incorporation of new Mathematics knowledge in Geometry, such as topological 

properties, non-Euclidean geometry ideas, fractal geometry, as well as the use 

of theories such as van Hiele’s, among others, and the use of information 

technologies for Geometry teaching. Thus, it was raised the following research 

question: Why teaching geometric concepts in subjects of Bachelor in 

Mathematics courses from approaches that involve imagination, intuition and 

visualization? With a view to justify the use of these approaches in the teaching 

of geometric concepts, and to answer such questioning, we carried out the 

review of relevant literature, especially during the meetings of the Psychology of 

Mathematics Education Group (PME). We concluded that this is an important 

research topic, and which may be incorporated in curricular updating and 

modernization with the construction of an advanced geometric thinking from 

geometric approach for different Mathematics themes, given the lack of 

research studies at this educational level. 

 

Key-words: Imagination; Intuition; Visualization; Advanced Geometric Thinking. 
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RESUMO 

 

Este artigo traz uma discussão sobre professores universitários que usam a 

tecnologia de informação e comunicação (TIC) no ensino de Cálculo. Trata-se 

de resultados de uma pesquisa cujo objetivo é compreender como os 

professores fazem uso da TIC na disciplina de Cálculo. Os participantes da 

pesquisa são professores universitários com experiência docente com o da TIC 

na disciplina de Cálculo. A coleta de dados ocorreu principalmente por meio de 

entrevistas e questionário. Para subsidiar a análise e compreensão dos dados, 

guiado pela pergunta diretriz: Como os professores fazem uso da TIC na 

disciplina de Cálculo? Apresento um breve estudo sobre o planejamento e a 

gestão da aula para o uso da TIC. Considero que essa discussão contribui para 

o professor na sala de aula e para programas de formação de professores do 

ensino superior. 

 

Palavras Chaves: Tecnologia de Informação e Comunicação. Cálculo 
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mailto:douglasmarin2007@gmail.com


 

PLANNING AND CLASS MANAGEMENT BY UNIVERSITY TEACHERS WHO 

USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  

IN CALCULUS TEACHING 

 

ABSTRACT 

 

This article brings a discussion about academic professors who use information 

and communication technology (ICT) in the teaching of Calculus. These are the 

results of a research project aimed at understanding how teachers make use of 

ICT in the subject of Calculus. Participants of the research are university 

professors, with teaching experience of ICT in Calculus.  The data collection 

consisted of interviews and a questionnaire. The data analysis was guided by 

the strategic question: How do teachers use ICT in Calculus? We offer a brief 

study on the planning and class management for the use of ICT. We believe 

that this discussion contributes to the classroom teacher and to Higher 

Education teacher education programs. 

 

Key-words: Information and Communication Technology; Differential and 

Integral Calculus; Higher Education; Mathematics Education. 

 



ENTENDENDO O PORQUE E COMO DEVE SER LECIONADA A 
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ENGENHARIA ELÉTRICA 
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RESUMO 

 

É crescente o número de investigações decorridas ao longo dos últimos 

anos que relatam experiências conjuntas de universidades a respeito de um 

melhor aproveitamento de disciplinas matemáticas em cursos de ciências 

exatas e afins, tais como: Ciência da Computação, Engenharia, Física etc. 

Podemos citar, a princípio, as investigações de Cury (2002) e Kuehn (2005), 

que afirmam que os professores de matemática ainda desconhecem as 

relações entre as disciplinas básicas e as demais disciplinas da graduação. 

Para que se compreenda melhor tais relações, as autoras incentivam uma 

maior integração entre os professores de matemática e colegas de 

disciplinas subseqüentes, a partir da discussão de tarefas que envolvam os 

conceitos, as propriedades, as aplicações do objeto matemático em estudo 

com o contexto do estudante. Esta pesquisa inserida no atual projeto 

denominado Em busca de situações propícias para a aprendizagem de 

conceitos básicos de Álgebra Linear do Grupo de Estudos de Educação 

Algébrica (GPEA) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), propõe encontrar elementos que respondam às questões inerentes a 

esta investigação: Por que e Como deve ser lecionada a disciplina Álgebra 

Linear em uma graduação de Engenharia Elétrica? Os resultados foram 

obtidos a partir de entrevistas, aplicadas à pesquisa qualitativa, realizadas 

com professores desta graduação. Para sua análise, buscamos na Teoria 

Antropológica do Didático (TAD) de Chevallard (1999), articular as diversas 

noções expostas nas entrevistas que constituem a tríade objeto-pessoa-

instituição. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que a aprendizagem de 

conceitos de Álgebra Linear como Matrizes, Sistemas Lineares e 



Transformações Lineares está atrelada às relações existentes com outras 

disciplinas da graduação como Circuitos Elétricos, Processamento de Sinais, 

Teoria Eletromagnética, dentre outras. Também pudemos identificar a busca 

pela formação do engenheiro conceitual e generalista que prime por 

conhecimentos matemáticos vinculados à pesquisa. No final da pesquisa, 

deixamos sugestões que possam dar continuidade a este estudo e que 

venham a contribuir com o ensino e aprendizagem da Álgebra Linear em 

graduações com este perfil. 

 

Palavras-chave: Álgebra Linear, Engenharia Elétrica, Teoria Antropológica 
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UNDERSTANDING WHY AND HOW LINEAR ALGEBRA MUST BE 

TAUGHT IN AN UNDER GRADUATION COURSE OF ELECTRICAL 

ENGINEERING 

 

SUMMARY 

 

There is a growing number of studies in the past few years that report 

universities joint experiences regarding a better use of Mathematics subjects, 

in courses of exact sciences and similar, such as: Computation Science, 

Engineering, Physics, etc. For instance, Cury’s (2002) and Kuehn’s (2005) 

studies affirm that Mathematics teachers still ignore the relationships 

between basic subjects and the other under graduation subjects. To better 

understand such relationships, the authors encourage greater collaboration 

between Mathematics teachers and colleagues teaching subsequent 

subjects, from the discussion of tasks which involve concepts, properties, 

and applications of the mathematical objects in question to the context of the 

student. This research, inserted in the current project known as ‘In search of 

favorable situations for the learning of Linear Algebra basic concepts’ of the 

Group of Studies of Algebraic Education (GPEA), of the Pontifical Catholic 

University of São Paulo (PUC-SP), proposes to find elements which answer 

questions inherent to this investigation: Why and How must Linear Algebra 

be taught in an under graduation course of Electrical Engineering? The 

results were obtained from interviews, applied to the qualitative research, 

carried out with teachers of this under graduation course. The data analysis 

was based on Chevallard’s (1999) Anthropological Theory of Didactic (TAD), 

with a view to articulate the diverse notions exposed in the interviews that 

constitute the object-person-institution triad. Among the results, we observed 

that the learning of Linear Algebra concepts, such as Matrix, Linear Systems 

and Linear Transformations is linked to relationships existing in other under 

graduation subjects, such as Electric Circuits, Signal Processing, 

Electromagnetic Theory, among others. We could also identify the search for 

conceptual and general engineer education that emphasizes Mathematics 

knowledge in connection to research. At the end of the research project, we 

offer suggestions that may give continuity to this study, and that may 



contribute to the teaching and learning of Linear Algebra in similar under 

graduations courses. 

 

Key-words: Linear Algebra; Electrical Engineering; Anthropological Theory of 

Didactic. 
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RESUMO 

 

A análise de erros é uma importante linha de pesquisa da Educação 

Matemática. Por meio da análise das respostas incorretas dos alunos, é 

possível detectar deficiências no processo de ensino e/ou de aprendizagem, e 

promover correções no rumo do curso. Esta pesquisa tem por objetivos 

analisar erros de Matemática básica cometidos por alunos do curso de 

engenharia de uma Instituição de Ensino Superior de pequeno porte do Rio de 

Janeiro, e verificar se há relação entre as dificuldades de matemática básica e 

o coeficiente de rendimento do aluno, a reprovação em alguma das três 

disciplinas de Cálculo, ou com o fato de ser calouro ou veterano. Apesar de 

várias tentativas para minimizar as lacunas de aprendizagem de Matemática 

básica dos alunos, estes continuam apresentando erros elementares, o que 

atrapalha o seu desempenho em disciplinas fundamentais como Cálculo, Física 

e Química.  Trinta e um alunos do ciclo básico dessa instituição responderam a 

um teste com 20 itens de múltipla escolha envolvendo conhecimentos 

elementares de matemática sobre números racionais (fracionários e decimais), 

porcentagem, sistemas de medidas, proporcionalidade e raciocínio lógico. Os 

resultados mostram que o baixo desempenho independe do período cursado, 

da repetência em alguma disciplina de Cálculo ou do coeficiente de rendimento 

do aluno. Em geral, os erros primários cometidos são comuns a outras 

amostras, e também podem ser observados nos resultados de avaliações em 

larga escala como o SAEB, o ENEM ou o Projeto Nova Escola (RJ).  

 

Palavras chave: análise de erros, matemática básica, aprendizagem de 

Cálculo. 
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ANALYSING MATHEMATICS ERRORS OF  

FRESHMEN ENGINEERING STUDENTS 

 

 

ABSTRAT 

 

Error analysis is an important research line in Mathematics Education. Through 

the analysis of students’ incorrect answers, it is possible to identify deficiencies 

in the teaching and/or learning process, and to promote corrections in the route 

of the course. This research project aims to analyze basic Mathematics errors 

made by students from the engineering course, of a small sized Higher 

Education Institution in Rio de Janeiro, and to verify if there is any relation 

between the difficulties in basic Mathematics and the student’s proficiency 

coefficient, the failure in any of the three Calculus subjects or the fact of being a 

freshmen or a senior student. Despite various attempts to minimize students’ 

learning gaps in basic Mathematics, they keep presenting elementary errors, 

which hinder their performance in essential subjects, such as Calculus, Physics 

and Chemistry. Thirty-one freshmen students from this institution answered a 

test with 20 multiple choice items, involving elementary Mathematics knowledge 

of rational numbers (fractionary and decimals), percentage, measure systems, 

proportionality and logical reasoning. The results show that the low performance 

does not depend on the period of time they have studied; repetition of any 

Calculus subject or the student’s proficiency coefficient. In general, primary 

errors made by these students are common to other samples of students, and 

they can also be observed in large scale evaluations results, such as SAEB, 

ENEM or “Projeto Nova Escola” from Rio de Janeiro.  
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O CONCEITO MATEMÁTICO NÚMERO REAL 

COMO OBJETO DE ENSINO  
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RESUMO 

 

Este artigo objetiva apresentar uma reflexão sobre o conceito matemático, 

número real, como objeto de ensino, frente às urgências da vida atual, isto é da 

vida vivida num ambiente altamente desenvolvido do ponto de vista 

tecnológico, no qual temos à nossa disposição recursos poderosos dessa 

tecnologia. Esses recursos tornam obsoletos muitos dos conhecimentos 

matemáticos, que pouco a pouco vão sendo abandonados no ensino da 

Matemática (não nos deixam mentir as tábuas de logaritmos, por exemplo). E 

os números reais? Como eles ficam nessa luta do ensino da matemática com o 

avanço tecnológico? Encontramos os fundamentos para essa reflexão na 

epistemologia, considerando-a rica em ensinamentos para as condutas do 

homem em sua organização cultural e social, em todos os tempos. Neste artigo 

são apresentados elementos da epistemologia dos números, e em especial dos 

números reais, que acreditamos elucidativos para o questionamento da 

oportunidade de incluir tal ou tal conteúdo matemático entre os conteúdos do 

currículo escolar. Por um lado, pode-se constatar a olho nu e/ou por pesquisas 

que, de um modo geral, as pessoas (incluindo aí até professores que ensinam 

matemática nas séries iniciais) vivem com real desconhecimento sobre o 

conceito de número (numeracy) e de suas representações. E, por outro lado, 

constata-se também que essas pessoas não demonstram igual 

desconhecimento para lidar com os fenômenos quantitativos que encontram 

pela vida. Ao lado disso a utilização cada vez maior de ferramentas 

tecnológicas no ensino transforma, por motivos óbvios, os números reais em 

verdadeiros seres extraterrestres. A nosso ver há o que questionar a respeito 

da transformação desse conceito matemático num objeto de ensino, tanto no 

âmbito do Ensino Básico, como e por que não no Ensino Superior. É claro para 



nós que a discussão em cada nível escolar se reveste de características 

específicas, mas de certo ângulo elas são comuns. 
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THE MATHEMATICS CONCEPT OF REAL NUMBER  
AS ATEACHING OBJECT 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to present a reflection about the Mathematics 

concept, real number, as a teaching object, in view of the demands of modern 

life, i.e. the life lived in a highly developed environment from a technological 

viewpoint, in which we have at our disposal powerful technology resources. 

These resources make much of mathematical knowledge obsolete, which little 

by little is being abandoned in Mathematics teaching (for instance, logarithm 

tables do not let us lie). And real numbers? Where do they stand in the struggle 

of Mathematics teaching in the face of technological advances? We found the 

grounds for this reflection in epistemology, considering it rich in lessons for the 

conduct of man in his cultural and social organization, throughout time. In this 

article, elements of the epistemology of numbers are presented, and in 

particular, real numbers, which we believe are elucidative for the questioning 

about the opportunity to include this or that mathematical content in the school 

curriculum. On the one hand, it can observed with the naked eye and/or 

research that in general people (even including teachers who teach 

Mathematics in the early grades) live with a real lack of knowledge of the 

concept of number (numeracy) and its representations. On the other hand, it is 

also observed that these people do not demonstrate an equal lack of knowledge 

to deal with the quantitative phenomena they encounter throughout life. 

Moreover, the increasing use of technological tools in teaching has transformed 

for obvious reasons real numbers into real extraterrestrial beings. From our 

point of view, there is something to question regarding the transformation of this 



mathematical concept into a teaching object in Basic Education, and why not in 

Higher Education as well. It is clear to us that the discussion at each school 

level is made of specific characteristics, but to a certain extent they are related. 

 

Key-words: Real Number; Teaching; Epistemology; Technological 

Environment. 

 



PROJETOS DE TRABALHO: POSSIBILIDADE DE ARTICULAÇÃO 

ENTRE  DIFERENTES CONTEÚDOS E O DESENVOLVIMENTO DE 
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RESUMO 

 

O estudo apresentado neste artigo tem como objetivo investigar a viabilidade 

de organizar e implementar um projeto para o desenvolvimento da disciplina de 

Matemática Financeira nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, por 

meio de Projetos de Trabalho. A investigação foi realizada em uma turma 

composta por 47 acadêmicos dos referidos cursos, na Faculdade Dom Alberto, 

localizada no município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Constituiu-se em foco da pesquisa a seguinte questão: como organizar um 

trabalho com projetos para o desenvolvimento da disciplina de Matemática 

Financeira, buscando a construção de uma proposta que possibilite ao aluno, 

não só a apropriação de conhecimentos específicos (conhecimentos 

conceituais), mas também o desenvolvimento de habilidades e competências 

exigidas para acadêmicos em formação, futuros profissionais da área? As 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos em questão preconizam que há a 

necessidade de encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, bem como de fortalecer a 

articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva. 

Também é preciso formar indivíduos que saibam tomar decisões, que 

desenvolvam o pensamento estratégico, a interpretação de resultados, o 

raciocínio crítico e criativo. Para tanto, é necessário possibilitar trabalhos que 

vinculem a sala de aula à realidade social do aluno, sabendo que o processo 

de aprendizagem é global, integra o saber com o fazer e a teoria com a prática. 

Nesse contexto, o projeto “Matemática Financeira” foi organizado, aplicado e 

investigado seguindo os pressupostos de uma metodologia qualitativa, do tipo 

estudo de caso, em que as ações utilizadas para coletas de dados foram: 

 



observação direta do professor pesquisador; filmagem das principais atividades 

realizadas pelos alunos; diário de campo do professor e dos alunos; 

questionários. Os resultados da investigação apontam que, o trabalho com 

projetos, além de possibilitar o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos 

específicos estabelecidos para a disciplina, permitiu ao aluno vivenciar e 

desenvolver competências indicadas como essenciais para a futura área de 

atuação dos acadêmicos. Também foi possível contextualizar, revisar e 

introduzir novos conteúdos, específicos da Matemática Financeira. Acredita-se 

que essa abordagem é uma alternativa da modificação do papel do aluno, 

tornando-o sujeito ativo, crítico, capaz de construir o próprio conhecimento 

através da pesquisa. 

 

Palavras-Chaves: Projetos de Trabalho, Matemática Financeira, 

Desenvolvimento de Competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJECT WORK: THE POSSIBILITY OF CONNECTING DIFFERENT 

CONTENTS AND SKILLS DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

The study presented in this article aimed to investigate the feasibility of 

organizing and implementing a project for the development of the discipline 

Financial Mathematics in Administration and Accounting Sciences courses, 

through Project Work. The study was carried out in a class made up of 47 

college students of the above courses at Dom Alberto College, located in the 

municipality of Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil. The research 

question focused on how to organize project work in the development of the 

Financial Mathematics discipline, seeking to build a proposal that allowed 

students not only the ownership of specific knowledge (conceptual knowledge), 

but also the development of skills and competences required for college 

students to become future professionals in the area. The National Curricular 

Directives of the courses in question call for the need to encourage the 

recognition of knowledge, skills and competences acquired outside the school 

environment, as well as to strengthen the relationship between theory and 

practice, valuing individual and collective research. It is also important to train 

individuals to be able to make decisions, to develop strategic thinking, 

interpretation of results, critical and creative reasoning. Therefore, it is 

necessary to provide activities which link the classroom to the social reality of 

the student, knowing that the learning process is comprehensive, integrating 

knowledge and know-how, and theory and practice. In this context, the project 

“Financial Mathematics” was organized, applied and investigated, following the 

assumptions of a qualitative methodology, of case study type, in which the 

actions used to collect data were: direct observation of the teacher researcher, 

footage of the main activities performed by the students, the field journals of 

teachers and students, and questionnaires. The research results suggest that 

project work not only encourages the development of specific mathematical 

content established for the discipline, but also allows students to experience 

and develop competences identified as essential to their future work. It was also 



possible to contextualize, review and introduce new content, specific to 

Financial Mathematics. It is also believed that this approach is an alternative to 

modify students’ roles, making them active and critical subjects, able to build 

their own knowledge through research. 

 

Key-words: Project Work; Financial Mathematics; Competences Development. 

 



O DISCURSO PEDAGÓGICO SOBRE OS ERROS EM MATEMÁTICA: 

ALGUMAS ANÁLISES 
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RESUMO 

 

 Aqui fazemos uma análise sobre a concepção do erro no discurso pedagógico, 

especialmente os erros cometidos em matemática, e apresentamos os 

resultados de uma investigação, fruto de um trabalho de iniciação científica. Tal 

investigação teve como objetivo principal examinar alguns erros algébricos e 

geométricos cometidos por estudantes que se submeteram aos Processo 

Seletivo e Sistema de Avaliação Seriada/Universidade Estadual de Goiás (PS e 

SAS/UEG). Analisamos 451 provas discursivas de matemática, entre provas do 

vestibular de 2006/1, 2006/2, 2007/1, 2007/2 e do Sistema de Avaliação 

Seriada – SAS. Com base nessas análises fazemos uma reflexão sobre 

metodologias de ensino que poderiam melhorar a aprendizagem dos 

estudantes que ingressam na universidade, para as áreas de Ciências Exatas, 

e que fazem disciplinas de matemática. Esse trabalho busca auxiliar 

professores e estudantes, dessa área, a fim de maximizar a aprendizagem e 

minimizar as dificuldades de ensino e de construção do conhecimento 

matemático. Atualmente essa pesquisa está sendo realizada como os 

estudantes de Cálculo Diferencial e Integral da Universidade Federal de 

Sergipe- Campus de Itabaiana. 
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THE PEDAGOGICAL DISCOURSE ON MATHEMATICS ERRORS:  

SOME ANALYSES 

 

ABSTRACT 

 

In this article, we make an analysis of the concept of error in the pedagogical 

discourse, especially errors made in Mathematics, and we present the results of 

an investigation, the result of under graduate work. This research project aimed 

to examine some algebraic and geometric errors made by students who took 

the Selective Processes and System of Seriated Evaluation of the State 

University of Goiás (SP and SAS/UEG). We analyzed 451 discursive tests of 

Mathematics, among “vestibular” tests of 2006/1, 2006/2, 2007/1, 2007/2 and 

the System of Seriated Evaluation - SAS. Based on these analyses, we make a 

reflection on teaching methods that could improve learning of students who 

enter university, in the Exact Sciences areas, and take Mathematics disciplines. 

This study seeks to help teachers and students, in this area, to maximize 

learning and to minimize the difficulties of teaching and Mathematics knowledge 

building. This research project is currently being carried out with Differential and 

Integral Calculus students from the Federal University of Sergipe – Itabaiana 

Campus. 
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RESUMO 

 
O trabalho apresenta uma discussão sobre a construção da compreensão de 

curvas de nível como representações gráficas de funções de duas variáveis, 

confrontando as compreensões e coordenações envolvidas nesse processo e 

aquelas envolvidas no desenvolvimento da compreensão das representações 

gráficas de funções reais de uma variável real. O trabalho também propõe uma 

classificação das compreensões de curvas de nível e de vetores gradientes por 

estudantes. A proposta de classificação está baseada na análise das respostas 

de estudantes cursando disciplina de Cálculo Diferencial e Integral a questões 

de prova que tratam de curvas de nível e de vetores gradientes. A análise 

dessas respostas está referenciada na perspectiva teórica APOS, que 

categoriza a concepção de funções como ação, processo, objeto ou esquema 

(ASIALA et alii, 1996). 

 

Palavras-chave: ensino de cálculo, cálculo diferencial e integral, 

representação gráfica de funções. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTS’ CONCEPTIONS OF GRAPHIC REPRESENTATIONS  

OF TWO VARIABLE FUNCTIONS 

 

ABSTRACT 

 
This study presents a discussion of the construction of the comprehension of 

level curves as graphic representations of two variable functions, confronting 

the understanding and coordination involved in this process, and those involved 

in the understanding of the development of graphic representations of real 

functions of a real variable. This study also proposes a classification of the 

students’ understanding of level curves and gradient vectors. The classification 

proposed is based on the analysis of the answers of students, who are studying 

Differential and Integral Calculus, to test questions which deal with level curves 

and gradient vectors. The analysis of the answers is based on the theoretical 

perspective of APOS, which categorizes the conception of function as action, 

process, object or schema (ASIALA et al, 1997). 

 

Key-words: Calculus Teaching; Differential and Integral Calculus; Graphic 

Representation of Functions. 
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RESUMO 

 

A dissociação dos conteúdos disciplinares, a supervalorização da 

aprendizagem dos procedimentos em detrimento da aprendizagem dos 

conceitos e o pouco aprofundamento no estudo de conhecimentos voltados 

para a educação básica, são problemas que contribuem para uma formação 

inicial inadequada do professor de matemática. O estudo do conceito de 

função, mesmo considerado pelos estudiosos da área como de extrema 

importância pela vasta utilização, em situações da vida cotidiana e científica, 

ainda tem pouco espaço na formação docente. Considera-se que a 

aprendizagem do licenciando precisa ser significativa, com exposição de idéias 

e reflexões sobre as teorias apresentadas utilizando o conhecimento prévio que 

apresenta sobre o conteúdo abordado. A proposta deste trabalho é descrever 

como os alunos, na formação inicial em Matemática ressignificam o conceito de 

função a partir da reflexão do conceito formalizado e aplicado em situação-

problema. A pesquisa realizada entre junho e outubro de 2007, caracterizada 

como Estudo de Caso, trabalha com 4 alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática da UECE durante 22 encontros. O conceito de função abordado é 

o conceito de Dirichlet que data do século XIX e a teoria que retrata o aspecto 

pedagógico é a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Para este 

trabalho é destacado o encontro que discute a relação de dependência entre 

variáveis e suas condições inerentes: existência e unicidade. Utiliza-se como 

estratégia de análise a triangulação metodológica por meio da comparação dos 

dados obtidos utilizando-se como instrumentos: vídeos, protocolos escritos e 

conceito teórico de função. Constatou-se que o processo de ressignificação 

conceitual modifica os conceitos prévios dos alunos sobre o conceito de função 

sem a necessidade de memorização dos novos conceitos e estimula a reflexão 

possibilitando um processo contínuo de auto-avaliação. 



 

Palavras-chave: Conceito de Função, Formação de Professores, 

Aprendizagem Significativa. 

 

 

 

RE-SIGNIFYING THE CONCEPT OF FUNCTION IN  

MATHEMATICS TEACHER INITIAL EDUCATION 

 

ABSTRAT 

 

Dissociation of disciplinary contents, overvaluation of learning procedures in 

detriment of learning of concepts and the little in-depth study of knowledge 

related to basic education are problems that contribute to inadequate 

Mathematics teacher initial education. The study of the concept of function, 

even considered by the field researchers as extremely important for the 

widespread use in daily life and scientific situations, has still little space in 

teacher education. We consider that bachelor student learning is expected to be 

meaningful, with the exposition of ideas and reflection on theories, using prior 

knowledge of the content in question. This study proposes to describe how 

students, in Mathematics initial education, re-signify the concept of function 

through the reflection on the concept formalized and applied in a problem 

situation. The research was carried out between June and October 2007, 

characterized as a Case Study, and included 4 Bachelor of Mathematics 

students from UECE during 22 meetings. We adopted the concept of function 

stated by Dirichlet, dating from the nineteenth century, and the Theory of 

Meaningful Learning by Ausubel as a support for the pedagogical aspect of the 

research. For the purpose of this study, we highlighted the idea that discusses 

the relationship of dependence between variables and their inherent conditions: 

existence and uniqueness. We used as the strategy for analysis the 

methodological triangulation by comparing data obtained, using as tools: 

videos, written protocols and the theoretical concept of function. We observed 

that the conceptual re-signifying process modified students’ prior knowledge of 

the concept of function without the need for the memorization of new concepts, 



and it also stimulated reflection, encouraging a continuous process of self-

evaluation. 

 

Key-words: Concept of Function; Teacher Education; Meaningful Learning. 

 

 

 

Parole clé: notion de fonction, la formation des enseignants, apprentissage 

significative. 

 

Palabras llave: Concepto de Función, Formación de Profesor, Aprendizaje 

Significativa. 
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RESUMO 

 

Existem algumas propostas de se trabalhar com computadores no 

processo de ensinar e aprender Cálculo. Constatamos que essas práticas 

pedagógicas estão sendo trabalhadas em muitos cursos e que o trabalho 

educativo com o computador está sendo desenvolvido de forma diversificada 

no ensino superior. 

Uma das maneiras que tem se encontrado para enfrentar o desafio de 

trabalhar com as Tecnologias da Informação e Comunicação nas aulas de 

Matemática no “terceiro grau”, tem sido a de organização de trabalhos 

coletivos. Nesse artigo apresentamos a investigação sobre a prática de um 

grupo constituído por professores e alunos da graduação e pós-graduação. 

Neste trabalho coletivo é produzido e socializado saberes docentes 

relacionados ao uso educacional de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Nesta proposta pedagógica procuramos compreender as possibilidades e 

limites desta ferramenta e as suas contribuições para o desenvolvimento e 

mailto:patriciacosta_mat@yahoo.com.br
mailto:arlindoufu@gmail.com
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acompanhamento de projetos desenvolvidos pelos alunos da Disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral. Esta investigação está sendo aprimorada através 

de um processo de produção e análise de dados obtidos através de um 

acompanhamento sistemático. Nesse estudo estaremos apresentando a nossa 

reflexão de como o trabalho de projeto pode contribuir para a integração das 

Mídias no processo de ensinar e aprender Cálculo. 

 

Palavras chaves: Cálculo Diferencial e Integral, Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Educação Matemática no Ensino Superior. 
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MEDIA INTEGRATION IN HIGHER EDUCATION:  

THE PROCESS OF COLLECTIVE PRODUCTION OF TEACHER 

KNOWLEDGE  

 

ABSTRACT 

 

There are some proposals for working with computers in the teaching and 

learning of Calculus. We have found out that these pedagogical practices are 

being used in many courses, and that the educational work using computers is 

being developed in a variety of ways in Higher Education. One of the ways it 

has been found to face the challenge of working with Communication and 

Information Technology in Mathematics classes in Higher Education has been 

through collective work. In this article, we present the investigation about the 

practice of a group composed by teachers, graduate and post graduate 

students. In this collective work, teacher knowledge related to the educational 

use of a Virtual Learning Environment is produced and socialized. In this 

pedagogical proposal, we seek to understand the possibilities and limits of this 

tool, and its contribution for the development and follow-up of projects 

developed by Differential and Integral Calculus subject students. This 

investigation is being improved through a process of production and data 

analysis through a systematic follow-up. In this study, we will be presenting our 

reflection of how the project work can contribute for media integration in the 

teaching and learning of Calculus.  

 

Key-words: Differential and Integral Calculus; Information and Communication 

Technology; Mathematics Education in Higher Education. 
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RESUMEN 

 

Existen algunas propuestas para trabajar con computadoras en el 

proceso de enseñanza y de aprender en Cálculo. Hemos encontrado que esas 

prácticas pedagógicas están siendo usadas en muchos cursos y que el trabajo 

educativo con la computadora está siendo desarrollado de forma diversa en la 

enseñanza superior. 

Una de las maneras que se ha encontrado para enfrentar el desafío de 

trabajar con las Técnicas de Información y Comunicación em las clases de 

Matemática en el nivel universitario, ha sido la organización de trabajos 

colectivos. En este artículo presentamos la investigación sobre la práctica de 

um grupo constituido por profesores y alunnos de graduación y pós-graduación. 

En este trabajo colectivo es producido y socializado saberes docentes 

relacionados al uso educacional de un Ambiente Virtual de Enseñanza. En esta 

propuesta pedagógica, buscamos comprender las posibilidades y límites de 

esta herramienta y sus contribuiciones para el desarrollo y acompañamiento de 

proyectos desarrollados por los alunnos de la materia de Cálculo Diferencial y 

Integral. Esta investigación está siendo mejorada a través de um proceso de 

produción y análisis de datos obtenidos a través de un acompañamiento 

sistemático. En este estudio estaremos presentando nuestra reflexión de cómo 

el trabajo de proyecto puede contribuir para la integración de los Medios de 

Comunicación en el proceso de enseñanza y de aprender el Cálculo.     
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A TRANSIÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR: AS NOÇÕES DE 
GEOMETRIA ANALÍTICA  

 
 

Marlene Alves Dias – UNIBAN  
Tânia Maria Mendonça Campos – UNIBAN 

Mônica Karrer – UNIBAN 
 

RESUMO 
 
Os resultados apresentados referem-se à pesquisa sobre a transição Ensino 
Médio e Superior para as noções de Geometria Analítica. Escolhe-se como 
referencial teórico central a Teoria Antropológica do Didático de Chevallard e 
Bosch (1999) e como referenciais de apoio à noção de quadro de Douady 
(1984), de ponto de vista de Rogalski (1995, 2001) e de níveis de 
conhecimento de Robert (1997). As análises das relações institucionais foram 
efetuadas por meio de documentos oficiais e livros didáticos e as relações 
pessoais por meio de avaliações do SARESP. Os resultados encontrados 
mostram uma crescente preocupação institucional com a articulação dos 
ostensivos e não ostensivos associados às noções de Geometria Analítica e 
uma tendência de abandono das questões associadas a esse domínio nas 
avaliações institucionais do Ensino Médio. 
 
Palavras-chave: geometria analítica, relação institucional e pessoal, pontos de 
vista, quadro ou domínio, níveis de conhecimento, ostensivo e não ostensivo. 
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HIGH SCHOOL AND HIGHER EDUCATION TRANSITION:  

NOTIONS OF ANALYTICAL GEOMETRY 
 
 

ABSTRACT 
 

The results presented refer to the research project about High School and 

Higher Education transition for the notions of Analytical Geometry. The 

Anthropological Theory of Didactics of Chevallard and Bosch (1999) is chosen 

as the main theoretical reference, and as supporting references the notion of 

frame by Douady (1984), the viewpoint by Rogalski (1995, 2001) and the levels 

of knowledge by Robert’s (1997). The analysis of institutional relationships was 

carried out through official documents and textbooks, and personal relationships 

through SARESP evaluations. The results show a growing institutional concern 

about the articulation of ostensive and non-ostensive associated with the 

notions of Analytical Geometry, and the tendency to drop issues associated with 

this area in institutional evaluations of High School. 

 

Key-words: Analytical Geometry; Institutional and Personal Relationship; 
Viewpoints; Frame; Levels of Knowledge; Ostensive and Non-ostensive. 
 



DISCUTINDO ALGUMAS RELAÇÕES ENTRE A HISTÓRIA E O ENSINO DE 

ANÁLISE MATEMÁTICA: DA ARITMETIZAÇÃO DA ANÁLISE PARA 

A SALA DE AULA DO ENSINO SUPERIOR 

 

Frederico da Silva Reis 

Universidade Federal de Ouro Preto  

 

Resumo 

 

Este trabalho de investigação é resultado de uma pesquisa teórico-bibliográfica 

que realizamos em nossa tese de doutorado e de uma pesquisa histórica na 

qual buscamos destacar alguns aspectos históricos do desenvolvimento da 

Análise que, no processo de transição do Cálculo para a Análise, mostraram 

como a busca de um rigor lógico-formal inabalável foi determinante em várias 

situações. Inicialmente, estabelecemos algumas questões que consideramos 

fundamentais para a discussão das relações possíveis entre a história e o 

ensino de Análise Matemática. Já a nossa pesquisa histórica se inicia no século 

XVII, com o estabelecimento dos fundamentos do Cálculo, perpassa pelo 

século XVIII, quando acontecem as primeiras tentativas de rigorização do 

Cálculo, ou seja, pelo estabelecimento dos fundamentos da Análise e 

desemboca no século XIX, com o movimento de Aritmetização da Análise. A 

seguir, buscamos discutir a influência da Aritmetização da Análise no 

desenvolvimento da Matemática, em geral, claramente destacando o papel do 

rigor formal, o qual, a partir de então, passou a ser valorizado e perseguido, não 

só em Análise, mas em todas as áreas da Matemática. Por fim, descrevemos 

alguns reflexos no ensino atual de Análise Matemática desta transição histórica 

do Cálculo, inicialmente explorado de maneira mais intuitiva e natural, para a 

Análise, essencialmente desenvolvida de maneira mais rigorosa e formal. Em 

nossas conclusões, a partir de alguns aportes teóricos do Pensamento 

Matemático Avançado, apontamos para a necessidade dos pesquisadores de 

Educação Matemática Superior buscarem um maior aprofundamento na 

discussão das relações entre os termos intuição e rigor no ensino e fazemos 

algumas recomendações para professores de Análise Matemática no contexto 

da sala de aula do Ensino Superior.  



 

Palavras-chave: História da Análise; Ensino de Análise; Ensino Superior. 

 

 

DISCUSSING SOME RELATIONSHIPS BETWEEN HISTORY AND 

MATHEMATICS ANALYSIS TEACHING: FROM ARITHMETIZATION OF 

ANALYSIS TO THE HIGHER EDUCATION CLASSROOM 

 

Abstract 

 

This investigative study is the result of a theoretical and literature review 

research project, which we carried out in our doctorate thesis, and a historical 

research in which we sought to emphasize some historical aspects related to the 

development of Analysis that, in the transition process from Calculus to 

Analysis, showed how the search for an unfailing logical-formal rigor was 

determinant in various situations. Initially, we raised some issues that we 

considered essential for the discussion of the possible relations between history 

and the teaching of Mathematics Analysis. Our historical research started in the 

seventeenth century, with the establishment of the foundations of Calculus; 

running through the eighteenth century when the first attempts to formalize 

Calculus began, i.e. by the establishment of the foundations of Analysis, and 

moved toward the nineteenth century with the Arithmetization of Analysis 

movement. Next, we sought to discuss the influence of Arithmetization of 

Analysis in the development of Mathematics in general, clearly emphasizing the 

role of the formal rigor, which thereafter started to be valued and encouraged, 

not only in Analysis, but in all areas of Mathematics. Finally, we described some 

implications for the current Mathematics Analysis teaching resulting from the 

historical transition of Calculus, initially explored through a more intuitive and 

natural approach of Analysis, which was mainly developed in a more rigorous 

and formal fashion. In our conclusions, based on some theoretical 

considerations of Advanced Mathematical Thinking, we pointed out to the need 

for further clarification on the discussion between the terms intuition and rigor in 

teaching on the part of Mathematics Education researchers in Higher Education, 



and we also made some recommendations for teachers of Mathematics 

Analysis in the context of Higher Education teaching.  

 

Key-words: History of Analysis; Teaching of Analysis; Higher Education. 
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UMA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR PARA AS PESQUISAS QUE 

ENVOLVEM DISCURSOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
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Resumo 

 

Esta pesquisa, recorte de minha tese de doutorado, tem como objetivo 

discutir, em uma perspectiva transdisciplinar, os enfoques de Durand 

(1996) acerca dos Mitemas e a proposta de D´Ambrosio (2001) em 

relação aos Matemas, com o intuito de estabelecer uma ponte entre os 

discursos da Teoria do Imaginário e da Etnomatemática nas pesquisas 

em Educação Matemática. Essa reflexão ganha vida pelos caminhos de 

busca de mitos reitores que se definem em discursos específicos de uma 

determinada cultura ou de uma prática pedagógica. Para elucidar essa 

busca, utilizei a metodologia da Mitocrítica, a fim de desvendar os mitos 

reitores pessoais do professor de Matemática Júlio César de Mello e 

Souza – o Malba Tahan. Essa abordagem retoma a história de vida do 

autor por meio de uma análise bibliográfico-documental e mitemática das 

obras O homem que calculava, a Revista Al-Karismi e os dois volumes da 

Didática da Matemática. Desse modo, a investigação desvenda os mitos 

reitores como um fio condutor no discurso pedagógico e na trajetória 

pessoal de Tahan e aponta para uma nova tópica para as pesquisas na 

área da Educação Matemática.  

 

Palavras-chave:  

Mitema;Matema;transdisciplinaridade; Etnomatemática;discurso. 

 

 

 

 

 



 

 

A TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE FOR RESEARCH INVOLVING 

DISCOURSE IN MATHEMATICS EDUCATION 

 

Abstract      

 

This study is an excerpt of the writer’s doctoral thesis aimed at discussing, 

in a transdisciplinary perspective, Durand’s (1996) studies on ‘Mythemes’, 

and D’Ambrosio’s (2001) proposal in relation to ‘Mathemes’, in order to 

establish a bridge between the discourse of the Imaginary Theory and 

Ethnomathematics, in Mathematics Education research.  This reflection is 

based on the search for predominant myths which are defined in specific 

discourse of a particular culture or a pedagogical practice. To this end, we 

used the Mythocritical methodology in order to reveal the predominant 

personal myths of the Mathematics teacher Júlio César de Mello e Souza 

– known as Malba Tahan. This approach explores the author’s life story, 

through a bibliographical-documental and mythematic analysis of the 

works O homem que calculava (The Man who Calculated), The Revista Al-

Karismi (Al-Karismi Review), and two volumes of Didática da Matemática 

(Mathematics Didactics). Thus, this study reveals the predominant myths 

as a guiding thread in the pedagogical discourse and Tahan’s personal 

experience, and it suggests a new research topic in Mathematics 

Education.  

 

Key-words: ‘Mytheme’; ‘Matheme’; Transdisciplinary; Ethnomathematics; 

Discourse. 

 

 

 

 

 

 



 

UNE PERSPECTIVE TRANSDISCIPLINAIRE POUS LES RECHERCHES QUI 

ENGLOBENT DISCOURS DANS L’ENSEIGNEMENT DES 

MATHEMATIQUES 

 

Résumé 

 

Cette recherche, un extrait de ma thèse de doctorat, a comme objectif discuter, 

à partir d'une perspective transdisciplinaire, l'objet de Durand (1996) sur les 

Mythemas et de la proposition de D'Ambrosio (2001) par rapport au Mathemas, 

avec l'objectif d'établir une relation entre les discours de la  Théorie de 

l'Imaginaire et de l'Ethnomathématiques dans les recherches dans 

l'enseignement des Mathématiques. Cette réflexion gagne vie par les chemins 

et recherche les mythes fondamentaux qui se définissent dans des discours 

spécifiques d'une certaine culture ou d'une pratique pédagogique. Pour clarifier 

cette recherche, j'ai utilisé la méthodologie de Mythecritique, afin de dévoiler les 

mythes fondamentaux personnels du professeur de mathématiques Júlio César 

de Mello e Souza - le Malba Tahan. Cette approche reflète l'histoire de vie de 

l'auteur par le biais d'une analyse bibliographique-documentaire et 

mythématiques des œuvres O homem que calculava, a Revista Al-Karismi et 

les deux volumes de Didática da Matemática. Comme ça, l’étude dévoile les 

mythes fondamentaux comme directive dans le discours pédagogique et 

l'expérience personnelle de Tahan et vise à un nouveau thème de recherche 

dans l'enseignement des mathématiques.  

 

 

Mots-clés: 

Mythema; Mathema; transdisciplinarité; Ethnomathématiques; discours. 

 

 

UNA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR PARA LAS INVESTIGACIONES 

QUE ENVUELVEN DISCURSOS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

Resumen 

 



 

Esta investigación, recorte de mi tesis de doctoramiento, tiene como objetivo 

discutir, en una perspectiva transdisciplinar, los enfoques de Durand (1996) a 

cerca de los Mitemas y la propuesta de D’Ambrosio (2001) respecto a los 

Matemas, con el intuito de establecer un puente entre los discursos de la 

Teoría del Imaginario y de la Etnomatemática en las investigaciones en 

Educación Matemática. Esta reflexión gana vida por los caminos y busca mitos 

rectores que se definen en discursos específicos de una determinada cultura o 

de una práctica pedagógica. Para elucidar esa búsqueda, que utilicé la 

metodología Mitocrítica, a fin de desvendar los mitos rectores personales del 

profesor de matemática Júlio César de Mello e Souza – El Malba Tahan. Ese 

abordaje retoma la historia de vida del autor por medio de un análisis 

bibliográfico-documental y mitemático de las obras El hombre que calculaba, la 

Revista Al-Karismi y los dos volúmenes de la Didáctica de la Matemática. De 

este modo, la investigación desvenda los mitos rectores como un hilo conductor 

en el discurso pedagógico y en la trayectoria personal de Malba Tahan y 

apunta para una nueva tópica para las investigaciones en el área de la 

Educación Matemática. 

 

Palabras-clave: 

Mitema; Matema; transdisciplinaridad; Etnomatemática; discurso.  
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MATEMÁTICA E NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ESCOLAR NO DISTRITO 

FEDERAL – ETAPAS INSTITUCIONAIS E INFLUÊNCIAS EXTERNAS 

 

Carmyra Oliveira Batista – SEDF   

Daniela Souza – SEDF  

Edilene Simões Costa –  FAO 

Erondina Barbosa da Silva – SEDF  

Mônica Menezes de Souza – SEDF  

Nilza Eigenheer Bertoni – UnB 

Rosália Policarpo Fagundes de Carvalho – SEDF  

Sandra Aparecida de Oliveira Baccarin – FAJESU  

Grupo COMPASSODF1 

 

Resumo 

 

Este trabalho relaciona-se à pesquisa, iniciada em 2006, sobre as instâncias 

que atuaram na aprendizagem-ensino de matemática e na educação 

matemática escolar no Distrito Federal – etapas institucionais e influências 

externas organizadas. As análises apresentadas neste artigo dizem respeito a 

duas etapas institucionais: Matemática Escolar no início de Brasília e 

Matemática Moderna e a duas influências externas: o Projeto “Um novo 

Currículo”/UnB – SPEC/CAPES e o Curso de Pedagogia para Professores em 

Exercício no Início de Escolarização–Curso PIE/UnB/SEEDF. Como 

metodologia adotou-se a História Oral (GARNICA, 2003), e a análise de 

documentos (BARCELLAR, 2006). Concluiu-se que: no caso da Matemática 

escolar nos anos iniciais de Brasília, embora tenha ocorrido em clima de novos 

rumos para a educação, não constatamos influências de movimentos 

renovadores nessa etapa; correlacionou-se a rápida instalação da Matemática 

Moderna no ensino do Distrito Federal ao momento de sua chegada ao Brasil, 

coincidente com a mudança da nova capital e a certo anseio por inovações  

dos que estavam à frente do ensino naquela época; o projeto “Um novo 

Currículo” incorporou o sócio-construtivismo às suas propostas e conseguiu, 

por articulação com a Secretaria de Educação do DF, influir na renovação 



 

curricular e nas salas de aula do DF, principalmente no período de 1985 a 

1989; observou-se indícios de que o Curso PIE foi um espaço de aprendizado 

da concepção de Educação Matemática no DF, seja no âmbito teórico, 

metodológico, didático ou vivencial para os professores. No Distrito Federal, há 

inesperadas rupturas políticas ou históricas nas ideias propostas para a 

aprendizagem-ensino de matemática, mas por um período que já dura três 

décadas há certa continuidade das ideias de Educação Matemática, 

manifestada em diferentes instâncias de influência nesse ensino. 

  

Palavras-chave: aprendizagem-ensino de Matemática, Educação Matemática, 

Distrito Federal, instâncias históricas de influência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTANCES THAT ACTED IN MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING 

AND IN SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION IN THE FEDERAL DISTRICT 

OF BRASÍLIA - INSTITUTIONAL PHASES AND EXTERNAL INFLUENCES 

 

Abstract 

 

This article introduces the research project, started in 2006, about instances 

that acted in Mathematics teaching and learning and in school Mathematics 

education, in the Federal District of Brasília - institutional phases and organized 

external influences. The analyses presented in this article concern two 

institutional phases: School Mathematics, in the beginning of Brasília and 

Modern Mathematics, and the two external influences: the Project “A new 

curriculum” / UnB – SPEC / APES, and the Pedagogy Course for First-Grade 

School Teachers – Course PIE / UnB / SEEDF. The methodology used was the 

Oral History (GARNICA, 2003), and the analysis of documents (BARCELLAR, 

2006). It was concluded that in the case of school Mathematics, in the 

beginning of Brasilia, although it took place at a time when new horizons for 

education were sought, we did not observe influence from innovative 

movements at this phase; correlated with the rapid adoption of Modern 

Mathematics in the schools of the Federal District, shortly after its arrival in 

Brazil, coinciding with the change of the country’s new capital and to the driving-

force towards innovation by the local leadership of Mathematics education of 

that time; the project, “A new curriculum”, incorporated socio-constructivism in 

its proposals and through liaison with the Federal District’s Secretariat of 

Education it managed to exercise significant influence over curricular reform 

and classroom methodology, mainly between 1985 and 1989; it was observed 

that PIE Course constituted a learning space of Mathematics Education concept 

in the Federal District among teachers, in its theoretical, methodological, 

instructional and practical dimensions. In the Federal District, there are 

unexpected political or historical disruptions in the proposed ideas for 

Mathematics teaching and learning; however, for a period which has now 

spanned for over three decades, there has been some continuity of 

Mathematics Education ideas, manifested in different instances of influence in 

Mathematics teaching. 



 

 

Key-words:  Mathematics Teaching and Learning; Mathematics Education; 

Federal District; Historical Instances of Influence. 
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Resumo 

 

Neste artigo, apresentamos uma abordagem histórico-filosófica na qual 

identificamos por meio de uma reconstrução histórica da trigonometria seus 

valores cognitivos.  Assim, construímos e aplicamos junto aos alunos do Ensino 

Médio, uma seqüência didática, fundamentada nos referenciais da Engenharia 

Didática que promovesse a aprendizagem de trigonometria. A Análise 

Proposicional de Conceitos (APC), utilizada como um instrumento para a 

análise e validação dos resultados dessa investigação, evidenciou que os 

valores cognitivos foram manifestados na aplicação da seqüência didática e 

que houve aquisição do conhecimento matemático. Tais resultados, 

fundamentados pelos referenciais teórico-metodológicos e das análises da 

seqüência didática corroborou para a afirmação de que a história da 

matemática promove o conhecimento dos conteúdos, evidenciando suas 

contribuições para a Educação Matemática. 

 

Palavras-chave: abordagem histórico-filosófica, valores cognitivos, 

trigonometria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COGNITIVE VALUES OF SCIENCE IN A HISTORICAL-PHILOSOPHICAL 

APPROACH FOR TRIGONOMETRY TEACHING  

 

Abstract 

 

In this article, we present a historical-philosophical approach in which we 

identify, through a historical reconstruction of trigonometry, its cognitive values. 

Thus, we have constructed and applied a didactic sequence to High School 

students, based on the references of Didactic Engineering that promoted 

trigonometry learning. The Propositional Analysis of Concepts (PAC), used as 

an instrument for the analysis and validation of this survey results, highlighted 

that cognitive values were revealed in the application of the didactic sequence, 

and that Mathematics knowledge acquisition was observed. These results, 

grounded on theoretical-methodological references and the analyses of the 

didactic sequence, have confirmed that the history of Mathematics promotes 

knowledge of content, emphasizing its contributions for Mathematics Education.  

 

Key-words: Historical-Philosophical Approach; Cognitive Values; Trigonometry. 

 



 

AS CARTAS DE VARENIUS E O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Arlete de Jesus Brito (UNESP – Rio Claro) 

 

Resumo 

 

Exporemos resultados da pesquisa realizada a partir da análise da 

correspondência entre Bernhard Varenius e seu professor Joachim Jungius. Tal 

análise nos dá indicações acerca do ensino de matemática, no século XVII, no 

Akademisches Gymnasium de Hamburgo e nas universidades de Königsberg e 

de Leiden. 

 

Palavras-chave: cartas, história, ensino, matemática. 

 

 

VARENIUS’ LETTERS AND MATHEMATICS TEACHING 

 

Abstract 

 

We will demonstrate the results of the research project carried out from the 

analysis of the correspondence between Bernhard Varenius and his teacher, 

Joachim Jungius. This analysis offers some insights into Mathematics teaching 

in the seventeenth century, at Akademisches Gymnasium in Hamburg, and at 

the Universities of Konigsberg and Leiden. 

 

Key-words: Letters; History; Teaching; Mathematics. 
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Profa. Dra. Marisa da Silva Dias  

P.E.P.G. em Educação Matemática/PUCSP 
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P.E.P.G. em História da Ciência/CESIMA/PUCSP 

 

Resumo 

 

Estudos com o intuito de avaliar e trazer novas contribuições concernentes às 

potencialidades pedagógicas da história na Educação Matemática já vem 

sendo realizados há algum tempo. Alguns desses estudos, além de fornecer 

subsídios para compreensão do papel da história no ensino, pontuaram as 

diferentes vertentes pedagógicas, associando-as ao uso da história da 

matemática, de modo a propor novos caminhos de abordagem. Este trabalho 

tem por objetivo apresentar os primeiros resultados das reflexões e discussões 

promovidas pelo grupo HEEMa (grupo de estudo e pesquisa em História e 

Epistemologia na Educação Matemática) que iniciou suas atividades em agosto 

de 2008. Nos encontros semanais, o grupo buscou discutir sobre as 

potencialidades pedagógicas da História da Matemática no Ensino por meio de 

seminários de pesquisa e produções científicas. Esses encontros tiveram como 

resultado um projeto de pesquisa que procura estreitar o diálogo entre 

historiadores e educadores matemáticos a fim de contribuir para  elaboração de 

novas estratégias de ensino. Apresentam-se aqui os dois pontos principais 

pelos quais se buscam articular História da Matemática e Educação 

Matemática. O primeiro é o contexto no qual conceitos matemáticos são 

desenvolvidos, e, o segundo, o movimento do pensamento no contexto em que 

tais conceitos foram concebidos. A discussão desses pontos direciona-se à 

revisão historiográfica, contextualizada com os propósitos da Educação 

Matemática, e a abordagens metodológica que mediam o ensino e a 



 

aprendizagem da matemática. Desse modo, este trabalho busca justificar e 

propor uma abordagem que propicie a construção de uma interface entre 

história e ensino de matemática, pautada em novas tendências historiográficas 

e metodológicas. 

 

Palavras-chave: História da Matemática, Educação Matemática, Historiografia, 

Lógico-Histórico, Interface. 

 

 

INTERFACE BETWEEN MATHEMATICS HISTORY AND TEACHING: 

NARROWING THE GAP BETWEEN HISTORIOGRAPHY AND THE 

LOGICAL-HISTORICAL PERSPECTIVE 

 

Abstract 

 

Studies aiming to evaluate and bring new contributions, regarding pedagogical 

potentials of History in Mathematics Education, have been carried out for some 

time. Some of these studies, besides providing support for the understanding of 

the role of History in teaching, have also suggested different pedagogical 

tendencies, associating them with the use of History of Mathematics, in order to 

propose new approach ways. This study aims to present the first outcomes of 

reflections and discussions fostered by HEEMa group (History and 

Epistemology Study and Research Group in Mathematics Education), which 

started its activities in August 2008. In weekly meetings, the group sought to 

discuss about the pedagogical potential of History of Mathematics in Teaching, 

through research seminars and scientific productions. These meetings resulted 

in a research project that seeks to narrow dialogue between Mathematics 

teachers and historians, in order to contribute to the elaboration of new teaching 

strategies. We present the two main points, through which we seek to relate the 

History of Mathematics and Mathematics Education. The first is the context in 

which Mathematics concepts are developed, and the second, the movement of 

thought in the context in which such concepts were conceived. The discussion 

of these points is guided toward the historiographical revision, in the context of 

Mathematics Education purposes, and the methodological approaches which 



 

mediate Mathematics teaching and learning. Therefore, this work seeks to 

justify and propose an approach that provides the construction of an interface 

between History and Mathematics teaching, based on new historiographical and 

methodological trends. 

 

Key-words: History of Mathematics; Mathematics Education; Historiography; 

Logical-Historical; Interface. 

 

 



 

REVISTAS PEDAGÓGICAS E A PRODUÇÃO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA NO BRASIL: O CASO DA GESTAÇÃO DE UM PROGRAMA 

DE MATEMÁTICA MODERNA PARA O SECUNDÁRIO 

 

Maria Cristina Araújo de Oliveira UNIBAN 

 

Resumo 

 

O artigo discute o uso de revistas pedagógicas na produção de história da 

Educação Matemática no Brasil e apresenta o processo de gestação de um 

programa de Matemática moderna para o secundário. A partir da análise de 

duas revistas pedagógicas publicadas na década de 1950 e início da década 

de 1960 constrói-se uma reflexão sobre práticas docentes na sala de aula de 

Matemática. Os artigos publicados nas revistas permitem uma aproximação 

com dilemas vivenciados pelos professores de matemática em relação aos 

conteúdos e aos métodos, com problemas relacionados à implementação de 

novas propostas e discussões sobre novas metodologias de ensino, entre 

outras questões relacionadas à atividade do professor de Matemática no 

período em questão. Utilizando como porta de entrada a revista Atualidades 

Pedagógicas, além de outros documentos como anais dos Congressos 

Brasileiros do Ensino da Matemática, livros publicados pelo G.E.E.M., etc, 

constrói-se uma história do Programa de Matemática moderna veiculado pelo 

G.E.E.M.. 

 

Palavras-chave: História da Educação Matemática; Revistas Pedagógicas, 

Programas de Matemática Moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDAGOGICAL JOURNALS AND THE PRODUCTION OF MATHEMATICS 

EDUCATION HISTORY IN BRAZIL: THE CASE OF GESTATION OF 

MODERN MATHEMATICS PROGRAM FOR HIGH SCHOOL  

 

Abstract 

 

The article discusses the use of pedagogical journals in the production of of the 

history of Mathematics Education in Brazil, and it presents the gestation 

process of a Modern Mathematics program for High School. From the analysis 

of two pedagogical journals, published in the 1950s and beginning of the 1960s, 

we built a reflection on the teaching practices in the Mathematics classroom. 

The articles published in the journals offered an overview of dilemmas 

experienced by Mathematics teachers in relation to contents and methods, 

problems related to the implementation of new proposals and discussions of 

new teaching methodologies, amongst other issues relatedto the activities of 

Mathematics teacher during the period in question. Using the journal 

“Atualidades Pedagógicas” as a starting point, along with other documents, 

such as proceedings of Brazilian Congresses of Mathematics Teaching, books 

published by G.E.E.M., etc, we were able to build the history of the Modern 

Mathematics Program disseminated by G.E.E.M. 

 

Key-words: History of Mathematics Education; Pedagogical Journals; Modern 

Mathematics Programs. 

 



 

UM ESTUDO DO ARTIGO “EXPOSITION OF A GENERAL THEORY OF 

LINEAR TRANSFORMATIONS” DE GEORGE BOOLE (1841) 

 

Adriana Cesar de Mattos (UNIMEP) 

Kelly Cristina Trinca Marchesi (UNIMEP) 

Gisele Zanuzi Hebfner (UNIMEP) 

 

Resumo 

 

Do ponto de vista da História da Matemática se buscarmos a “razão de ser” da 

Álgebra inglesa do século XIX, certamente encontraremos dois nomes: Arthur 

Cayley e Joseph Sylverster e a Teoria dos Invariantes. Historiadores da 

Matemática defendem que esta Teoria adquiriu importância no cenário inglês 

após a publicação do artigo “Exposition of a General Theory of Linear 

Transformations” por George Boole, em 1841, servindo de base tanto para 

Cayley como para Sylvester. Decidimos escrever sobre este trabalho de Boole 

(1841) pelo fato de ele ser considerado o início da Teoria dos Invariantes pela 

História da Matemática.  

 

Palavras-Chaves: Invariante, diferenciação, formas homogêneas, quântico.  

 

 

 

A STUDY OF THE ARTICLE  

“EXPOSITION OF A GENERAL THEORY OF LINEAR 

TRANSFORMATIONS” BY GEORGE BOOLE (1841) 

 

Abstract 

 

From the point of view of the History of Mathematics, if we seek the raison 

d'être of British Algebra from the nineteenth century, we will certainly come 

across two names: Joseph Sylverster and Arthur Cayley and the Theory of 

Invariants. Mathematics historians argue that this theory gained prominence in 

the English scenario after the publication of the article "Exposition of a General 



 

Theory of Linear Transformations", by George Boole in 1841, providing the 

basis for both Cayley and Sylvester. We have decided to write about Boole’s 

work (1841) because it is considered the beginning of the Invariant Theory by 

the History of Mathematics. 

 

 

Key-words: Invariant; Differentiation; Homogenous Forms; Quantum. 
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Resumo 

 

Adrien Marie Legendre, matemático francês no período revolucionário, se 

propõe a resgatar com sua obra Éléments de Géométrie o rigor matemático na 

postulação e na demonstração de idéias matemáticas. Por sua vez, Manoel 

Ferreira de Araújo Guimarães, ao lecionar Matemática na Academia Militar, 

criada com a vinda da família real para o Brasil, no início do século XIX, faz a 

tradução da obra de Legendre para o português, para utilizá-la em suas aulas. 

Apresentamos, neste texto, o ponto de partida para a análise da tradução 

realizada por Manoel Ferreira de Araújo Guimarães, alguns apontamentos de 

historiadores da matemática no Brasil e alguns elementos do conhecimento 

matemático proposto no original que foram “adequados” na tradução. 

 

Palavras-Chave: 1.História da Ciência; 2.Adrien M. Legendre; 3.Manoel F.A. 

Guimarães; 4. Livro de Matemática; 5. Educação Matemática; 6. Tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The Translation by Manoel Ferreira de Araújo Guimarães of the work 

‘Éléments de Géométrie’ by Adrien Marie Legendre  

in the ninteenth century: preliminary notes. 

 

Abstract 

 

Adrien Marie Legendre, French mathematician in the revolutionary period, 

proposes to redeem with his work, Éléments de Géométrie, the mathematical 

rigor in the nomination and demonstration of mathematical ideas. In turn, 

Manoel Ferreira de Araújo Guimarães, when teaching Mathematics at the 

Military Academy, which was set up for the arrival of the royal family in Brazil at 

the beginning of the nineteenth century, translated Legendre's work for the 

Portuguese, to use it in his classes. We present, in this text, the starting point 

for the analysis of the translation carried out by Manoel Ferreira de Araújo 

Guimarães, including some notes of historians of Mathematics in Brazil and 

some elements of Mathematics knowledge proposed in the original document 

that were considered “adequate” in the translation. 

 

Key-words: History of Science; Adrien M. Legendre; Manoel F. A. Guimarães; 

Mathematics Textbook; Mathematics Education; Translation.  

 

 



 

O ENSINO DE GEOMETRIA NO CENÁRIO INTERNACIONAL DO 

MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA 

 

Maria Célia Leme da Silva 

GHEMAT – UNIBAN/SP 

mcelialeme@gmail.com 

Resumo 

 

 O artigo intenta discutir, apontar e analisar as propostas para o ensino 

de geometria durante o Movimento da Matemática Moderna (MMM) no cenário 

internacional. O MMM visa promover mudanças significativas no currículo de 

geometria. A frase “Abaixo Euclides!” torna-se emblemática. Muitas são as 

interpretações desta frase, e conseqüentemente mais de uma proposta é 

apresentada para o ensino de geometria de modo a encontrar aquela que 

melhor responda aos objetivos do Movimento. Trazemos para discussão a 

proposta dos textos didáticos produzidos pelo School Mathematics Study 

Group (SMSG), a discussão presente nos Seminários de Royaumont e 

Dubrovnik, promovidos pela Organização Européia de Cooperação Econômica 

(OECE) e na Primeira Conferência Inter-Americana sobre Educação 

Matemática (CIAEM). 

 

Palavras-chave: Ensino de geometria, Movimento da Matemática Moderna, 

SMSG, Royaumont, Dubrovnik, 1º CIAEM. 
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GEOMETRY TEACHING IN THE INTERNATIONAL SCENARIO OF  

MODERN MATHEMATICS MOVEMENT  

 

Abstract 

 

The article seeks to discuss, point out and analyze the proposals for Geometry 

teaching, carried out during the Modern Mathematics Movement (MMM), in the 

international scenario. MMM aims to promote significant changes in the 

Geometry Curriculum. The phrase “Down with Euclid!” becomes emblematic. 

There are many interpretations for this phrase, and consequently more than one 

proposal is presented for Geometry teaching, in order to find the one which best 

responds to the Movement objectives. We would like to discuss the proposal of 

textbooks produced by School Mathematics Study Group (SMSG), the current 

discussion in Royaumont and Dubrovnik Seminars, promoted by the 

Organization for European Economic Cooperation (OEEC), and at the First 

Inter-American Conference on Mathematics Education (CIAEM). 

 

Key-words: Geometry Teaching; Modern Mathematics Movement; SMSG; 

Royaumont; Dubrovnik; 1st CIAEM. 
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Resumo 

 

Este artigo insere-se em um âmbito de trazer a discussão sob o ponto de vista 

da História da Matemática e da Etnomatemática as relações destas com a 

cultura judaico-hebraica. Particularmente discute sobre elementos matemáticos 

concernentes a descrição da construção do primeiro templo do povo judeu, ou 

seja, o Templo de Jerusalém. Para a realização do trabalho foram utilizadas 

como fontes primárias  quatro versões bíblicas distintas. Deste modo, durante 

seu desenvolvimento, fizeram-se presentes determinadas ticas de matema 

relacionadas a essa descrição que corroboram o quadro da análise efetuada. 

Para tanto, a condução do trabalho teve como aportes os “olhares” da 

Etnomatemática, além de recorrências a estudos de História da Arquitetura, 

bem como de Geometria Sagrada e Simbolismo Religioso. Ao final, verificaram-

se características de uma descrição de natureza simples, embora a obra tenha 

possuído um caráter suntuoso. Além disso, depreende-se também a existência 

de uma matemática voltada à aplicabilidade construtiva, à presença de formas 

geométricas, unidades de peso, comprimento e capacidade, dentre outras, 

possivelmente relacionadas à edificação do Templo e às atividades realizadas. 

Essas características se constituem como parte do quadro dos elementos 

matemáticos procurados. 

 

Palavras-chave: História da Matemática. Educação Matemática. Templo de 

Jerusalém. 

 

 

 

 

 

 



 

MATHEMATICS HISTORY AND HEBRAIC CULTURE 

 

Abstract 

 

This article aims to discussion the relationships of Mathematics History and 

Ethnomathematics with the Jewish-Hebraic culture. Particularly, it discusses the 

mathematical elements regarding the description of the construction of the first 

Temple of the Jewish people, namely the Jerusalem Temple. We used as 

primary sources four different biblical versions. Thus, during its development 

certain „ticas of matema’ related to that description became evident, supporting 

the framework of the analysis which was carried out. To this end, the study was 

based on contributions from Ethnomathematics, besides referring to studies of 

History of Architecture, and Sacred Geometry and Religious Symbolism. Finally, 

we observed characteristics of a simple description, although the study has 

possessed a magnificent character. Furthermore, it appears that there is also a 

„mathematics‟ focused on the constructive applicability, the presence of 

geometric forms, weight units, length and capacity, among others, possibly 

related to the construction of the Temple and to the activities performed.  These 

characteristics are set up as part of the framework of mathematical elements 

sought 

   

Key-words: History of Mathematics; Mathematics Education; Jerusalem 

Temple. 

 

 

HISTORIE DES MATHÉMATIQUES ET CULTURE HÉBRAIQUE  

 

Résumé 

 

Cet article s‟insére dans un context d'apporter la discussion  sous le point de 

vue de l'Histoire de la Mathemátique et de la Ethnomathemátique. Les relations 

de ceux ci avec la culture juif-hébraique. Particulièrment il discute sur les 

éléments mathématiques concernant a la description de la construction du 

premier temple du  peuple juif, c‟est à dire, le temple de Jérusalem. Pour la 



 

réalisation du travail  ont été utilisés comme sources primaires  quatre versions 

bibliques differents. Donc, au cours son developpement étaient présents 

certaines ticas et matema relatifs à cette description que corroborrent le cadre 

de l´analyse  effectuée. Par conséquence, la conduite du travail a eu comme 

contributions les “regards” de l´ethnomáthematique, au delá des récurrences et 

études de l‟histoire del‟architecture, bien comme de la géométrie sacrée et 

symbolisme  religieux. A la fin, les caractéritiques d´une description de nature 

simple ont été verifiées, bien que le travail ait possédé un caractère somptueux. 

Est également montré l´existent d´une mathemátique revenue a l´applicabilité 

constructive, à les unités de poids, longueur, capacité,  et autref, possiblement 

liés à la construction  du temple e les activitées liées. Ces caractéristiques sont 

constituées dans le cadre des éléments mathématiques rechercher.  

 

Mots-clés: Histoire des Mathématiques. Éducation  Mathématiques. Temple de 

Jérusalem. 

 

LA HISTORIA DE LA MATEMÁTICA Y CULTURA HEBRAICA 

 

Resumen 

 

Este artículo interfiere en una magnitud de traer la discusión sobre el punto de 

vista de la Historia de la Matemática y de Etnomatemática las relaciones de 

éstos con la cultura judío-hebraica. Particularmente discute sobre los 

elementos matematicos acerca de la descripción de la construcción del primer 

templo de las personas judías, en otros términos, el Templo de Jerusalén. Para 

el logro del trabajo se usaron como el primero de las fuentes cuatro versiones 

bíblicas diferentes. Desta manera, durante su desarrollo, se hicieron presentes 

determinadas ticas y matema relacionadas a esa descripción que corroboran el 

cuadro del análisis hecho. Para tanto, la construcción del trabajo tenía como las 

contribuciones las “miradas” de la Etnomatemática, además de las apelaciones 

a estudios de Historia de la Arquitectura, así como de sagrada geometría y el 

simbolismo religioso. Al final, se verificaron características de una descripción 

de naturaleza simple, aunque el trabajo ha poseído un carácter magnífico. 

Además, también se infiere la existencia de una matemática devuelta a la 



 

pertinencia constructiva, a la presencia de las maneras geométricas, las 

unidades de peso, longitud, capacidad, entre otras, posiblemente relacionadas 

a la construcción del Templo y as las actividades logradas. Esas características 

se constituyen como la parte del cuadro de los elementos matemáticos 

buscados.   

   

Las palabras codificadas: La historia de la Matemática.  La Educación 

Matemática.  El Templo de Jerusalén. 

 

 

 

 

 



 

UMA ABORDAGEM DAS CULTURAS NEGRAS E DAS INDÍGENAS NAS 

AULAS DE MATEMÁTICA 
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Resumo 

 

Inicialmente, este trabalho destaca que o ensino de matemática foi concebido 

sob o signo da objetividade, de modo a contribuir intensamente para com a 

manutenção e aceleração do crescimento econômico. Pontua que, em 

decorrência disso, questões como crenças, percepções, valores, estruturas 

míticas e posições de sujeito na sociedade, em geral, passam ao largo do 

discurso do professor de matemática. Em seguida, expõe o argumento de que 

o ensino de matemática não é neutro, mas, sim, parte de um processo 

marcado por relações de diferença e de poder e que, como todas as 

identidades, a do ensino de matemática também é múltipla e pode ser 

reinventada. Ressalta que a obrigatoriedade da inclusão do estudo das 

histórias e das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas no currículo das 

escolas básicas impõe uma mudança no ensino de matemática e contribui para 

um questionamento a seu respeito. Lembra que, com a aprovação da Lei 

11645/08, todas as disciplinas do Ensino Fundamental passaram a ser 

responsáveis por contribuir para que seja destruída uma imagem 

preconceituosa dos negros e dos índios. Exposto o contexto a partir do qual a 

pesquisa foi proposta, a questão de investigação é anunciada: “como abordar, 

nas aulas de matemática, as histórias e as culturas dos índios e dos negros 

brasileiros?” Esclarece que, a essa questão, estão associados os objetivos de 

gerar conhecimentos e materiais didático-pedagógicos capazes de apoiar as 

práticas dos professores desta área na implementação da Lei 11.645/08 e de 

indicar à Universidade ações a serem tomadas na formação inicial e 

continuada de professores de Matemática. Em seguida, elucida que, 

teoricamente, a pesquisa está apoiada nos estudos sobre Identidade, na 

História Cultural e na Antropologia do Imaginário. Explica que as teorias sobre 

Identidade revelam as múltiplas e cambiantes faces dos sujeitos, bem como a 



 

possibilidade de que ela seja pensada como uma escolha. Comenta que a 

História Cultural cria oportunidades para desconstruir percepções e 

categorizações, evidenciar o silenciado, os mecanismos de dominação e de 

exploração entre os brancos, negros e índios – ao longo da história do Brasil e 

na atualidade. Pontua que a Antropologia do Imaginário realça identidades 

profundas que marcam diferentes conhecimentos em suas relações com as 

cosmogonias, as linguagens, os valores, as religiosidades, os mitos e ritos de 

povos distintos. Explica que, com o uso desse aporte teórico, as festas 

populares são compreendidas como experiências educativas não formais com 

possibilidades a serem exploradas nas escolas. Finalmente, o trabalho dá a 

conhecer alguns resultados da pesquisa. Ao fazê-lo, ressalta que os 

maracatus, ainda hoje, são símbolos da cultura negra e também revelam 

elementos sobre as trocas culturais realizadas entre negros, índios e brancos. 

Mostra que eles podem ser importantes para a análise dos discursos e das 

várias técnicas de dominação étnico-raciais que permeiam a história do Brasil.  

No que se refere à abordagem de conceitos matemáticos previstos para o 

currículo básico, afirma que essas festas populares proporcionam a exploração 

de atividades relacionadas ao estudo da geometria plana e espacial, da 

proporcionalidade e da permutação.  

 

Palavras-chave: Etnomatemáticas, Formação de Professores. Cultura Afro-

brasileira. Culturas Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPROACH OF AFRICAN-BRAZILIAN AND INDIGENOUS PEOPLE 

CULTURES IN MATHEMATICS CLASSES 

 

Abstract 

 

Firstly, in this study we highlight that Mathematics teaching was conceived 

under the sign of objectivity, in order to make a substantial contribution to the 

maintenance and acceleration of the economic growth. As a result, issues such 

as beliefs, perceptions, values, mythic structures and subject positions in 

society are for the most part not observed in the discourse of Mathematics 

teachers. Next, we discuss the argument that Mathematics teaching is not 

neutral, but part of a process marked by difference and power relationships, and 

that, like all identities, Mathematics teaching is also multiple and can be re-

invented. We emphasize that compulsory inclusion of study of history and 

culture of Africa, African-Brazilian and indigenous people in the basic education 

curriculum imposes changes to Mathematics teaching, and contributes to 

questioning it. It is worth noting that by the approval of Law 11645/08 all 

subjects from Basic Education were to be responsible to abolish prejudice 

against black and indigenous people. Once the research context has been 

explained, we can turn our attention to our research question: "how do you 

approach the history and culture of African-Brazilian and Indigenous people in 

Mathematics classes?" We state that associated to this question are the 

objectives for generating knowledge and didactic-pedagogical materials, 

capable of supporting the teaching practice within this area, by the 

implementation of Law 11.645/08, and to offer the University suggestions of 

actions to be taken in Mathematics teachers‟ initial and continuous education. 

Then, we clarify that theoretically the research project is based on studies about 

Identity, Cultural History and Anthropology of the Imaginary. We point out that 

theories about Identity reveal the multiple and changeable subjects‟ faces, as 

well as the possibility of Identity as a choice. We explain that Cultural History 

creates opportunities to deconstruct perceptions and categorizations, to reveal 

the unsaid, the domination and exploration mechanisms among the whites, 

blacks and indigenous people throughout the history of Brazil to date. We point 

out that the Anthropology of Imaginary highlights deep rooted identities, which 



 

mark different types of knowledge and their relationships with cosmogonies, 

languages, values, religions, myths and rites of distinct peoples. We explain 

that, with the use of this theoretical basis, popular festivals are understood as 

non-formal educational experience with possibilities to be explored at schools. 

Finally, we present some results of this research project. In doing so, we 

emphasize that “maracatus”, even today, are symbols of black culture and also 

show elements about cultural exchanges carried out among blacks, indigenous 

people and whites. We show that they may be important for the analysis of 

discourses and the various techniques of ethno-racial domination, which 

permeate the history of Brazil. Regarding the approach of mathematical 

concepts prescribed in the basic curriculum, we state that these popular 

festivals provide opportunities for activities related to plane and spatial 

geometry study, proportionality and permutation. 

 

Key-words: Ethnomathematics; Teacher Education; Afro-Brazilian Culture; 

Indigenous People Cultures. 

 

 

  

UN ENFOQUE DE LAS CULTURAS NEGRAS Y CULTURAS INDÍGENAS EN 

CLASES DE MATEMÁTICAS 

 

Resumen 

 

Este trabajo pone de relieve que la enseñanza de las matemáticas ha sido 

concebido bajo el signo de la objetividad, o que contribuye, en gran medida, a 

mantener y acelerar el crecimiento económico. En consecuencia, cuestiones 

tales como las creencias, percepciones, valores y estructuras míticas, de las 

posiciones de sujeto en la sociedad, en general, no están presentes del 

discurso del profesor de matemáticas. Pero la enseñanza de las matemáticas 

es un proceso marcado por la diferencia y las relaciones de poder. Por lo tanto, 

también en la enseñanza de las matemáticas pueden incluir el estudio de la 

historia y la cultura de África, Afro-brasileña e indígenas en el currículo de las 

escuelas primarias, como lo exige la ley brasileña. Pero esto requiere un 



 

cambio en la enseñanza de las matemáticas y contribuye a proponer  una 

pregunta.: „cómo enseñar la historia y la cultura afro-brasileñas e indígenas en 

las clases de matemáticas?” Se prevé que, a esta pregunta, tiene como 

resultado la generación de conocimientos y materiales capaz de apoyar las 

prácticas de los profesores en este ámbito en la aplicación de la Ley 11645/08. 

Se prevê tambiem que la Universidad indique las medidas que deben 

adoptarse en la formación inicial y continua de los profesores de matemáticas. 

Este trabajo aclara que la investigación se apoya en estudios de identidad, en 

la Historia Cultural y Antropología de la imaginaria. Explica que con el uso de 

esta contribución teórica, las fiestas populares se compredidas como las 

experiencias educativas no formal, con oportunidades para ser explotado en las 

escuelas. Por último, el trabajo presenta algunos resultados de búsqueda. 

Hace hincapié en que, incluso hoy, maracatus son símbolos de la cultura y el 

negro también muestran detalles de los intercambios culturales llevadas a cabo 

entre los negros, indios y blancos. Maracatus puede ser importante para el 

análisis de los discursos y las diferentes técnicas de la dominación étnico-racial 

que impregnan la historia de Brasil. En lo que respecta al enfoque de los 

conceptos matemáticos básicos previstos para el plan de estudios, puede 

utilizarse  maracatus en el estudio de la geometría plana y espacial, la 

proporcionalidad y la permutación. 

 

Palabras clave:  Etnomatemática, formación de docentes. La cultura afro-

brasileña. Culturas Indígenas 

 

 

 

 

 

 

AN APPROACH OF AFRICAN-BRAZILIAN AND INDIGENOUS PEOPLE 

CULTURES IN MATHEMATICS CLASSES 

 

Abstract 



 

Initially, this work highlights that the teaching of mathematics was conceived 

under the sign of objectivity, to contribute strongly to maintaining and 

accelerating economic growth. In result, issues such as beliefs, perceptions, 

values, and mythic structures of subject positions in society, in general, are off 

the speech of the professor of mathematics. Then presents the argument that 

the teaching of mathematics is not neutral, but part of a process marked by 

difference and relations of power. Emphasized that the adoption of the Law 

11645/08 - which includes the study of histories and cultures of Africa, african-

Brazilian and indigenous in the curriculum of primary schools - requires a 

change in the teaching of mathematics and contributes to a question: " how to 

teach history and culture african-brazilian and indigenous peoples in the 

mathematics classroom? " It provides that, to this question, are associated the 

goals of generating knowledge and materials capable of supporting the 

practices of teachers in this area in the implementation of the Law 11645/08 

and the University indicate actions to be taken in the initial and continuing 

training of teachers of mathematics. Then clarifies that, theoretically, the 

research is supported in studies of identity, in Cultural History and Anthropology 

of the Imaginary. Explains that with the use of this theoretical contribution, the 

popular festivals are opportunities to be exploited in schools. Finally, 

emphasizes that maracatus, even today, are symbols of black culture and also 

show details of the cultural exchanges carried out between blacks, Indians and 

whites. Maracatus can be important for the analysis of discourses and the 

various techniques of ethno-racial domination that permeate the history of 

Brazil. Regarding the approach to mathematical concepts planned for the basic 

curriculum, provide the holding of activities related to the study of geometry and 

spatial plane, proportionality and permutation. 

 

Keywords: Ethnomathematics, Teacher Education. Afro-brazilian culture. 

Indigenous Cultures 

 

 

Une perspective pour l'abordage des cultures noires et des cultures 

indigènes dans les leçons de mathématiques. 

 



 

Résumé  

 

Initialement, ce travail met en évidence que l'enseignement des mathématiques 

a été conçu sous le signe de l'objectivité, de contribuer fortement au maintien et 

à l'accélération de la croissance économique. En conséquence, des questions 

telles que les croyances, les perceptions, les valeurs et les structures du thème 

mythique de positions dans la société, en général, ne sont pas le discours du 

professeur de mathématiques. Présente ensuite l'argument selon lequel 

l'enseignement des mathématiques n'est pas neutre, mais une partie d'un 

processus marqué par la différence et les relations de pouvoir. Souligné que 

l'adoption de la loi 11645/08 - qui comprend l'étude des histoires et des cultures 

de l'Afrique, afro-brésiliennes et autochtones dans le curriculum des écoles 

primaires - a besoin d'un changement dans l'enseignement des mathématiques 

et contribue à une question: «comment d'enseigner l'histoire et la culture afro-

brésilienne et les peuples autochtones dans la classe de mathématiques? " Il 

prévoit que, à cette question, sont associés des objectifs de production de 

connaissances et de matériaux capables de soutenir les pratiques des 

enseignants dans ce domaine dans la mise en œuvre de la loi 11645/08 et 

l'Université d'indiquer les mesures à prendre dans la formation initiale et 

continue des professeurs de mathématiques.  

Ensuite, précise que, en théorie, la recherche est prise en charge dans les 

études de l'identité, à la culture de l'histoire et d'anthropologie de l'imaginaire. 

Explique que l'utilisation de cette contribution théorique, les populaires festivals 

sont des occasions pour être exploitées dans les écoles. Enfin, souligne que 

maracatus, aujourd'hui encore, sont des symboles de la culture noire et aussi 

voir les détails des échanges culturels effectués entre les Noirs, les Indiens et 

les Blancs. Maracatus peut être importante pour l'analyse des discours et les 

diverses techniques de domination ethno-raciale qui imprègnent l'histoire du 

Brésil. En ce qui concerne l'approche de concepts mathématiques de base 

prévue pour le curriculum, la tenue d'activités liées à l'étude de la géométrie 

plane et spatiale, de proportionnalité et de permutation. 

 

Mots-clés: Ethnomathematics, la formation des enseignants. Culture afro-

brésilienne. Cultures autochtones 



 

A HISTÓRIA DO CÁLCULO SOB A ÓTICA DA CONSTRUÇÃO DE 

MODELOS: CONTRIBUIÇÕES DOS GREGOS A NEWTON 

 

Maria Deusa Ferreira da Silvai 

 

Resumo 

 

Nesta comunicação apresento partes de um trabalho de pesquisa que venho 

desenvolvendo junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na linha de pesquisa: Educação 

Matemática. Nível: Doutoradoii. O referido trabalho tem como objetivo fazer 

uma (re)construção histórica do desenvolvimento Conceitual do Cálculo 

Diferencial e Integral olhando-o como uma construção de modelos. Tais 

modelos, gerados a partir de problemas que foram sendo propostos ao longo 

da história e iam sendo modificados à medida que novos problemas eram 

postos e o conhecimento matemático avançava. Nessa perspectiva, busco 

também mostrar que esse processo envolveu uma legião de 

matemáticos/filósofos da natureza, que se inicia com as especulações de 

natureza científica e filosófica dos antigos gregos e culmina com o trabalho de 

Newton, no século XVII. Além disso, nesse processo de reconstrução do 

desenvolvimento conceitual do cálculo estou analisando esse ciclo de 

construção de modelos à luz da teoria da modelagem matemática, conforme a 

entendemos hoje. Assim, inicio o relato do trabalho apresentando como a 

pesquisa se configurou a partir das minhas motivações e experiências. Em 

seguida, delineio os caminhos percorridos para o refinamento da pergunta 

diretriz e dos objetivos. Na sequência, delimito e discuto as escolhas 

metodológicas com base nos campos teóricos em que a pesquisa se assenta. 

Então, apresento o corpus principal da pesquisa, ou seja, reconstruo a história 

do cálculo como uma construção de modelos que se iniciou com os gregos 

antigos e vai até Newton. Nesse processo de reconstrução busco também 

consolidar a pesquisa como uma produção inédita e, portanto, salutar para a 

pesquisa em Educação Matemática, em particular para a história da 

matemática. Finalmente, discuto que com este estudo pretendo contribuir com 

uma nova visão histórica sobre o desenvolvimento conceitual do cálculo e 



 

apresentar sugestões para o seu ensino usando a história como agente re-

significante do ensino de matemática. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, história da matemática, ensino de 

cálculo. 

 

 

HISTORY OF CALCULUS FROM THE POINT OF VIEW OF MODEL 

CONSTRUCTION: CONTRIBUTIONS FROM THE GREEKS 

THROUGH NEWTON 

 

Abstract 

 

This text presents parts of a research project that we have been developing with 

the Post-Graduation Program in Education, from the Federal University of Rio 

Grande do Norte, Brazil, in Mathematics Education research, at a Doctorateiii 

Level. The referred study aims to carry out a historically (re)construction of the 

conceptual development of Integral and Differential Calculus, as a construction 

of models. Such models, generated from problems that have been proposed 

throughout history, and which evolved as new problems appeared and 

Mathematics knowledge advanced. In this perspective, we also seek to 

demonstrate that this process has involved a host of mathematicians/nature 

philosophers, which started with speculations of scientific and philosophical 

nature from the ancient Greeks, and culminated with Newton’s work, in the 

seventeenth century. Furthermore, in this reconstruction process of the 

conceptual development of calculus, we analyze this construction cycle in the 

light of the current Mathematics modeling theory. Thus, this report starts with an 

overview of how the research project was shaped from our motivations and 

experiences. Then, we outline the paths taken for the refinement of the 

research question and objectives. Next, we delimitate and discuss the 

methodological choices based on theoretical fields in which the research is 

done. We then introduce the main body of the research project, i.e. the 

reconstruction of the calculus history as a construction of models, from the 

ancient Greeks through Newton. In this reconstruction process, we also seek to 



 

consolidate research as a novel production, and therefore suitable for 

Mathematics Education research, in particular for the history of Mathematics. 

Finally, we discuss that through this study we aim to contribute a new historical 

view of the conceptual development of calculus, and to offer suggestions for its 

teaching, using history as a re-signifying agent in Mathematics teaching.   

 

Key-words: Mathematics Education; History of Mathematics; Calculus 

Teaching.  

 

                                                           
1
 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN/Professora Assistente da UESB – 

Vitória da Conquista (BA). mariadeusa@gmail.com 
2
 Orientador - Prof. Dr. Iran Abreu Mendes. UFRN/PPGED. iamendes1@gmail.com 

../../../../../../Configura��es%20locais/Temp/mariadeusa@gmail.com
../../../../../../Configura��es%20locais/Temp/iamendes1@gmail.com


 

INDICADORES DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO: AMOSTRAGEM DA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA LINHA DE PESQUISA ENSINO DE CIÊNCIAS 

E MATEMÁTICA, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DA UFMS NO PERÍODO DE 1994 A 2008 

 

Bernardete Maria Andreazza Gregio – UFMS 

 

Resumo 

 

Este artigo apresenta os dados de um estudo que teve como pressuposto, a 

análise documental de relatórios de dissertação, através da seleção, leitura e 

análise da produção da Linha de Pesquisa de Ensino de Ciências e Matemática 

por meio de amostragem com a finalidade de desvelar as tendências 

epistemológicas da produção, levantamento de temas, referenciais teóricos, 

métodos, e objetos de investigação realizada nos 20 anos do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFMS, com o objetivo de sistematizar a 

produção existente e compreender as lacunas existentes nesse campo de 

investigação. Os resultados apontam que a linha tem produzido trabalhos 

voltados para teorias originadas na linha francesa da Didática da Matemática 

com destaque para a Engenharia Didática e a Teoria Antropológica do Didático. 

Os estudos que tratam de formação continuada revelam que a mesma não 

provoca os efeitos desejados na prática de sala de aula, pois há um 

distanciamento entre a ação docente e os estudos teóricos, aos quais os 

professores são submetidos. Esse estudo permitiu-nos identificar que, no geral, 

existe coerência entre os objetivos das pesquisas desenvolvidas dentro da 

temática da Linha de Pesquisa Ensino de Ciências e Matemática, evidenciando 

o compromisso da Linha com o acompanhamento e a avaliação das políticas 

educacionais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática; Formação de Professores; 

Prática Docente; Tendências Epistemológicas. 

 

 



 

 

RESEARCH INDICATORS IN EDUCATION: SAMPLING OF SCIENTIFIC 

PRODUCTION IN SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION RESEARCH, 

OF THE POST-GRADUATION PROGRAM IN EDUCATION OF UFMS, 

WITHIN THE PERIOD BETWEEN 1994 AND 2008 

 

Abstract 

 

This article presents data from a study which presupposed the documental 

analysis of dissertations reports, through the selection, reading and analysis of 

production in the Science and Mathematics Teaching research line by way of 

sampling, in order to reveal the epistemological trends of production, inventory 

of themes, theoretical references, methods, and research objects, carried out in 

the 20 years of the Post-Graduation Program in Education, of UFMS, aiming to 

systematize the existing production and understand the gaps in this research 

field. The results suggest that this research line has produced studies related to 

theories drawn from the French Mathematics Didactics research line, with 

emphasis on the Didactic Engineering and the Anthropological Theory of 

Didactic. The studies that address ‘continuous education’ show that it does not 

cause the desired effects in the classroom practice, once there is a gap 

between teacher’s actions and the theoretical studies, which the teachers are 

submitted to. This study allowed us to identify that in general there is 

consistency between the objectives of research projects developed within the 

thematic of the Science and Mathematics Teaching research line, highlighting 

the commitment of this research line with the follow-up and evaluation of 

educational policies.  

 

Key-words: Mathematics Education; Teacher Education; Teacher Practice; 

Epistemological Trends. 

 



 

AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA NAS 

ESCOLAS INDÍGENAS XACRIABÁ 

 

Augusta Aparecida Neves de Mendonça 

Márcia Maria Fusaro Pinto 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Resumo 

 

Este artigo apresenta resultados de pesquisa com o objetivo de descrever e 

analisar as práticas pedagógicas dos professores Xacriabá nas aulas de 

Matemática. Uma abordagem etnográfica foi utilizada (Green et al., 2005), 

incorporando direcionamentos da microetnografia para focalizar cenas 

particulares da cultura estudada, no caso, a sala de aula. Apresentamos aqui 

uma análise da observação das aulas. A relação espontânea percebida entre 

professores e alunos, permeada por elementos culturais, parece contribuir para 

que a Matemática não seja reconhecida como uma disciplina difícil de 

aprender, como ainda vemos em muitas outras escolas, incluindo não 

indígenas. 

 

Palavras chave: escola indígena, cultura escolar, aula de matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMS OF PARTICIPATION IN MATHEMATICS CLASSES 

AT THE XACRIABÁ INDIGENOUS PEOPLE SCHOOLS 

 

Abstract 

 

This article presents the results of a research project aimed at describing and 

analyzing the pedagogical practices of Xacriabá teachers in Mathematics 

classes. An ethnographic approach was used (Green et al., 2005), 

incorporating micro-ethnographic guidelines to focus on particular scenes of the 

studied culture - the classroom. The spontaneous relationship observed 

between teachers and students, permeated by cultural elements, seems to 

contribute to the perception that Mathematics is not recognized as a difficult 

subject to learn, as it is still observed in many other schools, including non-

indigenous ones. 

 

Key-words: Indigenous School; School Culture; Mathematics Class.  

 



 

CONTEXTO HISTÓRICO - SÓCIO - CULTURAL DAS UNIDADES AGRÁRIAS 

NÃO CONVENCIONAIS UTILIZADAS NA MATA SUL DE PERNAMBUCO E 

INSTITUTO FEDERAL – PE CAMPUS BARREIROS 
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Universidade Federal Fluminense e PPGEA – Brasil 

 

RESUMO 

 

A referida pesquisa tem por objetivo fazer uma análise sobre a adequação e o 

uso em larga escala de unidades agrárias não convencionais, em todas as 

atividades realizadas pelo trabalhador rural na Zona Canavieira da Mata Sul de 

Pernambuco. Resgata as intervenções do sistema oficial de medidas que, ao 

trazer uma nova forma de mensurar a realidade não consegue transpor a 

barreira empírica da prática, e conduz o homem a preservar em certas regiões 

do país, desde o tempo do Brasil colônia, o legado histórico como um dos seus 

maiores bens.  Aborda temas ou problemas da realidade social do homem 

agrário, estabelecendo prováveis parâmetros que interferem na sua política 

sócio – econômica, que cria e formata para ele um modelo de mundo particular 

e pequeno. Questiona a possibilidade desse homem sofrer algum tipo de 

exploração pela desigualdade que encontra nos canaviais, quando em seus 

atributos indumenta-se de instrumentos de mensuração não – convencionais e 

consegue ter noção de espaço para fixar de acordo com o seu modo de vida 

“digno” o seu ritmo de trabalho. Traça, dessa forma, o perfil do trabalhador e 

inter- relaciona prováveis causas e conseqüências para a utilização dessas 

unidades não convencionais. Sistematiza ainda, estratégias para criação de um 

modo de ver educação voltada a discussões de mobilização, juntamente com 

mailto:jrlinhares@vm.uff.br


 

os demais profissionais de ensino do Instituto Federal de Pernambuco – 

Campus Barreiros, para que se estabeleçam formas de consolidar o uso do 

Sistema Internacional de Unidades dentro de um contexto, sem deixar perceber 

que um aprendizado centrado nas realidades cotidianas dos nossos estudantes 

e suas atividades práticas são muito mais significativas e relevantes.  

 

Palavras chave: Unidades de Medidas, Homem do Campo, História, 

Sociedade, Cultura, Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORICAL-SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF NON-CONVENTIONAL 

AGRARIAN UNITS USED IN MATA SUL OF PERNAMBUCO AND FEDERAL 

INSTITUTE – BARREIROS CAMPUS 

 

Abstract 

 

This research project aims to carry out an analysis about the adequacy and the 

use, in large scale, of non-conventional agrarian units, in all the activities 

performed by the rural worker in the Sugar Cane Zone of Mata Sul of 

Pernambuco. It rescues the interventions of the official system of measures 

which, bringing a new way of measuring reality, cannot cross the empirical 

barrier of practice, and leads man to preserve, in certain regions of the country, 

since the colonial time in Brazil, the historical legacy as one of its greatest 

assets. It addresses themes or problems of the social reality of the agrarian 

man, establishing parameters likely to interfere with its socio-economic policy, 

which creates and formats a model of world that is individual and small. It 

questions this man’s possibility of suffering some kind of exploitation by the 

inequality he finds in sugar cane plantations, when, in his attributes uses non-

conventional measuring instruments and achieves the notion of space to be set 

in accordance with his way of life, "worthy" the pace of his work. Thus, it 

designs the worker’s profile and inter-relates probable causes and 

consequences for the use of these non-conventional units. Moreover, it 

systematizes strategies for the creation of a way to see education focused on 

mobilization discussions, together with other teaching professionals, from the 

Federal Institute of Pernambuco - Barreiros Campus, in order to establish ways 

to consolidate the use of International System of Units within a context, 

acknowledging that learning focused on everyday realities of our students and 

their practical activities is much more meaningful and relevant.  

 

Key-words: Measurement Units; Countryman; History; Society; Culture; 

Education. 

 



 

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE INSTRUÇÃO PÚBLICA: UM 

ESTUDO INICIAL DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA CONSTITUIÇÃO DO 

CURRÍCULO DE MATEMÁTICA  

 

Denise Franco Capello Ribeiro  

Pontifícia Universidade Católica - SP 

 

Resumo 

 

O objetivo deste artigo é apresentar as contribuições do livro Conferências 

Internacionais de Instrução Pública – recomendações de 1934 - 1963, 

publicado pelo Ministério da Educação e Cultura, Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, Brasil, 1965, para o  estudo das influências de doutrinas 

pedagógicas internacionais na elaboração, organização, constituição do 

currículo,métodos de ensino, e livros didáticos de Matemática das escolas 

brasileiras para o  nível secundário, utilizando como referencial teórico 

metodológico os autores: Antonie Proust e André Chervel . 

As questões norteadoras desta pesquisa podem ser resumidas Qual a origem 

da Matemática que está sendo ensinada nas atuais séries do Ensino Médio? E 

as suas orientações didático-pedagógicas? 

 

Palavras – chave: Livro Didático, História da Educação Matemática, Ensino 

Médio, Reforma Francisco Campos, Reforma Gustavo Capanema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNATIONAL CONFERENCES OF PUBLIC EDUCATION: AN INITIAL 

STUDY OF THE HISTORICAL PATH OF THE CONSTITUTION OF THE 

MATHEMATICS CURRICULUM  

 

Abstract 

 

The objective of this article is to present the contributions of the book 

“International Conferences of Public Education – recommendations of 1934 – 

1963”, published by Education and Culture Ministry, National Institute of 

Pedagogic Studies, Brazil, 1965, to the study of the influences of international 

pedagogic doctrines in the development, organization, curriculum constitution, 

teaching, methods and Brazilian High School Mathematics textbooks, using as 

theoretical framework the authors Antoine Proust and André Chervel. The 

guiding questions of this research project can be summarized as: What is the 

origin of Mathematics that is being taught in the current grades of High School? 

And what is its didactics-pedagogic orientation? 

 

Key-words: Textbooks; Mathematics Education History; High School; 

Francisco Campos Reform; Gustavo Capanema Reform. 

 



 

O CURSO DE MATEMÁTICA E O CURSO DE DIDÁTICA NA BAHIA: A 

HISTÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DE UM CORPO PROFISSIONAL   

 

André Luís Mattedi Dias1 

Januária Araújo Bertani2 

 

RESUMO 

 

Este trabalho dá continuidade a outros que temos realizado sobre o 

processo de profissionalização dos professores de matemática na Bahia. 

Assim, com o intuito de fazer uma análise histórica do processo de 

profissionalização do professor de matemática, achamos por bem, recorrer à 

cultura escolar. Neste ensaio, dentre as fontes primárias, as cadernetas (1943 

a 1965) do Curso de Matemática da Bahia são compreendidas como parte 

desta cultura escolar,  acreditamos que os registros dos professores significam 

práticas materializadas. Em busca da “reconstrução” histórica ganha voz a 

Faculdade de Filosofia da Bahia, o Curso de Matemática e de Didática, em 

especial a disciplina de Didática Especial da Matemática e os sujeitos 

envolvidos no processo. 

Palavras-chave: Profissionalização Docente, História e Matemática. 
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MATHEMATICS AND DIDACTIC COURSE IN BAHIA: THE HISTORY  

OF THE CONSTITUTION OF A PROFESSIONAL BODY  

 

Abstract 

 

This study builds on previous studies that we have carried out about the 

professionalization process of Mathematics teachers in Bahia. Thus, in order to 

make a historical analysis of the professionalization process, we have decided 

to use the school culture. In this article, amongst the primary sources, the 

record books (1943 to 1965) of the Mathematics Course of Bahia are 

understood as part of this school culture. We believe that teachers’ records 

mean materialized practices. In search of the historical “reconstruction”, we 

highlight the Faculty of Philosophy of Bahia, the Mathematics and Didactics 

Course, in particular the discipline of Special Didactics of Mathematics and the 

subjects involved in the process. 

 

Key-words: Teacher Professionalization; History; Mathematics.   

 

 



 

A MATEMÁTICA DO COLÉGIO ATRAVÉS DOS LIVROS DIDÁTICOS: 
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Resumo  

 

Este estudo analisa o desenvolvimento histórico da „matemática do colégio‟, 

expressão que, em sentido lato, é utilizada neste texto para designar a 

matemática ensinada nos últimos anos do ensino secundário (décadas de 

1930-50), do colégio (décadas de 1960-70) e do 2º. Grau (período 1970-1996). 

Como fontes privilegiadas da pesquisa foram utilizados os livros didáticos 

dessas diferentes épocas escolares. Além disso, tomou-se como referencial 

teórico-metodológico contribuições advindas da chamada História Cultural. 

Como resultado do trabalho, procura-se mostrar que a „matemática do colégio‟ 

foi elaborada a partir de um processo diferenciado, relativamente àquela 

tratada nas séries iniciais do secundário (ginásio). Origem, desenvolvimento e 

profundas alterações da matemática do colégio, em tempos mais recentes, 

permitem a conjectura da existência de duas disciplinas escolares seqüenciais 

com relativa autonomia. 

 

Palavras-chave: história da educação matemática, livro didático, currículo de 

matemática 
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SCHOOL MATHEMATICS THROUGH TEXTBOOKS:  

SUPPORT FOR DISCIPLINARY HISTORYii 

 

Abstract  

 

 

This study analyses the historical development of “school mathematics”, 

expression, which is used in the broad sense in this text to refer to Mathematics 

taught in the final years of High School (decades of 1930 – 50), school 

(decades of 1960 – 70) and Senior High School (period of 1970 to 1996). As 

privileged sources of the research project, we used textbooks from those 

various school periods. Furthermore, we used as a theoretical-methodological 

framework contributions from the so-called Cultural History. As a result of this 

study, we seek to confirm that “school mathematics” was drawn from a 

differentiated process, relating to that one addressed in the initial grades of 

Basic Education (former „ginásio‟). Origin, development and major changes in 

school Mathematics, in more recent times, allow us to conjecture the existence 

of two consecutive school subjects with relative autonomy. 

 

 

Key-words: History of Mathematics Education; Textbook; Mathematics 

Curriculum.  
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     A Filosofia da Matemática deverá, naturalmente, 

tratar de questões que se situam na fronteira do 

conhecimento humano e sobre as quais ainda não 

se tem relativa certeza. Russell, prefácio, Introdução 

à Filosofia da Matemática, 1903. 

 

Resumo 

 

Desde o século XIX até o presente momento, a Filosofia da Matemática vem 

sendo tão discutida quanto outros ramos da Filosofia. Sem dúvida, as 

discussões que ocorreram ao longo do século XIX e no início do século XX 

contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento sobre a Matemática e, 

neste período, pode-se observar o começo da lógica matemática: primeiro, nas 

obras de Frege que tratam sobre a simbolização, sobre a análise dos conceitos 

lógicos e matemáticos e sobre os fundamentos da aritmética; segundo, na 

análise axiomática de Peano com uma elaboração muito ampla do simbolismo 

lógico da aritmética e da geometria e a unificação de extensas partes da 

matemática com o auxílio do novo simbolismo; e, terceiro, no tratamento 

axiomático de Hilbert dos fundamentos da geometria. Com efeito, essas 

inovações contribuíram para o desenvolvimento da álgebra, da geometria, da 

análise e da lógica matemática do século XX.  Neste panorama histórico, surge 

a escola logicista, idealizada e formalizada no Principia Mathematica (1910, 

1912 e 1913) por Whitehead e Russell. Nessa obra, Russell executou com 

minucioso detalhe o programa logicista que havia esboçado em seu The 

Principles of Mathematics (1903), cuja finalidade era “demonstrar que a 

matemática pura trata exclusivamente de conceitos possíveis de definir com 



 

um pequeno número de conceitos lógicos fundamentais, e que todas as suas 

proposições se podem deduzir de um número muito pequeno de princípios 

lógicos fundamentais; explicar os conceitos fundamentais que se aceitam em 

matemática como susceptíveis de definição”. Para tal fim, Russell baseou-se 

nas idéias de lógica matemática de Peano, que queria reduzir toda a aritmética 

dos números naturais a um sistema de postulados com três idéias primitivas e 

cinco proposições primitivas. E, além disso, as idéias propostas por Frege, em 

1884, ao estabelecer uma resposta coerente sobre o que é número, inspiraram 

Russell a escrever The Principles of Mathematics, no qual apresenta uma 

reformulação do conceito de número. Em sua formalização do conceito de 

número, Russell deixa evidente que, ao se buscar uma definição, foram 

seguidas as seguintes etapas: primeira – o assunto a elucidar é aquilo que se 

pode chamar a gramática de nossa indagação; segunda – estabelecer o 

conceito de classe e definir o conceito de extensão e intenção; terceira – definir 

uma relação bijetora; quarta – definir o conceito de similaridade; quinta – definir 

número utilizando a noção anterior e, por fim, conceituar e definir número. Os 

objetivos do presente trabalho são analisar, discutir e formalizar a definição de 

número estabelecida por Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970) em seu 

livro Introdução à Filosofia da Matemática e indicar as dificuldades filosóficas 

envolvidas na análise da noção e definição de número. 
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THE LOGICAL-MATHEMATICAL DEFINITION OF NUMBER ESTABLISHED 

BY BERTRAND RUSSELL 

 

Abstract 

 

Since the nineteenth century until the present time, the Philosophy of 

Mathematics has been much discussed in other branches of Philosophy. 

Certainly, discussions that occurred throughout the nineteenth century and in 

the beginning of the twentieth century have contributed to the development of 

knowledge about Mathematics and, in this period, it can be noticed the 

beginning of mathematical logic: firstly, in Frege’s works that deal with 

symbolization, the analysis of logic and mathematical concepts and the 

foundations of arithmetic; secondly, in Peano’s axiomatic analysis with a very 

extensive elaboration of the logical symbolism of arithmetic and geometry, and 

the unification of extensive parts of Mathematics, with the help of the new 

symbolism; and, thirdly, in Hilbert’s axiomatic treatment of geometry 

foundations. Indeed, these innovations have contributed to the development of 

algebra, geometry, analysis and mathematical logic of the twentieth century. In 

this historical background, the logician school was idealized and formalized in 

Principia Mathematica (1910, 1912 and 1913), by Whitehead and Russell. In 

this work, Russell has performed with meticulous detail the logician program, 

which he had outlined in his The Principles of Mathematics (1903), whose aim 

was "to demonstrate that pure Mathematics deals exclusively with concepts 

possible to define with a small number of fundamental logical concepts, and that 

all its propositions can be deduced from a very small number of fundamental 

logical principles, accepted in Mathematics as susceptible of definition”. To this 

end, Russell based on Peano’s ideas of mathematical logic, who wanted to 

reduce all arithmetic of natural numbers to a system of postulates with three 

primitive ideas and five primitive propositions. Furthermore, the ideas proposed 

by Frege, in 1884, establishing a coherent answer about what number is, have 

inspired Russell to write The Principles of Mathematics, in which he presents a 

reformulation of the concept of number. In his formalization of the  concept of 

number, Russell makes clear that when seeking a definition the following steps 

are observed: first - the issue to be elucidated is what might be called the 



 

grammar of our inquiry; second - to establish the concept of class and define 

the concept of extension and intention; third - to define a one-to-one relation; 

fourth – to define the concept of similarity; fifth – to define number, using the 

previous notion, and finally, to conceptualize and define number. The objectives 

of the present study are to analyze, discuss and formalize the definition of 

number established by Bertrand Arthur William Russell (1872 - 1970) in his 

book Introduction to Mathematics Philosophy, and to indicate the philosophical 

difficulties involved in the analysis of notion and definition of number. 

 

Key-words: History; Philosophy; Number; Definition; Russell. 

 



 

RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UM OLHAR 

SOBRE PERIÓDICOS PRODUZIDOS POR ASSOCIAÇÕES CIENTÍFICAS 

BRASILEIRASi 

 

Maria Ângela Miorim (UNICAMP) 

Arlete de Jesus Brito (UNESP – RIO CLARO) 

Juraci Conceição de Faria (UNICAMP)  

 

Resumo 

 

Este artigo apresenta uma análise sobre como o tema História e Educação 

Matemática vem sendo tratado em artigos de diferentes revistas científicas. 

Foram analisados quarenta e três artigos e categorizados segundo o enfoque 

dado àquele tema.  

 

Palavras-chave: Artigos; História; Educação matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATIONSHIPS BETWEEN HISTORY AND MATHEMATICS EDUCATION: 

A LOOK AT JOURNALS PRODUCED BY BRAZILIAN SCIENTIFIC 

ASSOCIATIONSII 

 

Abstract 

 

 

This article presents an analysis of how the subject History and Mathematics 

Education has been addressed in articles in various scientific journals. We 

analyzed forty-three articles, which were categorized according to the focus 

given to that topic. 
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Resumo 
 

Neste trabalho, nós apresentamos um estudo de caso com o objetivo de 

analisar o uso do MathMoodle. Esta ferramenta consiste de uma estrutura para 

comunicação de expressões matematicas no sistema de gerenciamento de 

aprendizagem Moodle. Este programa tem ferramentas de comunicação 

síncrona e assíncrona, repositório de materiais e controle de acesso. 
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Com o MathMoodle, os usuários do Moodle podem não apenas 

compartilhar informações de texto, mas comunicar expressões matemáticas e 

gráficos.  O resultado final é transmitido em três diferentes formas: 

1. Texto comum 

2. Fórmulas matemáticas 

3. Gráficos. 

Nossa abordagem consiste de três casos, com diferentes graus de uso 

do MathMoodle, objetivando  dar uma melhor compreensão de suas aplicações 

em cursos presenciais. Nossas conclusões levaram-nos a modificar a estrutura 

do MathMoodle para facilitar a tarefa de comunicar matemática. 

 
 
 

Abstract 
 

In this article, we present a case study which aims to analyze the use of 

MathMoodle. This tool consists of a framework for communicating mathematical 

expressions on the learning management system (LMS) Moodle. This program 

offers features of synchronous and asynchronous communication, materials 

repository and access control. With MathMoodle, Moodle users are able to 

share not only text information, but also mathematical expressions and graphs. 

The end result is transmitted in three different ways: 1. Plain text; 2. 

Mathematical formulas; and 3. Graphs. Our approach consisted or three cases, 

with different degrees of use of MathMoodle, aiming to give a better 

understanding of its applications on face to face courses. Our conclusions led 

us to modify the structure of MathMoodle to facilitate the communication of 

mathematical content online. 
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Resumo 

 

Neste artigo analisamos a resolução colaborativa de problema em um ambiente 

virtual. O objetivo da pesquisa é investigar como docentes constroem 

colaborativamente idéias matemáticas,  heurísticas e linhas de raciocínio na 

resolução do problema do taxi, no cenário VMT-Chat. Os dados são 

provenientes de registros no quadro branco e de interações no Chat. Um 

estudo de caso é exemplificado. Os resultados ilustram heurísticas emergentes 

e aspectos colaborativos ocorridos no processo interativo. 

 

Palavras-chave: Interações docentes, VMT-Chat, trabalho colaborativo, 

heurísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALYSIS OF TEACHER INTERACTIONS IN VIRTUAL MATH TEAMS:  

A CASE STUDY 

 

Abstract 

 

In this article we examine the collaborative problem solving in a virtual 

environment. The aim of this research project is to investigate how teachers, 

collaboratively, build mathematical ideas, heuristics and reasoning lines, in the 

taxi solving problem, in the VMT-Chat scenario. The data come from whiteboard 

records and chat interactions. A case study is illustrated. The results show 

emergent heuristics and collaborative aspects occurred in the interactive 

problem. 

 

Key-words: Teacher Interactions; VMT-Chat; Collaborative Work; Heuristics.  
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RESUMO 

 

 Este artigo descreve a utilização de um ambiente virtual no âmbito da 

avaliação da aprendizagem. O ADV (Ambiente Didático Virtual), que foi 

idealizado e desenvolvido pelo GENTE (Grupo de Estudos em Novas 

Tecnologias da Educação – UFPE), surge como uma forma de superar lacunas 

encontradas nos AVE's (Ambientes Virtuais Educacionais), plataformas que 

dão suporte ao ensino presencial, semi-presencial ou a distância. Entre seus 

principais objetivos destacamos a criação de um AVE próprio para as 

atividades de planejamento de aulas/projetos de ensino, avaliação e produção 

de aulas, incorporando ferramentas que dêem apoio a docência a cada campo 

do conhecimento e de bibliotecas virtuais construídas em torno de conceitos 

educacionais, de computação, de didática específica e da área do 

conhecimento em foco (no nosso caso matemática).  O objetivo desse estudo 

foi analisar o módulo do sistema de avaliação do ADV, a partir da 

implementação dos dados referentes às produções dos alunos. Esses dados 

foram coletados durante a experimentação, com 30 alunos do 6° ano do ensino 

fundamental 2, com as atividades selecionadas para compor a biblioteca virtual 

também prevista no ADV.  

 Essas atividades referem-se ao ensino e aprendizagem das grandezas 

geométricas comprimento e área e suas medidas no ensino fundamental. Os 

trabalhos de Douady e Perrin-Glorian (1989) e Bellemain e Lima (2002) 

propõem uma abordagem do ensino e aprendizagem de área e comprimento 

em que se distinguem e articulam-se os aspectos geométricos, numéricos e 

das grandezas. Com base nesta abordagem, analisamos e selecionamos 

algumas atividades que contribuem para dar sentido aos conceitos em foco, 

assim como identificamos erros freqüentes na sua aprendizagem. Um estudo 



 

acerca do papel do erro e da avaliação na aprendizagem de Matemática 

contribuiu para subsidiar a discussão dos protótipos do sistema de avaliação do 

ADV quanto à usabilidade/funcionalidades e a formulação de propostas de 

mudanças na interface dos mesmos.  

 

Palavras-chave: Ambiente Didático Virtual; Comprimento; Área; Ensino e 

aprendizagem; Avaliação da aprendizagem. 

 

 

THE USE OF A VIRTUAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF  

LEARNING ASSESSMENT  

 

Abstract 

 

This article describes the use of a virtual environment in the context of learning 

assessment. The Ambiente Didático Virtual (ADV) (VDE - Virtual Didactic 

Environment), which was designed and developed by GENTE (Grupo de 

Estudos em Novas Tecnologias da Educação – UFPE – Studies Group in New 

Technologies of Education) emerges as a way to overcome existing  gaps at 

AVEs (Ambientes Virtuais Educacionais – Educational Virtual Environments), 

platforms that support face to face, blended or distance learning. Among its 

main objectives, we highlight the creation of a self-owned AVE for lesson 

planning/teaching projects activities, assessment and lesson production, 

incorporating tools which support teaching in each knowledge field, and virtual 

libraries built around educational concepts, information technology, specific 

didactics and the knowledge field in question, i.e. Mathematics. This study aims 

to analyze the Evaluation System Module of the ADV, based on the 

implementation of data regarding student productions. The data were collected 

during the experiment with thirty 6th grade students in Basic Education 2, and 

activities selected from the virtual library, also available at the ADV. These 

activities refer to teaching and learning of geometric magnitudes, length and 

area, and their measures in Basic Education. The studies of Douady and Perrin-

Glorian (1989) and Bellemain and Lima (2002) propose a teaching and learning 

approach to area and length, in which geometric, numeric and magnitude 



 

aspects are distinguished and discussed. Based on this approach, we analyzed 

and selected some activities that contribute to bring meaning to the concepts in 

question, and we also identified frequent errors in their learning process. A 

study about the role of error and assessment in Mathematics learning 

contributed to support the discussion of the assessment system prototypes of 

the ADV regarding its usability/functionalities, and the proposals for changes in 

its interface. 

 

Key-words: Virtual Didactic Environment; Length; Area; Teaching and 

Learning; Learning Assessment. 
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RESUMO 

 

Este trabalho aborda conceitos sobre Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA), 

que propiciam a utilização do computador como ferramenta para o ensino por 

meio da interação, contextualização e significação dos conteúdos e conceitos 

relevantes à aprendizagem. No sentido de maximizar a utilização do 

Laboratório de Informática, este trabalho defende a utilização dos ODA como 

uma ferramenta importante no contexto educacional em que vivemos. À luz da 

Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), a presente pesquisa propõe uma 

análise de 24 ODA selecionados para a pesquisa, contidos no repositório do 

projeto RIVED, análise essa realizada pelos professores que participaram da 

pesquisa e por meio de uma oficina, com o objetivo de que os professores 

tomem conhecimento dos ODA e passem a utilizá-los efetivamente em suas 

aulas. A partir dessa análise, os professores produziram Planos de Aula 

adaptando a proposta dos Guias do Professor às necessidades de suas salas 

de aula. Pela experiência vivenciada nesta oficina, foram feitas algumas 

considerações com relação à fala dos professores participantes a respeito dos 

ODA e da utilização do Laboratório de Informática, evidenciando as 

possibilidades de contribuição dessa nova ferramenta para o processo de 

ensino e de aprendizagem. Como resultados observamos uma semelhança 

entre as avaliações realizadas pelos professores e o acesso e dowload de 

deste ODA.  
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DIGITAL LEARNING OBJECTS: A TEACHING TOOL 

 

Abstract 

 

This article discusses concepts about Digital Learning Objects (DLO), which 

allow for the use of the computer as an educational tool through interaction, 

contextualization and meaning making of relevant learning contents and 

concepts. In order to maximize the use of Computer Science Laboratory, this 

study encourages the use of DLO as an important tool in the educational 

context in which we live. Based on the Theory of Meaningful Learning (TML), 

this research project proposes an analysis of 24 DLOs, selected for the 

research sample, contained in the repository of RIVED project. The analysis 

was carried out by teachers who participated in the survey, and through a 

workshop, which aimed to inform teachers about DLOs, so that they could be 

used effectively in their classes. From the analysis, teachers produced Lesson 

Plans, adapting the proposal in the teacher guides to the needs of their 

classrooms. Based on the experience in this workshop, we made some 

considerations on the discourse of participating teachers regarding DLOs and 

the use of the Computer Science Laboratory, highlighting the potential 

contribution of this new tool for the teaching and learning process. As a result, 

we observed a similarity between the evaluation carried out by the teachers and 

the access and download of this DLO. 
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Resumo 

 

Os propósitos dessa pesquisa consistiram em definir e desenvolver uma 

ferramenta computacional que fosse capaz de favorecer a articulação entre as 

formas algébricas da equação quadrática e a sua forma geométrica. Para 

buscarmos respostas a essas indagações, desenvolvemos nossa pesquisa 

centrada na Teoria dos registros semióticos de representações de Duval (1995), 

bem como, nos trabalhos sobre as articulações entre formas algébricas e forma 

geométrica de Chevallard (1989) e Bellemain (1986, 2004). Um estudo de 

alguns software permitindo manipular vários registros de representação 

completa a reflexão inicial. Desse modo, desenvolvemos o aplicativo Formas, 

tomando por base as necessidades do nosso estudo em articular 

concomitantemente equações e gráfico, considerando uma apreensão global e 

evidenciando as variáveis visuais correspondentes às unidades simbólicas. 

Além disso, a presente pesquisa fez surgir outros questionamentos acerca do 

desenvolvimento de softwares ad hoc para aplicação em pesquisas científicas e 

na sala de aula, bem como, a necessidade de um trabalho mais especifico e 

aprofundado sobre a articulação álgebra-geometria no ensino da matemática. 
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QUADRATIC EQUATIONS: CONNECTING ALGEBRAIC AND GEOMETRIC 

FORMS VIA AN 'AD HOC' APPLICATION  

 

Abstract 

 

The objectives of this research project consisted in defining and developing a 

computational tool capable of favoring the relationship between algebraic forms 

of the quadratic equation and its geometric representation. To respond to these 

issues, we developed our research project based on Duval’s (1995) Theory of 

Semiotic Registers of Representations, as well as Chevallard’s (1989) and 

Bellemain’s (1989, 2004) studies on the relationships between algebraic and 

geometric forms. A study of some pieces of software allowing the manipulation 

of various representation registers completed the initial reflection. Thus, we 

developed the “Formas” software application, based on the needs of our study in 

relating simultaneously equations and graph, considering a global apprehension 

and highlighting visual variables corresponding to symbolic unities. Furthermore, 

the present research project raised issues about the development of ad hoc 

software for the use in scientific research and in the classroom, as well as the 

need for a more specific and detailed study on the relationship between algebra 

and geometry in Mathematics teaching. 

 

Key-words: Quadratic Equations; Semiotic Register of Representation; 
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta estratégias de uso de recursos tecnológicos 

apropriados na elaboração de conteúdos e atividades no desenvolvimento do 

Curso de Licenciatura em Matemática da PUC/SP na Modalidade a Distância, 

em um ambiente virtual de aprendizagem, neste caso o Moodle. As estratégias 

e recursos tecnológicos utilizados propiciaram um contexto no qual as 

dificuldades com o ensino e a aprendizagem da Matemática foram minimizadas 

e permitiram a impregnação mútua entre a língua natural e a linguagem 

matemática.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância, Linguagem Matemática, Formação de 

Professores, WIRIS, Geogebra. 

 

 

STRATEGIES FOR THE USE OF MATHEMATICS LANGUAGE IN A 

DISTANCE LEARNING BACHELOR OF MATHEMATICS COURSE 

 

Abstract 

 

This article presents strategies of adequate use of technology resources in the 

development of content and activities for the distance learning modality of the 

Bachelor of Mathematics at PUC/SP, in a learning virtual environment, namely 

the MOODLE platform. The strategies and technological resources used 

provided a context in which the difficulties with Mathematics teaching and 
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learning were minimized, and allowed for the mutual impregnation of natural 

language and Mathematics language. 

 

Key-words: Distance Learning; Mathematics Language; Teacher Training; 

WIRIS; GeoGebra. 
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RESUMO 

 

Este artigo é resultado do desenvolvimento de um projeto de extensão 

com interface com a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no 

âmbito do Núcleo de Pesquisa em Mídias na Educação (NUPEME), da Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX/UFU), da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), do Programa de Pós-Graduação 

em Educação - Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Uberlândia 

e apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). 

O trabalho de investigação desenvolvido pelos autores teve o objetivo de 

analisar as diferentes possibilidades de se desenvolver um trabalho educativo e 

coletivo no qual se procure analisar as diversas contribuições da utilização de 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ao trabalho educativo com as 

diferentes mídias, observando a sua eficácia e os seus possíveis limites.  

No processo de produção de dados foram analisados os registros das 

observações das aulas presenciais e a distância e da análise das diferentes 

atividades produzidas num determinado Ambiente Virtual de Aprendizagem, em 

que também foram aplicados diferentes tipos de questionários durante o 

segundo semestre de 2008 e primeiro semestre de 2009. 

Esta pesquisa sobre Mídias nas aulas de Matemática nos revelou o 

quanto é importante criar uma comunidade de aprendizagem, onde todos os 

participantes possam se envolver, a fim de construir coletivamente um 

conhecimento acerca de uma determinada temática. 

 



 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Formação 

continuada, Séries iniciais, Saberes Docentes, Aprendizagem Colaborativa. 

 

 

 

 

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR MATHEMATICS TEACHER 

EDUCATION 

 

Abstract 

 

This article is the result of the development of an extension project with 

interface with the scientific research and technological development, in the 

Research Center in Media in Education (NUPEM), the Pro-Dean for Extension, 

Culture and Student Affairs (PROEX / UFU), from the Federal University of 

Uberlândia (UFU), the Post-Graduation Program in Education - Masters and 

PhD, from the Federal University of Uberlândia and supported by the 

Foundation to Research Support of Minas Gerais (FAPEMIG). The research 

project developed aimed to analyze the different possibilities to develop 

educational and collective work, in which we sought to analyze the diverse 

contributions from the use of a Virtual Learning Environment (AVA) to the 

educational work with different media, observing their effectiveness and 

possible limitations. In the process of data production, we analyzed records of 

face to face and distance learning class observation, and the analysis of 

different activities produced in a particular Virtual Learning Environment, in 

which different types of questionnaires were applied during the second 

semester of 2008 and the first semester of 2009. This research project about 

Media in the Mathematics classroom has shown us how important it is to create 

a learning community where all participants may get involved in collaborative 

knowledge building of a particular topic. 

 

Key-words: Media; Virtual Learning Environment; Continuous Education; Initial 

Grades; Teacher Knowledge; Collaborative Learning. 
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Resumo 

 

O movimento de utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação nas 

aulas de matemática é complexo e dinâmico. O calculo, no sentido de pequena 

pedra usada na manipulação das operações fundamentais, surge de uma 

necessidade humana. Assim, é inevitável a resignificação e produção de novas 

idéias num ambiente onde as tecnologias novas e “antigas” estão presentes. 

Com a chegada do computador, vamos jogar a calculadora fora? Como lidar 

com esta situação nas escolas? Mas afinal, o que é calculadora? Nosso 

pensamento, com relação à calculadora nos remete a idéia da máquina de 

calcular portátil, grande ou pequena, de cores e estilos diferentes, ou seja, é 

um falso estereotipo da palavra que envolve a imaginação de toda uma 

sociedade caminhando para um só sentido. Refletir sobre a calculadora é 

entender sobre todo e qualquer instrumento de calculo mental ou não. É 

transcender a idéia micro e passar a pensar macro o juízo da calculadora que 

de abrangência transpassa nosso olhares e sentidos.  

 

Palavra chave: Calculadora; Saberes docentes; Educação Matemática. 

 

 

 

 

 



 

 
CALCULATOR IN THE DIGITAL AGE: NEW MEANINGS, A NEW LOOK 

INTO EDUCATIONAL WORK WITH INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY IN MATHEMATICS CLASSES  

 

Abstract 

 

The movement toward the use of Information and Communication Technology 

in Mathematics classes is complex and dynamic. Calculus, in the sense of a 

small stone used to handle basic operations, seems to arise out of a human 

need. It is therefore inevitable reframing and producing new ideas, in an 

environment where new and "old" technologies are present. With the arrival of 

the computer, are we going to throw away the calculator? How to deal with this 

situation in schools? But ultimately, what is a calculator? Our thinking, in 

relation to the calculator, refers to the idea of the portable calculator machine, 

big or small, of different colors and styles, or rather a false stereotype of the 

word that involves the imagination of a whole society moving towards a single 

direction. Reflecting on the calculator is to understand about each and every 

mental or non-mental calculus tool. It is to transcend „micro‟ thinking and start 

thinking „macro‟ about the calculator and its many uses, which goes beyond our 

eyes and senses.  

 

Key-words: Calculator; Teacher Knowledge; Mathematics Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALCULADORA EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS SIGNIFICADOS, NUEVO 

LOOK EN LA EDUCACIÓN DE TRABAJO CON LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LAS LECCIONES DE MATEMÁTICAS 

 

Resumen 

 

El movimiento para el uso de Tecnologias de Información y Comunicación en 

las clases de matemáticas es complejo y dinámico. El cálculo, en el sentido de 

pequeña piedra utilizada en la manipulación de las operaciones fundamentales, 

aparece de una necesidad humana. Por lo tanto, es inevitable la resignificación 

y producción de nuevas ideas en un entorno donde las tecnologías nuevas y 

“antiguas” están presentes. Con la llegada del computador, vamos mandar la 

calculadora fuera? Como tratar con esta situación en las escuelas? Pero, en 

última instancia, que es calculadora? Nuestro pensamiento en relación con la 

calculadora se refiere a la idea de máquina de calcular portátil, grande o 

pequeña, de colores y estilos diferentes, es decir, es un falso esteorotipo de la 

palabra que envuelve la imaginación de toda una sociedad caminando en esta 

misma dirección. Reflexionar sobre la calculadora es comprender todo y 

cualquer instrumento de cálculo mental o no. Trascender la idea de micro y 

pasar a pensar macro el juício de la calculadora que de cobertura transpasa 

nuestras miradas y sentidos.  

 

Palabras claves: Calculadora; Conocimiento de profesores; Educación 

Matemática. 
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Resumo 

 

 Visando estabelecer uma relação prática entre o uso de softwares e o 

processo de construção do conhecimento, este trabalho relata exemplos da 

utilização de uma biblioteca de funções e alguns aplicativos, em Visual Basic 

for Applications (VBA) – Excel no contexto da informática educativa. Neste 

artigo, será abordado o estudo das cônicas utilizando as planilhas como 

metodologia de ensino. Porém este estudo pode ser um exemplo para a 

aplicação de planilhas nos diversos assuntos da matemática nos mais variados 

níveis de ensino. 

 

Palavras-chave: Cônicas, Excel, VBA, Planilhas na educação, Biblioteca de 

funções, aplicativos, formulários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONICS: A STUDY THROUGH EXCEL SPREADSHEETS  

 

Abstract 

 

Aiming to establish a practical relationship between the use of software and the 

process of knowledge construction, this study reports examples of the use of a 

function library and some applications in Visual Basic for Applications (VBA) – 

Excel, in the context of educational technology. In this article, we will discuss 

the study of conics using spreadsheets as a teaching methodology. 

Nevertheless, this study may be an example for spreadsheets application in 

diverse Mathematics subjects, at a variety of levels of teaching.   

 

Key-words: Conics; Excel; VBA; Spreadsheets in Education; Functions Library; 

Applications; Forms. 
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Resumo 

 

Este trabalho pretende discutir uma experiência ligada ao uso de um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) como elemento de apoio a estudantes de pós-graduação em Educação 

Matemática, ocorrida no segundo semestre de 2008, na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP – Brasil). A investigação teve por âmbito a disciplina “Autoformação pelo 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação”, ministrada no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da referida universidade, e que tem por objetivos, além 

da instrumentalização e do desenvolvimento de atividades envolvendo softwares e tecnologias 

computacionais para o apoio aos processos de ensino-aprendizagem em Matemática nos 

níveis fundamental e médio, a construção colaborativa de propostas para estratégias didáticas 

voltadas à construção do conhecimento matemático com uso de TICs, bem como a promoção 

de discussão teóricas relativas ao uso de semelhantes tecnologias na Educação Matemática. 

Os alunos da disciplina, mestrandos em Educação Matemática, eram, também, professores de 

Matemática dos níveis fundamental e médio da rede pública do Estado de São Paulo, o que 

proporcionou uma abordagem transversal relativa às experiências no transcurso da disciplina e 

a prática docente dos pós-graduandos, com suas dificuldades, complexidades e expectativas. 

A investigação traz, além dos processos formativos e colaborativos ocorridos no AVA, as 

abordagens teóricas subjacentes, as produções dos alunos e as intervenções do professor, 

com conclusões relativas à centralidade das figuras docentes e das estratégias didáticas no 

processo de ensino-aprendizagem em Matemática, com as TICs exercendo um papel de 

caráter mediador. 

 

Palavras-chave: estratégias didáticas, Tecnologias de Informação e Comunicação, Educação 

Matemática.  
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DIDACTIC STRATEGIES IN MATHEMATICS EDUCATION: 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AS MEDIATORS 

 

 

Abstract 

 

This article discusses an experiment related to the use of a virtual learning environment (VLE), 

as a support element for post-graduation students in Mathematics Education, held in the second 

semester of 2008, at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC/SP - Brazil). The 

investigation was under the discipline "Self-education through the use of Information and 

Communication Technology", offered at the Program of Post Graduate Studies in Mathematics 

Education, of the above mentioned University. It aims at, in addition to instrumentalization and 

development of activities involving software and computer technology for the support of 

teaching and learning processes in Mathematics in Basic and High School Education, the 

collaborative construction of proposals for didactic strategies related to the construction of 

mathematical knowledge using ICT, as well as the promotion of theoretical discussion on the 

use of similar technology in Mathematics Education. The students were master students in 

Mathematics Education, who were also Basic and High School Education Mathematics teachers 

from the public network of the State of São Paulo, which allowed a transversal approach related 

to the experiences during the course and the post-graduating students’ teaching practice, with 

their difficulties, complexities and expectations. This investigation brings, alongside the 

educational and collaborative processes taking place at the VLE, the underlying theoretical 

approaches, students’ productions and teacher’s interventions, with conclusions highlighting the 

importance of teachers and didactic strategies in Mathematics teaching and learning, with ICT 

playing the role of mediator. 

 

Key-words: Pedagogical Strategies; Information and Communication Technology; Mathematics 

Education.  
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Resumo 

 

Este trabalho foca o início do desenvolvimento de materiais didáticos 

alternativos para o ensino de matemática enquanto objetos de aprendizado em 

ambiente computacional. Nesse contexto, apresenta-se uma abordagem para o 

tratamento dos números racionais no ensino fundamental de matemática. As 

atividades apresentadas constituem o nível que denominamos de introdução de 

conceito. A abordagem em questão leva em consideração: (i) os pressupostos 

teóricos de uma proposta pedagógica em que se considera o desenvolvimento 

do conteúdo matemático em níveis cada vez mais elaborados e um equilíbrio 

entre os aspectos intuitivos e lógicos; e (ii) uma abordagem integrada para 

modelagem de conteúdos educacionais em ambiente computacional, apoiada 

no estabelecimento e representação de perspectivas conceituais, instrucionais 

e didáticas. Com isso buscamos contribuir com a implantação de abordagens 

metodológicas alternativas no contexto das tecnologias de informação 

aplicadas à Educação Matemática.   

 

Palavras-chave: educação matemática, tecnologias de informação, materiais 

didáticos, ambiente computacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RATIONAL NUMBERS AS LEARNING OBJECTS IN A COMPUTER-BASED 

ENVIRONMENT: INITIAL ACTIVITIES 

 

Abstract 

 

This study focuses on the beginning of alternative didactic materials 

development for Mathematics teaching as learning objects in a computer-based 

environment. In this context, we introduce an approach for the treatment of 

rational numbers in Mathematics in basic education. The activities discussed 

constitute the level called ‘concept introduction’. The approach in question takes 

into consideration: (i) theoretical presuppositions of a pedagogical proposal in 

which it is considered the development of mathematical content, at more 

elaborated levels of complexity and an equilibrium between intuitive and logical 

aspects; and (ii) an integrated approach for educational contents modeling in a 

computer-based environment, based on the establishment and representation 

of conceptual, instructional and didactic perspectives. Thus, we seek to 

contribute with the implementation of alternative methodological approaches, in 

the context of information technology applied to Mathematics Education. 

 

Key-words: Mathematics Education; Information Technology; Didactic 

Materials; Computer-Based Environment. 
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EM ATIVIDADES COM JOGOS VIRTUAIS 

 

Josinalva Estacio Menezes – UFRPE/LACAPE 

MAURÍCIO ADEMIR SARAIVA DE MATOS FILHO 

 

Resumo 

 

O ensino virtual é, hoje, um tema de interesse geral no contexto da educação. 

Nessa discussão, a escola insere-se como uma das principais responsáveis 

pela inclusão digital do indivíduo neste contexto, já que nela o mesmo recebe a 

preparação para o exercício pleno da cidadania. Nessa pesquisa investigamos 

possibilidades metodológicas para o processo de ensino-aprendizagem de 

matemática com o uso de jogos de estratégia e software via computador numa 

perspectiva interdisciplinar. Investigamos jogos de computador presentes em 

revistas de jogos em CD-ROM. Apresentaremos um exemplo de uma atividade 

interdisciplinar com a área de ciências. Desenvolvemos o trabalho 

experimentalmente em oficinas, exposições interativas e capacitações junto a 

alunos de especialização e professores de matemática. Os alunos e 

professores avaliaram positivamente o trabalho.  

 

Palavras-chave: inclusão digital, jogos matemáticos, ensino das ciências, 

informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE OF MATHEMATICS TEACHING IN 

ACTIVITIES WITH VIRTUAL GAMES 

 

Abstract 

 

Virtual education is currently a theme of general interest in the context of the 

education. In this discussion, the school is inserted as one of the main 

responsible for the individual digital inclusion in this context, once it prepares 

the individual the full exercise of their citizenship. In this research project, we 

have investigated methodological possibilities for Mathematics teaching and 

learning process, with the use of strategy games and software via computers, in 

an interdisciplinary perspective. We have investigated computer games present 

in CD-ROM games magazines. We will present an example of an 

interdisciplinary activity within the area of science. We have experimentally 

developed this study in workshops, interactive exhibitions and training sessions 

for specialization students and Mathematics teachers. The study has received 

positive feedback from students and teachers. 

 

Key-words: Digital Inclusion; Mathematical Games; Science Teaching; 

Computer Science. 
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Resumo 

 

O ensino de matemática e o uso da informática como ferramenta não têm sido 

uma combinação perfeita para muitos. O problema é que os professores nem 

sempre conseguem relacionar o conteúdo matemático à exploração de um 

software. Para facilitar um pouco essa relação, desenvolvemos um trabalho 

dividido em duas partes: a primeira, com conceitos teóricos e resolução de 

várias atividades incluindo o uso de material concreto e a segunda, com a 

exploração de dois softwares específicos para o ensino de simetria. Dessa 

maneira, os professores puderam esclarecer dúvidas sobre conceitos 

matemáticos e fazer uso de ferramentas computacionais de fácil manuseio, 

dando condições aos alunos de construírem o seu próprio conhecimento.  

 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Softwares. Simetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPUTATIONAL TOOLS FOR SYMMETRY TEACHING: A CASE STUDY 

WITH TESS AND KALI SOFTWARE  

 

Abstract 

 

Mathematics teaching and the use of information technology as a tool has not 

been a perfect match for many. The problem is that teachers are not always 

able to relate mathematical content to the exploration of software. To facilitate 

this relationship a little, we have developed a study divided in two parts: the 

first, with theoretical concepts and resolution of various activities, including the 

use of concrete material and, the second, with the exploration of two specific 

pieces of software for symmetry teaching. Thus, teachers could solve doubts 

about mathematical concepts and make use of computational tools of easy 

handling, providing students with conditions for them to build their own 

knowledge. 

 

Key-words: Mathematics Teaching; Software; Symmetry. 
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Resumo 

 

 Geometria dinâmica (GD) oferece novas possibilidades para a abordagem de 

transformações geométricas. Além das ferramentas para produzir imagens de 

pontos, retas, circunferências e polígonos, as duas funções "Lugar geométrico" 

e "Rastro” também proporcionam novas oportunidades para explorar imagens 

dinâmicas de pontos que pertencem a diferentes figuras geométricas. Neste 

artigo, descrevemos uma série de experimentos, envolvendo alunos de três 

diferentes países – Inglaterra, França e Brasil – em interação com atividade de 

geometria dinâmica e, particularmente, com atividades envolvendo reflexões 

(simetria axial e oblíqua). Analisamos os resultados à luz da perspectiva 

epistemológica em Geometria introduzida por Piaget e Garcia, os quais 

descrevem os níveis intra, inter e transfigural no desenvolvimento de um 

conceito. 

 

Palavras-chave: geometria dinâmica; transformações geométricas; intra-

interfigural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYNAMIC GEOMETRY TRANSFORMATIONS: 



 

SOME FUNCTIONS AND APPLICATIONS FOR THE CLASSROOM 

 

Abstract 

 

Dynamic Geometry (DG) offers new possibilities for the investigation of 

geometrical transformations. In addition to the tools to produce images of 

points, lines, circumferences and polygons, the two functions "Locus" and 

"Trace" also provide new opportunities to explore dynamic images of points 

which belong to different geometrical figures. In this article, we report a series of 

experiments, involving learners from three different countries - England, France 

and Brazil - in interactions with dynamic geometry activities, and in particularly 

with activities involving reflections (axial and oblique symmetry). We have 

analyzed the results in the light of epistemological perspective on geometry 

introduced by Piaget and Garcia who describe the intra, inter and transfigural 

levels in the development of a concept. 

 

Key words: dynamic geometry; geometrical transformations; intra-interfigural. 

 

 



 

REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO  

DE PROFESSORES PARA ATUAR EM CURSOS ONLINE 

 

Rúbia Barcelos Amaral Zulatto – FAAL e FIEL 

Marcelo de Carvalho Borba – UNESP  

 

Resumo 

 

Há pouco mais de dez anos, quando se iniciou a atual onda de interesse pela 

Educação a Distância online (EaDonline), um problema parece recorrente: 

como formar professores para ministrar cursos online? Esta pergunta ainda 

está em aberto, embora neste texto iremos relatar resultados de um projeto de 

pesquisa que investigou questões de EaDonline a partir de cursos ministrados 

para professores de Matemática, frutos de uma parceria com a Fundação 

Bradesco.  Em particular, vamos focar na apresentação de um modelo de 

formação de docentes online baseado em três momentos. No primeiro, o 

professor - futuro professor online - participa como aluno de um curso de 

educação continuada. No segundo, ele participa como auxiliar dos professores 

que ministram esses cursos e, finalmente, no terceiro assume o comando do 

curso e é assessorado pelos seus ex-professores. Como será discutido, esse 

modelo é resultado de um estudo exploratório e ao mesmo tempo gera novas 

perguntas de pesquisa, mais precisas.  

 

Palavras-chaves: Educação a Distância online; Formação de Professor online; 

Docência online; Tutor; Educação Matemática a Distância online; EaDonline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFLECTIONS ON AN EXPERIMENT IN TEACHER EDUCATION  

FOR ONLINE COURSES  

 

 

Abstract 

 

Over the past ten years or so, as the interest in online distance education has 

grown, a problem seems recurrent: How to educate teachers to teach online 

courses? While this remains an open question, we present results of a research 

project focused on issues related to online distance education that emerged in a 

course given to mathematics teachers as part of a partnership with the 

Bradesco Foundation. We are going to focus, in particular, on a model for online 

teacher education based on three stages: In the first, the teacher, future online 

teacher, participates as a student in a continuous education course. Secondly, 

they participate as an assistant for teachers who are tutoring on these courses, 

and finally, the third moment, they take the lead of the course with the help of 

their former teachers. As it will be discussed, this model is the result of an 

exploratory study and at the same time it generates new, more precise research 

questions. 

 

Key words: Online Distance Education; Online Teacher Education; Online 

Teaching; Tutor; Online Mathematics Distance Education; Online Distance 

Learning. 

 

 



 

ARGUMENTAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM DESAFIO 

POSSÍVEL PARA OS PROFESSORES1. 

 

SCHEFFER, Nilce Fátima2 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma discussão feita junto a professores de 

Matemática, do Ensino Fundamental e do Médio, quanto à importância e 

valorização da argumentação dos estudantes, manifestada a partir de 

diferentes formas de linguagem. Destaca-se um exemplo experimental, 

envolvendo a utilização da Calculadora gráfica TI-83, acoplada ao sensor 

CBR3, e do software Wimplot, na discussão e interpretação matemáticas do 

tema Funções. Os dados da primeira fase da Pesquisa sedimentaram uma 

discussão acerca de Capacidade Argumentativa e Tecnologias, o que, neste 

artigo, é validado na interpretação de gráficos cartesianos representativos de 

movimentos corporais. A análise da argumentação dos estudantes permite 

evidenciar o papel das diferentes formas de manifestação assumidas no 

momento da reconstrução de conceitos, tendo as tecnologias como interface 

para desenvolver habilidades discursivas na significação matemática. Os 

resultados da pesquisa apontam que os professores vêem a proposta de 

valorização da argumentação dos estudantes como possibilidade para 

avançarem positivamente no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Significação matemática. Argumentação. Tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENTATION IN MATHEMATICS CLASSES: AN ACCESSIBLE 

CHALLENGE FOR TEACHERS 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a discussion by Basic and High School Education 

Mathematics teachers of the importance and valorization of student 

argumentation, manifested in various types of language. It is highlighted an 

experimental example, involving the use of TI-83 graphic calculator coupled to 

the CBR3 sensor and the Wimplot software, in the mathematical discussions 

and interpretations of the theme Functions. Data from the first phase of the 

Research have established a discussion of the Argumentative Capacity and 

Technologies, which in this article is validated in the interpretation of 

representative Cartesian graphics of body movements. The analysis of student 

argumentation emphasizes the role of different ways of manifestation taken on 

during the reconstruction of concepts, having the technologies as interface to 

develop discursive skills on mathematical meaning-making. The research 

results suggest that teachers see the proposal of valorization of student 

argumentation as a possibility to enhance Mathematics teaching and learning. 

 

Key words: Mathematical meaning-making; Argumentation; Technologies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENTATION DANS LES LEÇONS DE MATHÉMATIQUE: 

UM DÉFI POSSIBLE AUX PROFESSEURS 

 

RÉSUMÉ 

 

Cet travail présente une discussion qui a été faite par les professeurs de 

mathématique d’enseignement primaire et secondaire à propos de l’importance 

et valorisation de l’argumentation des étudiants qui se manifestent en 

différentes manières d’expression. On met en relief un exemple expérimental à 

travers de l’utilisation de la calculatrice graphique ti-83, accouplée au senseur 

cbr3 et du software wimplot pour la discussion et interpretation mathématiques 

sur le sujet fonctions. Les dés de la première phase de la recherche ont 

sédimenter un débat quant à l’habilité argumentative et à thecnologies. Ça se 

vérifie par l’interpretation des graphiques cartésiens qui représentent des 

déplacements corporels. L’analyse de l’argumentation des étudiants nous 

permet de mettre en relief le rôle de las différentes modalités de manifestation 

pour la reconstruction de conceptions en lesquelles les thecnologies sont 

intermédiaires pour développer des habilités discoursives dans la signification 

mathématique. Les résultats de la recherche indiquent que les professeurs 

considèrent la proposition de valoriser l’argumentation des étudiants comme 

une possibilité pour progresser au niveau positif dans le procès d’enseignement 

et apprentissage de mathématique. 

 

DES MOTS-CLÉ: Signification mathématique. Argumentation. Thecnologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARGUMENTACIÓN EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS: 

UM RETO POSIBLE PARA LOS MAESTROS 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una discusión que ha tenido lugar con maestros de 

matemáticas de la Enseñanza Primaria y de la Secundaria respecto a la 

importancia y valoración de la argumentación de los estudiantes, la cual se 

manifiesta desde distintas modalidades de lenguaje. Merece relieve un ejemplo 

experimental en el que se utiliza la Calculadora Gráfica TL-83, acoplada al 

sensor CBR3, y el software wimplot en la discusión e interpretación matemática 

del tema funciones. Los datos de la primera fase de la Investigación han 

sedimentado un debate sobre Capacidad Argumentativa y Tecnologías, lo cual 

se confirma por la interpretación de gráficos cartesianos que representan, en 

este artículo, movimientos corporales. El análisis de la argumentación de los 

alumnos permite poner en evidencia los roles de las distintas formas de 

manifestación que se asumen al momento de la reconstrucción de conceptos, 

siendo las tecnologías la interfaz para desarrollar habilidades y destrezas 

discursivas en la significación matemática. Los resultados de la investigación 

señalan que los maestros ven la propuesta de valoración de la argumentación 

como real posibilidad de avances significativos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. 

 

PALABRAS CLAVE: Significación matemática. Argumentación. Tecnologías. 
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Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo relatar um pouco da trajetória e algumas 

contribuições de um grupo de pesquisa-ação para a formação continuada de 

professores que ensinam Matemática na Educação Básica, dispostos a discutir 

o uso da tecnologia em sua prática pedagógica. Os dados foram coletados 

durante os encontros quinzenais do grupo – GETECMAT –, constituído por 

licenciados em Matemática e pedagogos, atuantes desde a Educação Infantil 

até o Ensino Médio. Os resultados revelam que: 1) participar de um grupo de 

pesquisa-ação oportuniza aos professores refletirem sobre sua prática de 

forma coletiva, investigando problemas que tenha significado para eles; 2) a 

pesquisa-ação pode contribuir com o fortalecimento da parceria que existe 

entre os membros do grupo e com a intensificação da própria produção; 3) 

momentos de colaboração puderam ser presenciados, em especial naqueles 

destinados a exploração do SuperLogo; 4) o diálogo foi exercitado, saberes e 

experiências foram partilhados e a escuta sensível foi desenvolvida, pois todos 

foram ouvidos e se fizeram ouvir, respeitando as diferentes opiniões, acolhendo 

aquelas julgadas adequadas pelo grupo. 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores, Pesquisa-Ação, Integração da 

Tecnologia, Educação Básica. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

TECHNOLOGY INTEGRATION IN MATHEMATICS CLASSES:  
AN ACTION-RESEARCH GROUP CONTRIBUTIONS IN TEACHER 

CONTINUOUS EDUCATIONii

 
 

Abstract 
 

This paper aims to introduce the process and a few contributions from an 

action-research group to Basic Education Mathematics teachers in continuous 

education. These teachers are willing to discuss the use of technology in their 

teaching practice. The data were obtained during biweekly meetings of the 

group – GETECMAT - which was made up of graduate in Mathematics and 

Pedagogy, working from preschool up to high school. The results showed that: 

1) being part of an action-research group offers teachers opportunities to reflect 

on their practice in a collective way, investigating problems that are meaningful 

for them; 2) action-research can contribute to increase the partnership among 

group members and to enhance their own research production; 3) it was 

possible to observe some collaborative moments, especially those dedicated to 

explore SuperLogo; 4) dialogue was practiced; knowledge and experiences 

were shared and everyone could listen to others and be listened to. Different 

opinions were respected and the group accepted those judged adequate for 

their purpose.  

 

Keys-words: Teacher Education; Action-Research; Technology Integration; 

Basic Education. 

 
 
                                                           
i Research financed by CNPq developed by participants of  GEEMA–Grupo de Estudos em Educação 
Matemática – coordinated by Prof. Marilena Bittar. 
ii Research financed by CNPq developed by participants of  GEEMA–Grupo de Estudos em Educação 
Matemática – coordinate by Prof. Marilena Bittar. 



 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A CRIAÇÃO DE OBJETOS 
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EM GEOMETRIA 

 

Vilmar A. Nascimento 
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Resumo 

 

Este artigo descreve o uso da técnica de animação denominada stop-motion 

para criação de objetos de aprendizagem envolvendo o teorema de Pitágoras. 

Os objetos de aprendizagem foram criados, com referência em clássicas 

demonstrações do teorema de Pitágoras, por alunos do 8º ano do Colégio 

Militar de Fortaleza com o uso de câmeras digitais e materiais manipuláveis 

como cartolina e madeira. As animações foram editadas no aplicativo Impress 

do BrOffice. Os resultados obtidos com a técnica demonstraram uma melhor 

compreensão tanto das técnicas de demonstração quanto do teorema e a 

possibilidade de apropriação de diversos conceitos ou teoremas em geometria 

com o uso de uma câmera digital. 

 

Palavras-chave: objetos de aprendizagem; demonstrações visuais; ensino de 

geometria. 
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BASIC EDUCATION STUDENTS AND THE CREATION OF LEARNING 

OBJECTS INVOLVING THE DEMONSTRATION OF  

THEOREMS OF GEOMETRY 

 

Abstract 

 

This article describes the use of the animation technique, known as stop-

motion, to create learning objects involving Pythagoras’ Theorem. The learning 

objects were created, with reference to classic demonstrations of Pythagoras’ 

theorem by eight grade students at the Military School of Fortaleza, in Brazil, 

using digital cameras and manipulative materials, such as cardboard and wood. 

Animations were edited in BrOffice Impress. The results obtained from using 

this technique have shown a better understanding of both the theorem and the 

possibility of ownership of diverse concepts or theorems of geometry with the 

use of a digital camera.  

 

Key words: learning objects; visual demonstrations; geometry teaching. 

 



 

O USO DE TECNOLOGIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES QUE 

ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE QUATRO IMPORTANTES PERIÓDICOS NACIONAIS NO 

PERÍODO DE 2004 A 2008 

 

Bernardete Maria Andreazza Gregio – UFMS 

 

Resumo 

 

Neste artigo apresentamos os dados de uma pesquisa bibliográfica cujo foco refere-se ao uso 

de tecnologias na prática pedagógica de professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, analisamos os trabalhos publicados em quatro 

periódicos da área da Educação e Educação Matemática, no período de 2004 a 2008 (Revista 

Brasileira de Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –  

ANPEd; Cadernos CEDES do Centro de Estudos Educação e Sociedade; Boletim de Educação 

Matemática – BOLEMA e a  Revista  ZETETIKÉ  do CEMPEM – Círculo de Estudo, Memória e 

Pesquisa em Educação Matemática.  Primeiramente, levantamos nos textos em estudo, 

informações como autoria e título. Posteriormente, destacamos dados como problema da 

pesquisa, objetivos, metodologia e resultados alcançados. Esses dados foram agrupados e 

deram origem a duas categorias. De modo geral, os resultados encontrados revelam uma 

grande lacuna nesta área considerando que dentre os 366 trabalhos selecionados, apenas 4 

referiam-se a essa temática, o que, nos permite sugerir o desenvolvimento de pesquisas que 

tenham, por intenção, desvelar e compreender as especificidades relativas ao uso de 

tecnologias na prática pedagógica de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Bibliográfica; Uso de Tecnologias; Educação Matemática; Prática 

Pedagógica; Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE USE OF TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS TEACHING IN THE EARLY YEARS OF 

BASIC EDUCATION: ANALYSIS OF FOUR MAJOR NATIONAL JOURNALS PRODUCTION 

FROM 2004 TO 2008 

 

 

Abstract 

 

This article presents data from bibliographical research focusing on the use of technology in 

Mathematics teaching in the early years of Basic Education. To this end we analyzed papers 

published in four journals in the field of Education and Mathematics Education from 2004 to 

2008 (Brazilian Journal of Education from the National Association of Post-Graduation and 

Research in Education - ANPEd, CEDES Notebooks from Education and Society Studies 

Center; Report of Mathematics Education - BOLEMA and ZETETIKÉ of CEMPEM Magazine - 

Study, Memory and Research Circles in Mathematics Education). First, we selected information 

such as author and title from the texts. Later, we highlighted data as research problems, 

objectives, methodology and results. These data were combined and resulted in two categories. 

In general, the results show a large gap in this area, considering that amongst the 366 selected 

works, only 4 were related to this theme, which suggests the need for further research aiming to 

uncover and understand the specificities related to the use of technology in Mathematics 

teaching in the early years of Basic Education. 

 

Key-words: Bibliographical Research; Use of Technology; Mathematics Education; 

Pedagogical Practice; Basic Education. 

 



 

PRÁTICAS DOCENTES EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

Anderson Soares Muniz - UFMS 

Luiz Carlos Pais - UFMS 

 

Resumo 

 

 Este artigo faz parte de uma pesquisa concluída de um curso de pós-

graduação (Lato Senso) em Tutoria e Planejamento em Educação a Distância. 

Procuramos descrever o trabalho desenvolvido por um tutor na disciplina 

Resolução de Problemas. Temos como objetivo de pesquisa, analisar as 

práticas desenvolvidas por um dos tutores do pólo de Cruzeiro do Oeste, 

tomando como referência suas atividades implementadas, os materiais 

didáticos disponibilizados e o ambiente Moodle; utilizados como cenário de 

estudo. Na primeira parte do texto apresentamos alguns conceitos da teoria 

Antropológica do Didático, que subsidiou nossas análises referentes às práticas 

docentes. Na segunda parte dedicamos aos procedimentos metodológicos 

adotados na disciplina Resolução de Problemas que é o foco de nossas 

reflexões. Finalmente apresentamos nossas análises através de um diálogo 

envolvendo o aporte teórico desta pesquisa, Educação a Distância, o trabalho 

de tutoria e os momentos de estudo.  

 

Palavras-Chave: Praxeologia; Resolução de Problemas; Tutoria e Educação 

Matemática. 

 

 

 

 

 



 

TEACHING PRACTICES IN THE DISTANCE LEARNING MODALITY  

IN A MATHEMATICS EDUCATION DEGREE PROGRAM 

 

Abstract 

 

This article is part of a research project carried out during the post graduate 

studies (Lato Senso) in Tutoring and Planning Online Distance Learning where 

we sought to describe the work on the Problem Solving discipline implemented 

by a tutor. The aim of this study is to analyze the practices developed by one of 

the tutors in Cruzeiro do Sul – PR, based on the activities that were 

implemented, as well as the available teaching materials  and the Moodle  

environment, used as the framework for the study. In the first part of the text, we 

describe some notions of the Anthropological Theory of the Didactics that 

supported our analyses of the teachers’ practices. The second part deals with 

the methodological procedures used in the Problem Solving discipline which is 

the focus of our reflection. Finally, we present our analyses through a dialogue 

involving the theoretical input, Distance Learning, the tutoring work and the 

study periods carried out during this research. 

 

Key-words: Praxeology, Problem Solving, Tutoring and Mathematics 

Education.  

 



 

PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS COM 

POTENCIAL DE USO PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA 

INSERÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS NAS AULAS 

 

 Maria Madalena Dullius 

Marli Teresinha Quartieri 

Centro Universitário UNIVATES, Lajeado-RS 

 

 

Resumo 

 

Neste artigo descrevemos um referencial teórico construído para nortear a 

elaboração de materiais com potencial de uso para professores de Matemática 

de Ensino Médio, buscando auxiliá-los na inserção de recursos computacionais 

no seu fazer pedagógico. Apresentamos uma proposta inicial de material 

elaborado, construído com base no referencial, para auxiliar professores de 

Matemática com atividades que visam a construir conceitos básicos de 

Trigonometria da primeira volta, fazendo uso do software Sintesoft 

Trigonometria 2.0. Estes materiais serão testados por professores para que 

possamos avaliar se possuem potencial de uso para os mesmos bem como 

características para favorecer uma aprendizagem mais significativa da 

Matemática. Futuramente pretendemos iniciar uma avaliação da aprendizagem 

dos estudantes que trabalham com estes materiais. 

 

Palavras-chave: Software Educacional. Material Instrucional. Ensino de 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIDING PRINCIPLES FOR MATERIALS DEVELOPMENT WITH 

POTENTIAL TO HELP MATHEMATICS TEACHERS WITH INTRODUCING 

COMPUTER RESOURCES IN THEIR CLASSES 

 

Abstract 

 

This paper describes a theoretical framework constructed to guide materials 

development to help Mathematics teachers in high school with integrating 

computer resources in their classes. We present an initial proposal of produced 

material, based on the theoretical framework, to help mathematics teachers with 

activities designed to build basic concepts of Trigonometry of the first round, 

using Sintesoft Trigonometria 2.0 software. These materials will be tested by 

teachers in order to assess whether they have potential use for them, as well as 

characteristics to promote more meaningful Mathematics learning. In the future, 

we intend to initiate assessment of student learning when working with these 

materials. 

  

 

Key-words: Educational Software; Teaching Material; Mathematics Teaching. 
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Resumo 

 

Esse artigo visa a apresentar alguns resultados de uma pesquisa em 

desenvolvimento que investiga as contribuições que a construção de narrativas 

digitais pode trazer à Educação Matemática. As narrativas digitais são aquelas 

que possuem, segundo Murray (1997), formatos digitais (não lineares) e que 

apresentam fronteiras indefinidas entre jogo e história, entre filmes e corridas, 

entre livros e teatro ou cinema, entre expectador e autor, entre ser humano e 

ser virtual. Devido a isso, evidenciar a Educação Matemática quando realizada 

no ciberespaço ou com suporte em dispositivos digitais, de forma a usufruir a 

combinação de texto, vídeo e espaço navegável sugerindo, possivelmente, um 

micromundo de base computacional, o qual pode ser moldado como um 

universo dinâmico ficcional, com personagens e eventos, foi algo importante de 

ser explorado em termos educacionais. A pesquisa sugere, então, uma 

investigação frente à apresentação de conceitos matemáticos vinculados a 

ambientes virtuais de aprendizagem que tomaram a ludicidade como premissa, 

além do caráter dinâmico do próprio ambiente virtual. Dessa forma, os 

resultados encontrados fazem parte da pesquisa realizada com alunos de 

diferentes níveis de ensino, de uma escola da rede pública e de uma 

Universidade particular. Esses resultados evidenciam a lógica matemática no 

                                                           
1
 Projeto desenvolvido pelo GP @+ (Grupo de Pesquisa em Ambientes Matemáticos de Aprendizagem 

com a Inclusão da Informática na Sociedade) e inserido no convênio de pesquisa HP – ULBRA 
(Hewlett-Packard – Universidade Luterana do Brasil).  



 

processo de elaboração de narrativas e a potencialidade que o caráter lúdico 

traz ao processo educacional matemático. 

 

Palavras-Chave: Educação Matemática. Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Ludicidade. Construcionismo. 

 

 

BUILDING DIGITAL STORYTELLING: CONTRIBUTIONS TO  

MATHEMATICS EDUCATION   

 

Abstract 

 

This paper presents some results of on-going research which investigates the 

contributions that digital storytelling building can bring to Mathematics 

Education. According to Murray (1997), digital storytelling are those that have 

digital formats (non-linear) and show undefined boundaries between game and 

story; movies and racing; books and theater or cinema; spectator and author; 

human and virtual being. Therefore, highlighting Mathematics Education in 

cyberspace, located in cyberspace and supported by digital devices, so as to 

take advantage of the combination of text, video and navigating space 

suggesting, possibly, a micro-world of computational basis, which can be 

shaped like a fictional dynamic universe, with characters and events, was 

something important to be explored in education. Therefore, this study suggests 

an investigation related to the presentation of mathematical concepts linked to 

virtual learning environments that encourages play, besides the dynamic 

character of the virtual environment itself. Thus, the results found are part of the 

research carried out with students from different educational levels at a public 

network school and a private university. These results demonstrate the 

mathematical logic in the process of storytelling and the potential of play for 

Mathematics learning. 

 

Key-words: Mathematics Education; Communication and Information 

Technologies; Play; Constructionism. 



 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE SEMIPRESENCIAL: 

POSSIBILIDADES DE MUDANÇA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
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Resumo 

 

Neste artigo apresentamos alguns dados gerados no contexto de uma 

atividade formativa semipresencial, realizada com professores de matemática 

da educação básica da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. A análise 

destes dados evidencia compreensões e modificações na prática pedagógica 

de alguns destes professores, no que se refere ao uso pedagógico das 

tecnologias digitais na abordagem de conteúdos curriculares de matemática. 

Tal atividade foi planejada e executada considerando os anseios e 

necessidades apontados pelos professores, bem como nossos conhecimentos 

acerca do uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática. Nossas 

análises sinalizam direções à implementação de programas de formação 

continuada de professores de matemática, pois destacam aspectos que 

favorecem o engajamento de professores em dinâmicas formativas e em 

reflexões sobre a necessidade de mudanças na prática pedagógica. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada Docente em Matemática. Educação a 

Distância (EaD). Tecnologias Digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMI-PRESENTIAL TEACHER CONTINUOUS EDUCATION:  

POSSIBILITIES FOR CHANGE IN EDUCATIONAL PRACTICE  

 

Abstract 

 

In this paper we present some data generated in the context of a semi-

presential educational activity carried out with basic education Mathematics 

teachers from the public teaching network in Rio Grande do Sul. The data 

analysis reveals some understanding and changes in the practice of some of 

these teachers, regarding the pedagogical use of digital technologies in 

Mathematics curricula contents. The activity was planned and implemented 

considering the teachers’ expectations and needs, as well as our knowledge 

about the use of technology in Mathematics teaching. Our analyses indicate a 

few directions for the implementation of continuous education programs for 

Mathematics teachers, as they highlight aspects that favor teacher engagement 

in such courses and in reflections on the need for change in teaching practice. 

 

Key-words: Mathematics Teacher Continuous Education; Distance Learning 

(EaD); Digital Technologies. 
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Resumo 
 

Este trabalho apresenta a viabilidade de estratégias didáticas para modelos de 

interação professor-estudante e estudante-estudante. Descrevemos algumas 

funcionalidades desenvolvidas no projeto dôo software Tabulæ Colaborativo 

que tornam possível a modelagem dos diversos modos de interação 

desenvolvidos no ensino presencial de matemática, aplicados em atividades 

síncronas no ensino a distância. Estudamos estratégias didáticas baseadas em 

roteiros para aprendizagem colaborativa apoiada por computador – CSCL, 

projetadas para facilitar a colaboração entre estudantes dispostos de modo 

remoto. 

 

Palavras-Chave: Ensino Apoiado por Computadores, Aprendizagem 

Colaborativa, Ensino de Matemática. 
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Abstract 
 

This work presents strategies didactics available for the model of teacher-

student and student-student interaction. We described some features 

developed in the project of Tabulæ Collaborative software that make the 

modelling of the several modes of interaction in a Mathematics classroom 

possible, allowing different modes of synchronous distance teaching of 

Mathematics. We studied didactics strategies based on scripts for collaborative 

learning supported by computer – CSCL, designed to facilitate collaboration 

among distance learners. 

 

Key-words: Computer-mediated Collaboration; Learning Environments; 
Mathematics Teaching. 
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UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática - 

UNESP/Rio Claro 

 

Resumo 

 

Este artigo traz uma discussão sobre como os cursos de Licenciatura em 

Matemática e em Pedagogia apresentam seus projetos de formação de 

professores de Matemática, a fim de atender ao Ensino Fundamental em sua 

primeira fase. Para tanto, foi analisada a legislação que regulamenta a 

formação de professores em nosso país e especialmente a que trata sobre os 

cursos de Licenciatura em Pedagogia e em Matemática. O contexto escolhido 

foi o da Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi analisado, assim, o Projeto 

Político-Pedagógico dos cursos focados no intuito de tecer considerações a 

respeito do trabalho pretendido e anunciado nesses cursos de formação de 

professores daquela Universidade. O trabalho foi desenvolvido assumindo os 

procedimentos qualitativos sob uma perspectiva fenomenológica. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação de Professores; 

Matemática e Pedagogia; Legislação Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LOOK AT MATHEMATICS TEACHER EDUCATION OF THE EARLY 

YEARS OF BASIC EDUCATION  

 

Abstract 

 

 

This article raises a discussion about how the Bachelor of Mathematics and the 

Pedagogy courses present their projects of Mathematics teacher education, in 

order to comply with the first phase of Basic Education. To that end, we 

analyzed the legislation that regulates teacher education in our country and, 

specifically, the one that deals with the Bachelor of Pedagogy and the 

Mathematics course. The study was carried out in the Federal University of 

Goiás (UFG). Next, we analyzed the Political-Pedagogical Project of the 

courses in order to make considerations about the proposed and announced 

work in the teacher education courses of that University. The study was 

conducted assuming the qualitative procedures in a phenomenological 

perspective. 

 

Key-words: Mathematics Education; Teacher Education; Mathematics and 

Pedagogy; Educational Legislation. 
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E ENSINAR MATEMÁTICA 

 

Daniela Santa Inês Cunha (Mestranda em Ensino de Matemática - UFRJ) 
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Resumo 

 

Esta pesquisa sugere o uso de investigações e resolução de problemas como 

uma metodologia de trabalho em um curso de especialização para professores 

de Matemática. Acreditamos que o envolvimento dos professores em 

atividades deste tipo possa desenvolver habilidades de justificação e validação 

dos resultados, além de possibilitar um momento de revisão e discussão de 

conteúdos da Matemática em nível secundário. As propostas aqui 

desenvolvidas e analisadas se inserem no contexto da geometria espacial e 

privilegiam o trabalho com a visualização e o uso do material concreto. Na 

seleção e na aplicação das tarefas com os professores da especialização, que, 

por sua vez, são professores do ensino básico, focamos no desenvolvimento 

do raciocínio espacial. Esperamos que este trabalho possa contribuir com a 

formação do professor, influenciando direta e/ou indiretamente a sua sala de 

aula de Matemática.     

 

Palavras chave: Investigações Matemáticas. Visualização Espacial. Formação 

de Professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INQUIRY-BASED TEACHING AND PROBLEM SOLVING  

TO LEARN AND TEACH MATHEMATICS  

 

Abstract 

 

This research suggests the use of inquiry-based teaching and problem solving 

as a teaching methodology in a specialization course for Mathematics teachers. 

We believe that the involvement of teachers in these types of activities may help 

develop skills such as justification and validation of results, in addition to 

provide a moment to review and discuss Mathematics high school contents. 

Proposals developed and analyzed here fall within the context of spatial 

geometry and privilege the work with the display and use of concrete material. 

For the selection and application of the tasks with the specialization teachers, 

who work in basic education schools, we focused on the development of special 

reasoning. We hope this work can contribute to teacher education and can 

influence directly and/or indirectly their Mathematics classes.  

 

Key-words: Mathematical Investigations; Spatial Visualization; Teacher 

Education. 
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Resumo 

 

O objetivo desta investigação foi analisar as implicações da escrita discursiva 

na dinâmica das aulas da disciplina de Matemática e Estatística ministrada 

para acadêmicas do 4º ano do curso de Pedagogia, nomeadamente 

analisamos a produção escrita da acadêmica de pseudônimo Roberta, uma 

estudante comedida e reservada em sala de aula, mas que em seus registros 

escritos nos pareceu ser outra pessoa, fato que chamou nossa atenção. Para 

isto, utilizamos uma tarefa intitulada Bilhete de Fim de Aula que consistiu na 

resposta, em todas as aulas de 2008, a duas questões: (i) Qual o conceito mais 

importante desta aula? Comente, justifique; (ii) Qual a minha principal dúvida 

nesta aula? Por quê?. A utilização de tarefas escritas nesta turma possibilitou 

uma busca da compreensão dos conteúdos da disciplina, especialmente por 

parte da Roberta, e instrumentalização (quer dizer o que?) do professor para o 

(re)planejamento das aulas.  Roberta se apresentou sempre de forma crítica 

frente ao trabalho desenvolvido em sala de aula e ao conteúdo abordado pelo 

professor. Diversos foram os momentos em que, além de responder ao que era 

solicitado na tarefa, ia além, sempre questionando o que era apresentado em 

sala de aula, e colocando em xeque alguns conceitos estatísticos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação Inicial de professores em 

Matemática. Narrativas. Estatística. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSIVE WRITING IN MATHEMATICS INITIAL TEACHER TRAINING: 

ROBERTA’S CASE 

 

Abstract 

 

This study aimed to analyze the implications of the discursive writing in the 

dynamic of Mathematics and Statistics classes for 4th year Pedagogy 

graduates. We have analyzed the written production of a graduate student, alias 

Roberta, a shy and reserved student in the classroom, but whose writings 

seemed to be done by someone else, a fact that called our attention. To this 

end, we used a task entitled End of Class Note, which consisted of answering 

two questions during all the classes in 2008: (i) What is the most important 

concept of this class? Comment; justify; (ii) What is my main doubt about this 

class? Why? The use of written tasks in this group encouraged the quest for 

understanding the subject contents, especially on Roberta’s part, and teacher 

training for (re)planning lessons. Roberta always presented herself in a critical 

way in relation to the classroom assignments and to the content developed by 

the teacher. There were several moments where, besides answering to what 

was being required in the task, she went further, always questioning what was 

presented in the classroom and also some statistical concepts.  

  

Key-words: Mathematics Education; Mathematics Initial Teacher Training; 

Narrative; Statistics. 
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Resumo 

 

O artigo apresenta uma análise e reflexão sobre as dificuldades encontradas 

para despertar o interesse investigativo no futuro professor de matemática. O 

cenário da pesquisa é formado por quatro grupos de alunos do curso superior 

de Licenciatura em Matemática, na disciplina de Metodologia de Pesquisa, do 

período noturno, durante dois semestres de 2008. A proposta é oferecer ao 

futuro professor de matemática a oportunidade de investigar, pesquisar, 

analisar e discutir com os seus pares uma situação real dentro de uma escola 

pública. É necessário repensar as práticas dos cursos de Licenciatura, 

principalmente, em Matemática, pois a escola pública consiste no cenário onde 

atuarão os atuais alunos de licenciatura e futuros professores de matemática. 

O objetivo do estudo é “Contribuir na formação do professor de matemática de 

modo que possa atuar de modo diferenciado e consciente na sala de aula”. A 

pesquisa foi realizada em três etapas. O foco do trabalho dos alunos 

pesquisadores consistiu em observar e analisar como o uso da calculadora, em 

sala de aula, colabora no aprendizado dos alunos. A metodologia escolhida foi 

“o estudo de caso” e os resultados apontam que o futuro professor precisa de 

acesso aos cenários de pesquisa para que desperte o interesse em realizá-las 

e aproveitá-las em sua prática docente.  

 

Palavras-chave: Pesquisa. Formação de professores. Prática docente.                              

Calculadora. 

 

 

 

 



 

THE INVESTIGATIVE SCENARIO IN MATHEMATICS TEACHER 

EDUCATION 

 

Abstract 

 

This article presents an analysis and reflection about the difficulties found to 

raise future Mathematics teacher’s investigative interest. The research scenario 

is made up of four groups of students from the Bachelor of Mathematics, on the 

Research Methodology course, at the night shift during the two semesters in 

2008. The aim is to offer the future Mathematics teacher the opportunity to 

investigate, search, analyze and discuss an authentic scenario within the public 

school with their peers. It is necessary to rethink the practices within Teacher 

Education courses, in particular Mathematics, as the current Bachelor students 

and future Mathematics teachers will be working in the public school. The 

objective of the study is “To contribute to Mathematics Teacher Education so 

that teachers can work in a different and conscious way in the classroom”. The 

research was carried out in three stages. The focus of student-researchers’ 

work consisted of observing and analyzing how the use of the calculator in 

classroom contributes to student learning. The chosen methodology was “case 

study”, and the results suggest that the future teacher needs to have access to 

research scenarios in order to raise their interest in implementing them in their 

teaching practice.    
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Resumo 

 

Retomamos neste texto algumas contribuições de pesquisas nacionais e 

internacionais sobre formação de professores, relacionando-as a trabalhos 

desenvolvidos no Grupo de Pesquisa CCPPM- Conhecimentos, Crenças e 

Práticas de Professores que ensinam Matemática, em especial à pesquisa de 

Santos (2008), que evidenciou estar o sucesso do ensino atrelado a fatores 

relacionados aos conhecimentos dos professores, principalmente os 

conhecimentos didáticos do conteúdo, no que se refere a área e perímetro.  Os 

trabalhos realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa inserem-se nas linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática: Formação de Professores, Ensino e Aprendizagem de Matemática, 

cujo objeto é a formação inicial e continuada de professores que ensinam 

Matemática, buscando identificar diferentes práticas pedagógicas que visam 

aplicar os resultados desses estudos no ensino-aprendizagem de Matemática 

no Ensino Básico. Verificamos que há muito a discutir sobre o conhecimento do 

professor, principalmente sobre o que Shulman (1986) denomina de 

conhecimento didático do conteúdo. A pesquisa aponta que o grande entrave 

no processo ensino-aprendizagem está no fato de os professores não 

reconhecerem as dificuldades de seus alunos. Essa questão remete à idéia de 

que um professor, para reconhecer as reais dificuldades de seus alunos, deve 

não apenas conhecer o conteúdo matemático da disciplina, mas também ter o 

conhecimento didático e curricular. As conclusões indicam que, embora o 

conhecimento do conteúdo específico seja necessário ao ensino, o domínio de 

tal conhecimento, por si só, não garante que ele seja ensinado e aprendido com 

sucesso. Embora uma compreensão pessoal da disciplina a ser ensinada seja 



 

importante e necessária ao professor, ela não basta para que os alunos 

aprendam com sucesso.  

 

Palavras chave: conhecimento didático do conteúdo, professores de 

Matemática, ensino de áreas e perímetros. 

 

 

ANALYSIS OF TEACHER KNOWLEDGE TO TEACH MATEMATICS 

 

Abstract 

 

In this text, we revisit some contributions of national and international research 

about teacher education, relating them to jobs developed in the Research Group 

CCPPM - Knowledge, beliefs and practices of teachers who teach Mathematics, 

in special to Santos’ research (2008), that demonstrated that teaching success 

is linked to factors related to the teacher knowledge, especially didactics 

knowledge of the content, regarding area and perimeter. The studies carried out 

under the Research Group are part of research of the Post-Graduation Program 

in Sciences and Mathematics Teaching: Teacher Education, Teaching and 

Learning of Mathematics, whose objective is the initial and continuous education 

of Mathematics teachers, seeking to identify different pedagogical practices that 

aim at applying the results of these studies in the teaching and learning of 

Mathematics in basic education. We have verified that there is much to discuss 

about teacher knowledge, mostly about what Shulman (ver grafia) (1986, 2005) 

calls the didactic knowledge of the content. The research points out that the 

great obstacle in the teaching-learning process is the fact that teachers did not 

recognize their students' difficulties. This brings us to the idea that a teacher to 

recognize the real difficulties of their students must not only know the 

mathematical content of the discipline, but also be knowledgeable about 

teaching and the curriculum. The findings indicate that although knowledge of 

specific content is necessary for teaching, the mastery of that knowledge alone 

does not guarantee that it is taught and learned successfully. Although a 

personal understanding of the subject being taught is important and necessary 

to the teacher, it is not enough for students to learn successfully. 



 

 

Key-words: Didactic Knowledge of the Content; Mathematics Teachers; 

Teaching of Area and Perimeter.  
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Resumo 

 

 

Estudos desde a década 1990 destacam que alunos e professores da 

Educação Básica apresentam dificuldades de aprendizagem dos conceitos 

geométricos. Ademais, enfatizam que alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática apresentam dificuldades e que estas, na maioria das vezes, estão 

relacionadas à formação que receberam na Educação Básica e que tem 

recebido nos cursos de formação inicial. Todavia, estes mesmos estudos 

enfatizam que a aprendizagem geométrica é imprescindível para o 

desenvolvimento humano e para a prática da cidadania. Em função disso, 

analisamos, neste estudo, a aprendizagem geométrica de dois grupos de 

licenciados em Matemática de uma instituição de ensino particular do Distrito 

Federal e discutimos a formação inicial para a prática docente de Matemática 

nos ensinos Fundamental e Médio. Para tanto replicamos duas questões 

presentes no Exame Nacional do Ensino Superior (ENADE) nos anos de 2005 

e 2008. As duas questões são equivalentes do ponto de vista conceitual e 

exigem para sua resolução conceitos geométricos que compõem a matriz 

curricular da Educação Básica. Os resultados mostram que os dois grupos 

apresentaram dificuldades conceituais, não havendo diferenças significativas 

entre os grupos. Tais resultados sugerem a manutenção das dificuldades de 

aprendizagem dos conceitos geométricos entre alunos da Educação Básica, 

Ensino Superior e professores. Além disso, denunciam que o tempo destinado 



às disciplinas de geometria e ao próprio curso de licenciatura em Matemática, 

na atualidade, não contribui para a alteração desse quadro. 
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BACHELOR OF MATHEMATICS EDUCATION: UNDER ANALYSIS 

THE LEARNING OF GEOMETRICAL CONCEPTS  

FROM 2005 AND 2008 ENADE DATA  

 

 

Abstract 

 

 

Since the 1990s, studies have highlighted that Basic Education students and 

teachers show difficulties in learning geometric concepts. Moreover, they 

emphasize that Bachelor of Mathematics students manifest difficulties which are 

for the most part related to the education they received in the Basic Education 

and have been receiving in the initial education courses. Nevertheless, the 

same studies emphasize that geometric learning is essential for the human 

development and the practice of citizenship. As a result we have analyzed, in 

the present study, the geometric learning of two groups of Bachelor of 

Mathematics students from a private institution in the Federal District/Brazil and 

we discussed the initial education for Mathematics teacher practice in the Basic 

and High School Education. Therefore, we have replicated two questions 

present in the National Exam of Higher Education (ENADE - Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes) of 2005 and 2008. Both questions are 

equivalent from a conceptual point of view and their resolutions require 

geometric concepts which compose the curricular matrix of the Basic Education. 

The results show that both groups showed conceptual difficulties and there are 

no significant differences between the groups. These results suggest the 

maintenance of learning difficulties of geometric concepts among Basic 

Education students, Higher Education and teachers. Moreover, they suggest 



that time allotted to Geometry subjects and the current Bachelor of Mathematics 

program does not contribute to change the current scenario. 
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Resumo 

 

Neste artigo apresentamos alguns dos resultados de nossa pesquisa, que teve 

como objetivo investigar as potencialidades formativas da elaboração do 

Relatório de Estágio Supervisionado, na ótica de estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Participaram do estudo doze graduandos do 4º ano do curso de Licenciatura 

em Matemática desta Universidade. Para a coleta das informações foram 

utilizados: questionário, entrevista semi-estruturada e diário de campo. A 

investigação evidenciou que, para os participantes da pesquisa, o Relatório de 

Estágio Supervisionado pode se constituir em um importante instrumento para 

auxiliar no desenvolvimento profissional de futuros professores de Matemática, 

na medida em que sua elaboração lhes propicia reflexões sobre a própria 

prática, sobre incidentes críticos e sobre as ações dos alunos durante o 

Estágio.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação Inicial de 

Professores de Matemática. Relatório de Estágio Supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE SUPERVISED TRAINING 

REPORT IN MATHEMATICS TEACHER INITIAL EDUCATION 

 

Abstract 

 

In this paper we present some results of our research, which aimed to 

investigate the educational potential in the preparation of the Supervised 

Training Report, according to Bachelor of Mathematics students at the State 

University of Londrina (UEL). Twelve fourth year graduate students on the 

Bachelor of Mathematics course at this University participated in the study. The 

research tools included a questionnaire, a semi-structured interview and the 

research log book. The research results showed that, according to the research 

participants, the Supervised Training Report may constitute an important tool to 

assist in the professional development of future Mathematics teachers, to the 

extent that its preparation allows for reflection on their own practice, critical 

incidents and students’ actions during the Training. 

  

Key-words: Mathematics Education; Mathematics Teacher Initial Education; 

Supervised Training Report. 
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Resumo 

 

Neste trabalho analisamos as propostas curriculares que tratam da 

Teoria de Grupos em três universidades, visando verificar qual a Teoria de 

Grupos está sendo ensinada atualmente nos cursos de Licenciatura em 

Matemática do Brasil. A análise das disciplinas que compõem o currículo foi 

realizada no contexto geral do projeto pedagógico do curso de matemática de 

cada instituição, pois as mesmas não podem ser vistas apenas como listas de 

conteúdos, organizadas de maneira lógica e cronológica.  

 

Palavras-chave: Educação matemática; formação matemática do 

professor; saber docente; Teoria de Grupos. 

 

 

 

IS THERE CONSENSUS AMONG ACADEMICS ON THE 

IMPORTANCE OF THE THEORY OF GROUPS IN THE BACHELOR OF 

MATHEMATICS? 

 

 

Abstract 

 

In this article we analyzed the curriculum proposals which deal with Group 

Theory in three universities in order to verify which of the Group Theory is being 

taught nowadays in Mathematics courses in Brazil. The analysis of the 

disciplines which make part of the curriculum took place in the general context 



of the Mathematics pedagogical project of each institution, because they can 

not be seen just as a list of contents organized in a logical and chronological 

way. 

 

Key-words: Mathematics Education; Mathematics Teacher Education; Teacher 

Knowledge; Group Theory. 
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CONTEXTO DE REFORMA CURRICULAR 

 

Armando Traldi Júnior – PUCSP e IFTSP 

Célia Maria Carolino Pires – PUCSP 

 

Resumo 

 

Este texto tem como objetivo compreender quais são os conhecimentos dos  

formadores de professores de Matemática disponibilizados na sua prática 

profissional. Participaram do estudo dois formadores de professores de um 

curso de Licenciatura em Matemática de uma instituição particular do Estado 

de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e observação 

desses professores em grupos de estudo e na prática da sala de aula. A 

pesquisa foi do tipo qualitativa e as análises foram fundamentadas em 

pressupostos teóricos defendidos por Ponte (1998) sobre o conhecimento 

profissional do professor. Os resultados da pesquisa indicam, no geral, a 

necessidade dos formadores de professores de Matemática terem momentos 

de formação continuada, onde possibilite a discussão e reflexão sobre as 

possibilidades didáticas e curriculares do ensino de matérias específicas nos 

cursos de licenciatura, rompendo com a concepção que o professor 

universitário é um profissional acabado no que refere-se ao conhecimento 

profissional.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Formação de Professores. Licenciatura em Matemática. 

Educação Matemática. 

 

 

 

 



MATHEMATICS TEACHER EDUCATOR IN A CONTEXT  

OF CURRICULAR REFORM 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to understand the mathematics teacher educator 

knowledge used in their professional practices. Two teacher educators on a 

Bachelor of Mathematics course at a private institution in the State of São Paulo 

participated in this research. Data was collected through interviews and 

observation of these teachers in study groups and classroom practice. 

Qualitative research was carried out and the data analysis was based on 

theoretical presuppositions about teacher professional knowledge by Ponte 

(1998). In general, the findings suggest the need for mathematics teacher 

educators to have continuous education moments, during which they would 

have opportunity to discuss and reflect about teaching and specific curricula 

possibilities on teacher education courses, and thus to abandon the 

misconception that university teacher education regarding their professional 

knowledge is going to be finished one day. 

 

Key-words: Teacher Training. Bachelor in Mathematics. Mathematics 

Education. 

 



CONVERSÕES E TRATAMENTOS: FUTUROS PROFESSORES 

RESOLVEM PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

Marcilia Chagas Barreto – UECE 

Ana Cláudia Gouveia de Sousa – UECE 

 

  

Resumo 

 

A pesquisa objetivou avaliar a competência de futuros professores 

(concludentes do curso de Pedagogia) na resolução de problemas de adição e 

subtração, considerando as conversões para diferentes registros de 

representação semiótica e os tratamentos realizados. A teoria dos Registros de 

Representação Semiótica fundamentou o trabalho, considerando a matemática 

como uma linguagem na qual as representações semióticas ocupam lugar 

fundamental. Essas representações são entendidas como produções 

constituídas pelo emprego de signos, utilizadas para expressar, objetivar e 

tratar as representações mentais, isto é, o conjunto de concepções de um 

indivíduo acerca de um objeto ou situação. Utilizou-se um exercício composto 

por problemas de adição e subtração, a partir do qual foi possível perceber que 

os sujeitos convertem os problemas, escritos em língua materna, apenas para 

os registros aritmético e algébrico. Nenhum outro registro foi utilizado, mesmo 

se tratando de pessoas em processo de formação para trabalhar com crianças 

de séries iniciais. Observou-se ainda que subsistiam dúvidas no processo de 

conversão, devido à dificuldade de identificação das unidades significantes nos 

enunciados dos problemas. O tratamento foi sempre procedido baseado no 

algoritmo, onde se perceberam variadas falhas que evidenciaram a 

incompreensão do processo realizado, por parte do sujeito que o efetivava. 

Aponta-se para a necessidade de formação mais sólida em educação 

matemática, para alunos do curso de Pedagogia. Particularmente a colocação 

em correspondência entre diversos registros de representação semiótica dos 

objetos matemáticos, sobretudo entre a língua materna e o registro aritmético. 

 

 



 

Palavras-chave: representação semiótica; aprendizagem matemática; 

formação de pedagogos; educação matemática.  

 

 

 

 

CONVERSIONS AND TREATMENT: FUTURE TEACHERS SOLVE 

MATHEMATICS PROBLEMS 

  

Abstract 

 

This study aimed to evaluate the competence of future teachers (graduates 

from Pedagogy Course) on addition and subtraction problem solving, 

considering conversions for different registers of semiotic representation and 

implemented treatment. The theory of the Semiotic Representation Registers 

was used as the basis of this work, considering Mathematics as a language in 

which semiotics representations play an important role. These representations 

are understood as products constituted by the use of signs, used to express, to 

target and to treat mental representations, that is to say an individual’s set of 

conceptions about an object or a situation. An exercise composed of addition 

and subtraction problems was used, from which it was noted that the individuals 

convert Math problems, written in their mother tongue, into arithmetic and 

algebraic registration only. No other type of register was used, even when 

dealing with people in the process of training to work with early years children. It 

was also observed the presence of doubts during the conversion process, due 

to the difficulty to identify the significant units in the description of the problems. 

Treatment has always been based on algorithm, where different failures were 

noticed. These failures confirmed students’ lack of understanding of the process 

that took place. We point out the need for a more effective training in 

Mathematics education for Pedagogy Course students. Particularly, the 

correspondence among several registers of semiotic representations of 

mathematical objects, mainly, between the mother tongue and arithmetic 

registration. 



 

Key-words: Semiotic Representation; Mathematics Learning; Pedagogical 

Education; Mathematics Education.  

 



DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA EM INÍCIO DE CARREIRA QUE PARTICIPAM DE GRUPOS 

COLABORATIVOS 

 

Renata Prenstteter Gama (UFSCar) 

Dario Fiorentini (UNICAMP) 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo é analisar e compreender as contribuições da 

participação de professores iniciantes de matemática em grupos colaborativos 

para seu desenvolvimento profissional, destacando sobretudo a percepção e o 

enfrentamento dos problemas e desafios de ensinar e aprender matemática 

nas escolas. Os aspectos teóricos que embasam a problemática do estudo 

abordam, de um lado, problemas e características da fase inicial da carreira 

docente e, de outro, o processo de desenvolvimento profissional que acontece 

a partir da participação em grupos de apoio à docência. Os sujeitos da 

pesquisa e os grupos colaborativos foram identificados mediante aplicação, via 

e-mail, de um questionário inicial. Para desenvolver uma pesquisa mais 

aprofundada, sob uma abordagem qualitativa e interpretativa, incluindo 

observações de aulas e entrevistas, foram selecionados três professores de 

matemática iniciantes participantes de grupos colaborativos distintos. Para 

construir as categorias de análise, num primeiro momento, triangulamos as 

informações coletadas a partir: de documentos e publicações dos grupos e de 

seus membros; de entrevistas com professores iniciantes e coordenadores dos 

grupos; de observações de aulas com produção de diários de campo e de 

reuniões áudio-gravadas dos grupos. Utilizando um processo emergente-misto, 

essas informações foram cruzadas com a literatura que trata dos primeiros 

anos de docência, tendo obtido seis categorias analíticas as quais deram 

origem a dois eixos de análise. Neste estudo, desenvolvemos a análise apenas 

de um desses eixos - contribuições dos grupos no enfrentamento dos 

problemas característicos da fase inicial da carreira docente. Os resultados 

evidenciaram que os professores iniciantes encontraram nos grupos 

colaborativos um contexto favorável ao desenvolvimento profissional nesta fase 



inicial, recebendo apoio de amigos críticos que ajudaram a compreender a 

prática e a projetar outras possibilidades de ensinar e aprender matemática na 

escola básica. Os grupos também ajudaram o professor iniciante a: inserir-se 

criticamente na comunidade de professores da escola; desenvolver uma 

postura reflexiva sobre a própria prática; desenvolver uma prática pedagógica 

mais interativa e exploratório-investigativa e que favoreça a produção e 

negociação de significados; adotar uma prática de trabalho coletivo, em lugar 

de uma prática individualista. Além disso, evidenciamos que a participação de 

professores iniciantes em grupos colaborativos pode ser também formativa aos 

experientes do grupo, à medida que os primeiros trazem outros olhares e 

possibilidades à prática de ensinar, aprender e avaliar a matemática na escola.  

 

Palavras-chave: professores de matemática iniciantes; desenvolvimento 

profissional; grupos colaborativos 

 

 

BEGINNING MATHEMATICS TEACHER PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT IN COLLABORATIVE GROUPS 

 

Abstract 

 

The objective of this study is to analyze and to understand the contributions of 

beginning Mathematics teachers participating in collaborative groups for their 

professional development, with focus on the perception and confrontation of 

problems and challenges of teaching and learning Mathematics in schools. The 

theoretical aspects that are the basis for the study problematic approach on one 

hand the problems and characteristics of the initial phase of the teaching career 

and, on the other hand the process of professional development that arises 

from their participation in teaching support groups. The research subjects and 

collaborative groups were identified by way of an initial questionnaire by email. 

In order to develop more in-depth research, under a qualitative and 

interpretative approach, including classroom observations and interviews, we 

selected three beginning Mathematics teachers, participants of distinct 

collaborative groups. Firstly, to create the categories of analysis we triangulated 



the information collected from: documents and publications of the groups and 

their members, interviews with beginning teachers and group coordinators, 

observation of classes, with the production of field journals, and audio-recorded 

meetings of the groups. Using an mixed-emergent process, this information was 

crossed with literature that deals with the first years of the teaching profession, 

obtaining six analytical categories which originated the two axes of analysis. In 

this study, we develop the analysis of only one of these axes - contributions of 

the groups in the confrontation of the characteristic problems of the initial phase 

of the teaching career. The results show that the beginning teachers found in 

the collaborative groups a favorable context for the professional development in 

this initial phase, receiving support from critical friends that helped them to 

understand their practice and to project other possibilities of teaching and 

learning mathematics in basic education. The groups also helped the beginning 

teachers to: include themselves critically in the school teaching community; to 

develop a proper reflexive position about their own practice; to develop a 

pedagogical practice that is more interactive and exploratory-investigative and 

that favors the production and negotiation of meanings; to adopt collective 

working practices, rather than individualist practices. Moreover, we have 

observed that the participation of beginning teachers in collaborative groups can 

also be educational to the experienced ones of the group, as they bring other 

points of views and possibilities into teaching, learning and evaluating 

Mathematics  practices in the school. 

 
 

Key-words: Beginning Mathematics Teachers; Professional Development; 

Collaborative Groups. 

 

 



O SENTIDO EM MOVIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA 

 
Vanessa Dias Moretti 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 
 

Resumo 
 

 Este artigo discute a relação entre o sentido, categoria entendida a partir 

da perspectiva histórico-cultural e da Teoria da Atividade, e a mudança da 

prática docente, especialmente a escolha de instrumentos didáticos 

mediadores. Os dados apresentados foram obtidos por meio do trabalho com 

professores de matemática em atividade de ensino, ao elaborarem 

coletivamente situações desencadeadoras de aprendizagem. A análise dos 

resultados revela que o sentido vincula-se com o motivo que move o sujeito na 

atividade e nela se constitui. Nesse processo, a mudança de ações é 

indissociável dos novos sentidos atribuídos no decorrer da atividade aos 

elementos presentes na organização do ensino. 

 
Palavras-chave: formação de professores, sentido, perspectiva histórico-

cultural, atividade de ensino. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MEANING IN MOVEMENT IN MATHEMATICS TEACHER EDUCATION 
 
 

Abstract 
 

 This article discusses the relation between meaning, as a concept based 

on the cultural-historical perspective and the Theory of Activity, and the change 

of teacher practice, in particular the choice of mediating teaching instruments. 

The presented data were obtained through the work with mathematics teachers 

during their teaching practice, when they collectively created situations which 

were conducive to learning. The analysis of the results reveals that meaning is 

associated to the motive that moves the subject during the activity, in which 

they constitute themselves. Therefore, the change in actions is inseparable from 

the new meanings attributed during the activity to the elements present in the 

teaching organization. 

 

Key-words: teacher education, meaning, historical-cultural perspective, 

teaching activity. 
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Resumo 

 No presente trabalho discutimos as relações que um professor de 

matemática estabeleceu, durante parte de sua carreira, com os saberes 

matemáticos que leciona e com os desenvolvidos nas disciplinas do curso de 

Licenciatura em Matemática. Trata-se de um estudo de caso, no qual 

analisamos a maneira como o docente se mobilizou para aprender em relação 

às suas necessidades pessoais e profissionais. O professor participante da 

pesquisa tem como características exercer a docência há dez anos, ter 

ingressado no curso de Licenciatura em Matemática após três anos de 

exercício da profissão e ter uma relação positiva com a matemática e com seu 

trabalho. Tomando como base a noção de relação com o saber e a concepção 

de saberes docentes que ressalta a dimensão discursiva e social destes 

saberes, investigamos por meio de entrevistas semi-estruturadas os contextos 

e as práticas nas quais o professor se mobiliza para aprender, ou mobiliza seus 

saberes na interação com pessoas e materiais, nas circunstâncias de sua 

profissão. Entre os resultados, constatamos que ao longo de sua carreira, o 

professor participante apresenta mobilização constante que tem alimentado os 

processos de aquisição e atualização de seus saberes, a partir de suas 

necessidades profissionais. Contudo, as experiências deste sujeito no meio 

universitário pouco oportunizaram o diálogo entre a matemática de nível 

superior e seus saberes, deixando, por um lado, de contribuir de maneira 

significativa com sua problematização e reflexão acerca dos conteúdos que ele 

leciona, por outro, colaborando para consolidar a perspectiva na qual seus 

saberes docentes vinham sendo construídos a partir de sua prática. 



 

Palavras-chave: relação com o saber; saberes docentes; formação de 
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RELATIONSHIP WITH KNOWLEDGE AND PROFESSIONAL NEEDS OF A 
MATHEMATICS TEACHER 

 

Abstract 
 This work discusses the relationship a teacher has developed throughout 

his professional career with the Mathematics knowledge he teaches and with 

the other types of knowledge developed in the Bachelor of Mathematics 

subjects. This is a case study, in which we analyzed how the teacher mobilized 

himself to learn about his personal and professional needs. The teacher, the 

research subject, had been teaching for ten years, started his Bachelor of 

Mathematics after three years teaching experience, and had a positive 

relationship with Mathematics and his work. Based on the notion of the 

relationship between knowledge and the conceptions of teaching knowledge, 

which highlights the social and discursive dimension of this knowledge, we have 

investigated, through semi-structured interviews, the context and practices in 

which the teacher mobilized himself to learn, or mobilized his knowledge in the 

interaction with people and materials, under circumstances of his life. Among 

the results, we noted that throughout his career, the participant teacher 

presented constant mobilization which has fed the acquisition processes and 

updated his knowledge, based on his professional needs. However, this 

individual’s experiences in the university did not provide enough opportunities 

for the dialogue between high level Mathematics and his knowledge. On the 

one hand it failed to contribute in a meaningful way to his problems and 

reflection about the contents he taught and, on the other, to consolidate the 

perspective in which his teaching knowledge had been constructed out of his 

practice. 

 

Key-Words: Teacher’s Knowledge; Relation with Knowledge, Mathematics 

Teachers’ Education. 



DECISÕES TOMADAS POR UM PROFESSOR NA ELABORAÇÃO DE 
UMA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA PARA UM ALUNO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

      Iranete Lima  

                 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

 

Resumo 
 

A presente pesquisa está inserida na problemática da modelização de 

conhecimentos e do estudo das Decisões Didáticas tomadas por 

professores.  Chamamos de decisões didáticas àquelas decisões que 

estão relacionadas apenas com o conhecimento da noção estudada. 

Neste artigo apresentamos apenas um recorte que corresponde ao 

estudo dessas decisões. Para realizar o estudo escolhemos a noção de 

simetria de reflexão. Como referencial teórico-metodológico utilizamos o 

Modelo de Níveis da Atividade do Professor (MARGOLINAS, 2002) que, 

por sua vez, está ancorado na Teoria das Situações Didáticas 

(BROUSSEAU, 1998). O estudo experimental foi realizado com alunos e 

professores do sistema escolar francês. Apresentamos a análise da 

seqüência didática proposta por um dos professores para um aluno de 

classe equivalente ao nono ano do Ensino Fundamental. O professor 

propôs essa seqüência a partir da análise de uma produção escrita na 

qual o aluno respondeu problemas de identificação e de construção de 

figuras simétricas e de construção de eixos de simetria. A formalização 

fornecida pelo modelo utilizado permitiu a identificação de alguns 

elementos sobre os quais os professores se apóiam para tomar suas 

decisões. Dentre eles, o conhecimento do aluno, do programa escolar, 

da noção matemática estudada e ainda suas concepções de ensino e de 

aprendizagem. Os resultados obtidos mostram, também, que as 

seqüências construídas pelos professores têm etapas bem definidas, 

cada uma com um objetivo de aprendizagem. 
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       DECISIONS MADE BY A TEACHER IN THE ELABORATION 
  OF A DIDACTIC SEQUENCE TO A BASIC EDUCATION STUDENT 
 
                                                  Abstract 
 

The present research is inserted in the problematic of knowledge 

modeling and the study of Didactic Decisions made by teachers. We call 

didactic decisions those decisions which are only related to the 

knowledge of the studied notion. In this article, we present just an outline 

that corresponds to the study of these decisions. To accomplish the 

study we have chosen the notion of reflection symmetry. The study was 

based on the Levels Teacher’s Activity model (MARGOLINAS, 2002), 

that is itself based on the Theory of Didactic Situations (BROUSSEAU, 

1998). The experimental study was undertaken with students and 

teachers from the French school system. In this paper, we present an 

analysis of a didactic sequence proposed by one of the teachers to a 

student in a class equivalent to the ninth grade of Basic Education. The 

teacher proposed this sequence from the analysis of a written production 

in which the student answered identification and construction problems of 

symmetric figures and construction of axes symmetry. The formalization 

given by the theoretical model allowed the identification of some 

elements that teachers use as basis to make their decisions. Amongst 

them, student knowledge, the school curriculum, the studied 

Mathematics notion and their conceptions of teaching and learning. The 

results also point out that the sequences created by the teachers have 

well defined stages, each one with a learning objective. 

 

Key-words: Didactic Decisions; Teacher Knowledge; Teacher Activity; 
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MATEMÁTICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POSSIBILIDADES 

METODOLÓGICAS 
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Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG) 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 

Resumo 

 

O presente artigo trata do processo de constituição de um grupo de trabalho, 

numa perspectiva de investigação-ação, entre os Estagiários e o professor 

Supervisor de Estágio, durante a regência, no ano de 2008, num segundo ano 

do Ensino Médio de uma escola de educação básica da rede Federal, na 

cidade de Goiânia-GO. Põe em questão a estrutura na qual se organiza e 

realiza o estágio supervisionado em docência, nos cursos de Licenciatura em 

Matemática, e sua relação com propostas de investigação-ação durante a 

realização do estágio. Desse modo, faz um estudo sobre a metodologia da 

pesquisa-ação, sobre a investigação-ação e sobre grupos de trabalho 

colaborativo, adotando e descrevendo a postura tomada em relação ao 

trabalho desenvolvido. Aponta alguns resultados obtidos durante a experiência 

de regência supervisionada, discutindo as dificuldades em constituir um grupo 

de trabalho colaborativo entre os estagiários e o professor supervisor, 

analisando as limitações e as vantagens em desenvolver um estágio com 

características da investigação-ação e como a estrutura organizacional do 

estágio interfere nesse processo.  
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Abstract 

 

This article discusses the process of setting up a working group, in an action-

investigation perspective, between Trainees and the Training Supervisor 

teacher, during the teaching period, in a second year High School class at a 

federal network basic education school, in the city of Goiania in 2008. It 

questions the structure in which the teaching supervised training is organized 

and implemented within the Bachelor of Mathematics and its relationship with 

the proposals of action-investigation during the training. Thus, a study about the 

action-research methodology on the action-investigation and about collaborative 

working groups is carried out, adopting and describing the position taken 

regarding the developed work. It highlights some results during the supervised 

teaching experience, discussing the difficulties to set up a collaborative working 

group with the trainees and the supervisor teacher, analyzing limitations and 

advantages of the development of training based on action-investigation and 

how the training organizational structure interferes with this process.   

 

 

 

Key-words: Mathematics Teacher Education; Supervised Training; Action-
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Resumo 
 

 Este artigo tem por finalidade lançar ‘os olhos’ sobre o Pró-Letramento 

em matemática – Programa de formação continuada de professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Objetivando identificar a natureza das 

mudanças das práticas docentes dos professores participantes do Pró-

Letramento em Matemática no Pólo de São Luís a partir dos depoimentos dos 

docentes. Apropriamo-nos das vozes de nove sujeitos da pesquisa e, a partir 

delas, apresentamos os aspectos que emergiram sobre as mudanças das 

práticas docentes. Trata-se, de parte de uma pesquisa narrativa, de inspiração 

qualitativa que nos possibilitou a reconstituição de histórias vividas por nós e 

pelos participantes da pesquisa, além de dialogarmos com autores outros que 

tratam de narrativas, formação de professores e conteúdos matemáticos. A 

análise desse material nos revelou uma formação continuada pautada na 

reflexão docente produzida pelos constantes diálogos reflexivos nos espaços 

formativos. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada, Práticas docentes, Reflexão, 
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CHANGES IN TEACHING PRACTICES: TEACHERS’ (INTER) DISCOURSE 
IN / OF CONTINUOUS EDUCATION 

 

Abstract 
 

 This article looks at Pro-Literacy in Mathematics - Program for early 

years teachers continuous education of Basic Education, which aims to identify 

the nature of changes in the teaching practices of teachers who participate in 

Pro-Literacy in Mathematics, in São Luís Pole, based on teachers’ testimonies. 

We analyzed the ‘voices’ of nine research subjects, and we present the aspects 

that came up about changes in teaching practices. This is part of a narrative 

research project, of qualitative orientation, which allowed us to recreate stories 

experienced by us and by the research participants, besides talking to other 

authors who work with narrative, teacher education and mathematical content. 

The data analysis revealed a continuous education program, based on teacher 

reflection, produced by the constant reflective dialogues within the educational 

spaces. 

 

 

Key-words: Continuous Education; Teaching Practices; Reflection; Narratives. 

 

                                            
i Master in Sciences and Mathematics Education, professor-educator of PRÓ-LETRAMENTO, 
UFPA/SEB/MEC partnership, collaborator professor of the Post Graduation Program in Sciences and 
Mathematics Education – PPGECM – Nucleus of Research and Development of Mathematics and 
Scientific Education – NPADC- from the Universidade Federal do Pará – UFPA, pedagogue and educator 
of the Graduation Coordination Board of Centro Universitário do Pará – CESUPA. 
 
ii Doctor in Electrical Engineering from FE-UNICAMP and Professor of the Post Graduation Program in 
Sciences and Mathematics Education from Nucleus of Research and Development of Mathematics and 
Scientific Education NPADC/UFPA and Coordinator of PRÓ-LETRAMENTO program, a partnership of 
UFPA/SEB/MEC. 
 
iii Doctor’s degree student in Sciences and Mathematics Education, professor-educator of PRÓ-
LETRAMENTO and EDUCIMAT, a partnership of UFPA/SEB/MEC and collaborator professor of the 
Post Graduation Program in Sciences and Mathematics Education from Nucleus of Research and 
Development of Mathematics and Scientific  Education - NPADC/UFPA. 
 



HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

REVELANDO ASPECTOS DO CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DO 

FORMADOR  

 

José Ronaldo Melo1  

 

Resumo 

 

Neste estudo, apresentamos alguns resultados do trabalho de pesquisa, que 

faz parte de nossa tese de doutoramento, em fase de conclusão, em que 

estamos investigando como uma comunidade aprende e transforma suas 

práticas e saberes sobre formação de professores de matemática. As 

narrativas de histórias de vida dos professores envolvidos além de promover 

fontes de informação sobre a formação docente, constituíram-se como um 

instrumento valioso na compreensão das práticas, saberes e aprendizagens 

desses professores e apontaram algumas pistas de como essas práticas, 

saberes e aprendizagens se modifica, ou se naturalizam com as proposições 

de mudanças curriculares, particularmente no contexto do cotidiano do 

formador. As análises dessas narrativas apontaram para possibilidade de 

construção de um ambiente colaborativo capaz de promover formas de 

aprendizagens e reflexões, com a perspectiva de vir a modificar certas práticas 

presentes na cultura dessa comunidade, que em nossa visão não contribuem 

para reprodução de um professor com compromisso político capaz de intervir 

na realidade presente.  

 

Palavras-chave: Histórias de vida. Formação de professores de matemática. 

Currículo.    

 

 

 

 

 

 

 



MATHEMATICS TEACHERS’ LIFE HISTORIES REVEALING 

CURRICULUM ASPECTS IN TEACHER EDUCATION 

 

Abstract 

 

This study shows some results of the research study, which is part of our PhD 

thesis, under conclusion, in which we are investigating how a community learns 

and transforms their practices and knowledge about Mathematics teacher 

education. The narratives of teachers’ life histories involved, besides providing 

information about teacher education, constituted a valuable tool in the 

comprehension of practices, knowledge and learning of these teachers, and 

they also pointed out to some clues of how these practices, knowledge and 

learning modify or become a natural part of curricular changes propositions, 

mainly in the context of the teacher’s daily life. The analysis of the narratives 

suggested the possibility of construction of a collaborative environment 

conducive to learning and reflection, and which aims to change certain practices 

that are present in the community culture, which in our view, do not contribute to 

teacher political commitment to intervene in the present reality. 

 

Key-words: Life Histories; Mathematics Teacher Education; Curriculum.  

 



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA INFÂNCIA:  

OS FUNDAMENTOS DA PRÁTICA DOCENTE 

 

Priscila Domingues de Azevedo 

Unesp – Campus de Presidente Prudente 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

CAPES 

 

Resumo 

 

O trabalho tem por objetivo uma análise qualitativa sobre o ensino de 

Matemática na Educação Infantil, expressa nos discursos de professores de 

crianças de quatro a seis anos e orientadores pedagógicos da Rede Municipal 

de Educação de Presidente Prudente/SP. Para tanto, foi entrevistado um grupo 

de professores e orientadores e foram analisados também os documentos que 

subsidiam pedagogicamente o trabalho na rede: Planos Diretores, Diretrizes 

Pedagógicas, Subsídios e a Matriz Curricular. A análise dos dados aponta a 

concepção de Educação Infantil dos professores, sua finalidade, os conteúdos 

e a metodologia trabalhada por eles, bem como a relação desses dados com a 

concepção que os orientadores pedagógicos possuem de Educação Infantil 

com documentos como o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, as Diretrizes Curriculares, as Diretrizes Pedagógicas da Rede 

Municipal de Educação de Presidente Prudente e a Proposta Pedagógica do 

Município. Em seguida, analisamos a visão que os professores têm a respeito 

do trabalho com Matemática na infância, sua finalidade, os conteúdos, a 

metodologia, estabelecendo relações entre essas concepções, o olhar do 

orientador e o proposto nos documentos.  Os resultados indicam uma 

concepção de infância e Educação Matemática que precisa ser repensada. 

Sendo assim, os dados demonstram a necessidade de uma formação de 

professores em matemática que privilegie a formação integral da criança, bem 

como a valorização da infância. 

 

 



Palavras-chave: Educação Infantil. Educação Matemática. Formação de 

Professores. 

 

 

 

MATHEMATICS EDUCATION IN CHILDHOOD: 

THE FOUNDATIONS OF THE TEACHING PRACTICE 

 

Abstract 

 

This study presents a qualitative analysis about Mathematics teaching in 

Children Education, expressed in the discourse of teachers of children aged 

four to six years and mentors within the Municipal Network of Education, in 

Presidente Prudente - SP. To this end, we interviewed a group of teachers and 

mentors and analyzed the documents which pedagogically guided the work in 

the network: Master Plan, Pedagogical Guidelines, Grants and the Curricular 

Matrix. Data analysis showed teachers’ conceptions about Children Education, 

its purpose, contents and methodology used by them, seeking to establish the 

relationships between those conceptions and the mentors have concerning 

Children Education with documents such as, National Curricular Referential for 

Children Education, Curricular Guidelines, Pedagogical Guidelines of the 

Municipal Education Network of Presidente Prudente and the Pedagogical 

Proposal of the Municipality. Next, we analyzed the view teachers have about 

the work with Mathematics in childhood, its purpose, contents, methodology, 

establishing relations among these concepts, the mentor’s view and what is 

proposed in the documents. Results suggest a concept of childhood and 

Mathematics Education that needs to be reconsidered. Thus, data demonstrate 

the need for Mathematics teacher education programs which favor the child’s 

integral education as well as childhood valorization. 

 

Key-words: Children Education; Mathematics Education; Teacher Education.  

 



ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE PESQUISA SOBRE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 
Ruy César Pietropaolo 

Nielce M. Lobo da Costa 

Maria Elisabette B.B. Prado 

Angélica da Fontoura Garcia Silva 

Tânia Maria Mendonça Campos 

Marlene A. Dias 

UNIBAN 

Resumo 
 

 Esse artigo tem por objetivo discutir a constituição de um grupo de 

pesquisa em Formação de Professores que ensinam Matemática no âmbito de um 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, considerando as 

investigações e estudos dos pesquisadores em projetos anteriores de formação e 

de pesquisa. Tendo em vista a multiplicidade de temáticas, os membros do grupo 

procuraram definir prioridades de modo a restringir focos para as pesquisas a 

serem empreendidas. Para isso, realizaram seminários de estudos e debates 

sobre suas próprias pesquisas e sobre outros estudos. Essas discussões 

contemplaram tanto questões mais amplas sobre a área da formação de 

professores como as relativas ao docente que leciona Matemática. Iniciou-se um 

processo de meta análise sobre as ações de formação e suas conexões com os 

aportes teóricos. Ao longo das reuniões de estudos e debates diversas 

argumentações emergiram e nesse processo de reflexão, algumas questões 

foram ressignificadas e consensos foram estabelecidos propiciando, ao mesmo 

tempo, a ampliação e o aprofundamento do conhecimento individual e coletivo. 

Optou-se por desenvolver em conjunto pesquisas em formação continuada, o que 

levou o grupo à produção de um projeto inserido no Programa Observatório da 

Educação da CAPES/INEP intitulado Educação Continuada de Professores de 

Matemática do Ensino Fundamental e Médio: Constituição de um Núcleo de 

Estudos e Investigações de Processos Formativos. Uma síntese da produção 

gerada é descrita, bem como os pressupostos teóricos que apoiaram essa 

concepção. Finalizando, consideramos que essa formação, com um caráter 



investigativo, em grupo e na ação, permitiu avançar em relação ao nosso 

desenvolvimento profissional, referendando as responsabilidades da atuação 

como formadores de professores e como pesquisadores e nos levando a ter uma 

atitude mais propositiva, pois compreender não basta – é preciso intervir. 

Palavras-chave: 1. Educação Continuada de Professores de Matemática; 2. 

Grupos Colaborativos; 3. Aprendizagem Profissional; 4. Observatório da 

Educação.  
 

ANALYSIS OF THE CONSTITUTION OF A RESEARCH GROUP ON 
MATHEMATICS TEACHER EDUCATION 

 
Abstract 

 
 This article discusses the constitution of a Mathematics Education research 

group who teaches Mathematics in a Post-Graduation Program in Mathematics 

Education, considering the researchers’ investigations and studies on previous 

education and research projects. Bearing in mind the multiplicity of themes, the 

group members defined priorities so as to restrict the focus of research. To this 

end, they carried out seminars to study and debate their own research and other 

studies as well. These discussions contemplated both broader issues on teacher 

education as well as issues related to Mathematics teachers. The study started 

with a meta-analysis process about education actions and their connections with 

theoretical frameworks. Throughout studies and debates at the meetings, diverse 

argumentation emerged and, in this reflection process, some issues were 

resignified and consensus was established, providing at the same time an increase 

and deepening of the individual and collective knowledge. The group chose to 

develop as a group, research on continuous education, which led the group to the 

production of a project inserted in the Observatory Program of Education, funded by 

CAPES/INEP known as, Basic and High School Mathematics Teachers Continuous 

Education: Constitution of a Studies and Investigations Nucleus of Educational 

Processes. A synthesis of the generated production is described, as well as the 

theoretical presuppositions which were the basis of this investigation. Finally, we 

believe that such training, with an investigative character, in group and in action, 

contributed to our professional development, endorsing our responsibilities regarding 



our practice as teacher educators and researchers, and leading to the adoption of a 

more proactive attitude, because understanding is not enough - it is necessary to 

intervene.  

 
Key-words: Mathematics Teacher Continuous Education; Collaborative Groups; 

Professional Learning; Education Observatory.  
 



CONCEPÇÕES SOBRE DEMONSTRAÇÕES E PROVAS NOS CURRÍCULOS 

DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

Ruy César Pietropaolo  

Angélica da Fontoura Garcia Silva 

Tânia Maria Mendonça Campos 

Universidade Bandeirantes de São Paulo 

 

Resumo 

 

O propósito desse artigo é o de procurar compreensões sobre a necessidade e 

a acessibilidade da implementação de provas e demonstrações nos currículos 

de Matemática da Educação Básica e investigar as implicações que essa 

inovação pode trazer aos currículos de formação inicial de professores. Não 

apenas no âmbito de uma formação mais geral, mas, sobretudo, tendo em vista 

que este assunto poderá se constituir em futuro objeto de ensino. 

Metodologicamente, esse estudo insere-se numa abordagem qualitativa de 

pesquisa. Como o objetivo era obter conclusões que tivessem a colaboração 

de várias fontes, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental e a 

realização de entrevistas com professores da Educação Básica, cuja prática 

docente incluísse algum tipo de trabalho envolvendo provas. Teoricamente, 

fundamentamos nossa investigação em pesquisas sobre essa temática e em 

estudos sobre provas, currículos e formação de professores. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores; Currículos da Licenciatura em 

Matemática; Currículos da Educação Básica; Demonstrações e Provas; 

Educação Matemática.  

 

 

 

 

 

 



CONSIDERATIONS ABOUT DEMONSTRATIONS AND EXAMS IN 

MATHEMATICS TEACHER INITIAL EDUCATION CURRICULA  

 

Abstract 

 

The aim of this article is to seek understanding about the need and accessibility 

of implementation of exams and demonstrations in the Basic Education 

Mathematics curricula and to investigate the implications that this innovation 

may bring to teacher initial education curricula. Not only within general 

education, but mostly taking into account the fact that this subject may 

constitute a future object of study. This study adopts a qualitative research 

approach. As the purpose was to obtain results based on several sources, it 

was used the documentary and bibliographic research and the interviews 

carried out with Basic Education teachers, whose teaching practice included 

some kind of work involving exams. As for the theoretical background, we 

based our investigation on research on similar themes and on studies regarding 

exams, curricula and teacher education.  

 

Key-words: Teacher Education; Bachelor of Mathematics Curricula; Basic 

Education Curricula; Demonstrations and Exams; Mathematics Education. 



COMUNIDADES DE PRÁTICA E HISTÓRIAS DE VIDA: DIFICULDADES E 

EXPECTATIVAS DOS LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA ACERCA DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

DOCENTE.  
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Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT 

 

Resumo 

 

Neste trabalho são discutidos os resultados de uma pesquisa que diz respeito à 

constituição do sujeito “professor de matemática”. Inicialmente é exposto o 

contexto a partir do qual a pesquisa foi gerada. Também são apresentadas 

algumas das dificuldades enfrentadas por alunos estagiários da licenciatura em 

matemática. Em seguida, são anunciados a questão de pesquisa e o 

argumento de que, no processo de aprendizado do estagiário, é importante o 

conhecimento de histórias de vida de profissionais mais experientes. A Teoria 

Social da Aprendizagem é apresentada, visto que ela foi utilizada para 

compreender este processo. Também são exploradas as narrativas de vida 

como método de pesquisa e ensino para a formação de professores. Depois, 

são analisados alguns trechos de narrativas produzidas por estagiários do 

Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato 

Grosso. Finalmente, são mostrados os efeitos que as histórias da vida 

profissional de professores experientes causaram nas expectativas dos alunos 

sobre o Estágio Supervisionado e sobre o exercício da profissão docente.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Estágio Supervisionado. 

Narrativas de Vida. Teoria Social da Aprendizagem. Comunidades de Prática. 

 

 

 



COMMUNITIES OF PRACTICE AND LIFE-STORIES: BACHELOR OF 

MATHEMATICS STUDENTS’ DIFFICULTIES AND EXPECTATIONS ABOUT 

THE SUPERVISED TRAINING AND TEACHING PRACTICE  

 

Abstract 

 

In this study we present research results concerned the constitution of the 

“mathematics teacher” subject. Initially, we explained the research context. We 

also presented some of the difficulties faced by Bachelor of Mathematics trainee 

students. Next, we introduced the research question and the argument that the 

knowledge about experienced professionals’ life stories is important in the 

trainee learning process. We presented The Social Theory of Learning which 

was used to understand this process. We also explored life stories as a 

research and teaching method for teacher education. Then, we analyzed some 

stories excerpts produced by the Bachelor of Mathematics trainees at the 

Federal University of Mato Grosso. Finally, we showed the effect of experienced 

teachers' professional life stories in students’ expectations about the 

Supervised Training and their teaching practice.  

 

Key-words: Teacher Education;  Supervised Training; Life Stories; Social 

Theory of Learning; Communities of Practice. 

 



SABERES E PRÁTICAS DE FORMADORES DE PROFESSORES QUE VÃO 

ENSINAR MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

 

Ana Teresa de C. C. de Oliveira – FE/UFRJ 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa teve como sujeitos os formadores de professores que vão 

ensinar matemática nos anos iniciais, bem como os assuntos relacionados a 

seus saberes e práticas. Buscou-se conhecer como se organizam os espaços 

de formação inicial de professores para o ensino de matemática e como 

desenvolvem o trabalho formador. Foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com dezoito formadores, que ministram aulas de matemática ou 

metodologia de matemática, em três diferentes níveis: cursos normais em nível 

médio, cursos normais superiores e cursos de pedagogia. Discutem-se práticas 

formadoras, identificando conteúdos selecionados, objetivos pretendidos e 

metodologias desenvolvidas. Como principais resultados, destacam-se a 

inexistência da formação pedagógica para o ensino de matemática nos anos 

iniciais, nas escolas normais, e alguns problemas decorrentes. Nas demais 

modalidades de formação, observam-se: a ênfase em conteúdos de números e 

operações e a abordagem insuficiente de conteúdos geométricos, dos 

conteúdos relativos ao tratamento da informação e das grandezas e das 

medidas; a insuficiência da formação pedagógica, entendida freqüentemente, e 

de forma limitadora, como sendo o conhecimento relativo aos materiais 

concretos e seu uso. As práticas formadoras parecem ser influenciadas pelo 

tempo de aulas, pelo (des) conhecimento dos formadores acerca das questões 

do ensino e aprendizagem de matemática dos anos iniciais, pelo que entendem 

ser importante abordar no curso. 

 

Palavras-chave: Formadores; Matemática; Ensino; Aprendizagem; Anos 

iniciais. 

 

 



KNOWLEDGE AND PRACTICES OF TEACHER EDUCATORS WHO WILL 

TEACH MATHEMATICS IN THE EARLY YEARS 

 

Abstract 

 

These research participants were teacher educators who will teach Mathematics 

in the early years, as well as the subjects related to their knowledge and 

practices. We sought to understand how the teacher initial education spaces for 

Mathematics teaching were organized, and how they develop the educational 

work. Semi-structured interviews were carried out with eighteen educators who 

teach Mathematics classes or Mathematics teaching methodology, in three 

different levels: high school regular courses, graduate regular courses and 

pedagogy courses. We also discussed educational practices, identifying selected 

contents, intended objectives and methodologies developed. The main results 

highlighted the lack of pedagogical training for early years Mathematics teaching, 

in regular schools, and some resulting problems. In other forms of education, it 

was observed: the emphasis on numbers and operations contents and the 

insufficient approach of geometric contents; contents related to the treatment of 

information, greatnesses and measures; the inadequacy of pedagogical training, 

frequently understood, and in a restricted way, as the knowledge of concrete 

materials and their use. The educational practices seemed to be influenced by 

class time; educators’ (lack of) knowledge about Mathematics teaching and 

learning issues in the early years, which they deem important to approach on the 

course.  

 

Key-words: Educators; Mathematics; Teaching; Learning; Early Years. 

 



FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: 

UM ESTUDO SOBRE PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

Carla Gonçalves Rodrigues – UFPel/ FaE 

 

Resumo 

 

A implementação de Diretrizes Curriculares Básicas1 revigorou antigas rotinas 

escolares e também fez surgir outros modos de ver, ouvir e narrar constituintes 

das subjetivações professorais. Nesse sentido, o trabalho com projetos de 

ensino de onze estagiários do Curso de Licenciatura em Matemática da UFPel 

favoreceu o desenvolvimento deste texto. Este estudo utiliza-se do método 

investigativo cartográfico para acompanhar processos de subjetivação na 

formação inicial de professores de matemática através de diferentes dispositivos: 

observações participantes, questionários orientadores de narrativa e encontros 

temáticos com o grupo. Os dados foram coletados durante o ano de 2006 e sua 

análise deu-se segundo conceitos desenvolvidos na Filosofia da diferença de 

Deleuze e Guattari. O campo problemático que fomentou este exercício 

cartográfico detectou alguns pontos denominados de buraco negro do 

autoritarismo, da docência circular e da avaliação punitiva, em que o fluxo 

criativo das práticas docentes foi estagnado, interrompendo os processos 

inovadores e reincidindo em funcionamentos molarizados.  

 

Palavras-chave: Formação docente. Projetos de ensino de Matemática. 

Subjetivação. Cartografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATHEMATICS TEACHER INITIAL EDUCATION:  

A STUDY ON SUBJECTIVIZATION PROCESSES  

 

Abstract 

 

The implementation of Basic Curricular Guidelines1 (Diretrizes Curriculares 

Básicas) invigorated old school routines and it also brought forth other ways of 

seeing, hearing and telling parts of teaching subjectivization. Thus, the work with 

teaching projects of eleven Bachelor of Mathematics student trainees at UFPEL, 

has contributed to the development of this article. This study uses the 

cartographic investigative method to follow subjectivization processes in the initial 

education of Mathematics teachers, through different tools: participating 

observations, narrative guiding questionnaires and thematic meetings with the 

group. Data was collected during the year of 2006 and its analysis was developed 

according to concepts developed in the Philosophy of Difference by Deleuze and 

Guattari. The problem area that fostered this cartographic exercise identified a 

few points called the balck hole of  authoritarianism, circular teaching and punitive 

evaluation, in which the creative flow of the teaching practices became stagnant, 

interrupting innovative processes and returning to stratified functioning. 

 

Key-words: Teacher Education; Mathematics Teaching Projects; 

Subjectivization; Cartography. 

 



    POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 

AMBIENTE VIRTUAL EM FOCO 

 

Maria Teresa Menezes Freitas1 (UFU) 

 

Resumo 

 

A pesquisa teve como propósito analisar a contribuição da utilização de um 

ambiente virtual como recurso didático pedagógico complementar em disciplina 

presencial no curso de Matemática. Em um movimento incessante para 

compreender — e para não refutar indiscriminadamente — uma nova maneira 

de produção de saberes na formação docente, questionamo-nos sobre as 

conseqüências ou contribuições, para a formação do futuro professor de 

Matemática, de privilegiar, nas disciplinas presenciais do curso, um processo 

de escrita interativa e reflexiva em ambiente virtual de aprendizagem. Outros 

questionamentos juntaram-se ao primeiro: Que efeitos poderiam ser 

provocados com a utilização de um ambiente colaborativo de aprendizagem 

como apoio a uma disciplina curricular do Curso de Matemática, oferecida na 

modalidade presencial? Como acontece a mediação nesse processo, de modo 

a problematizar o saber adquirido e propiciar uma avaliação crítica daquele que 

aprende? Levando em conta a complexidade própria das relações de ensino-

aprendizagem e a necessidade de buscar um novo saber educacional 

condizente com o aumento de recursos tecnológicos, elegemos a abordagem 

de pesquisa que não se atém a alguma norma pré-estabelecida, mas que é 

construída ao longo do processo. Assim, foram consideradas perspectivas 

múltiplas, em que o quantitativo e o qualitativo não se opõem, mas são fontes 

de fortalecimento mútuo na condução da análise dos resultados.  

 

Palavras Chaves: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); Educação 

a Distância; Educação Matemática; Formação de Professores de Matemática. 

 

 

 

 



POSSIBILITIES IN MATHEMATICS TEACHER EDUCATION:  

VIRTUAL ENVIRONMENT IN FOCUS  

 

Abstract 

 

The purpose of the research project was to analyze the contribution of a virtual 

environment used as a complementary didactic pedagogical resource in a 

regular Mathematics Course. In a ceaseless movement to understand – and not 

to reject, indiscriminately - a new way of knowledge production in teacher 

education, we have questioned ourselves about the consequences or 

contributions for future Mathematics teacher education of privileging, on the 

regular course, an interactive and reflexive writing process in a virtual learning 

environment. Other questions were raised such as: What would be the effects 

of the use of a collaborative learning environment as a support to a regular 

curricular subject of Mathematics Course? How does mediation take place in 

this process, in a way to challenge the acquired knowledge and to provide a 

critical evaluation from the learner? Taking into account the complexity of the 

teaching/learning relationship, and the need to seek new educational 

knowledge, compatible with the improvement of technological resources, we 

chose the research approach that was not attached to any pre-established rule, 

but it is constructed throughout the process. Thus, we considered multiple 

perspectives, in which quality and quantity were not opposites, but rather 

sources of mutual reinforcement during the analysis of the results.  

 

Key-words: Information and Communication Technology (ICT); Distance 

Learning; Mathematics Education; Mathematics Teacher Education. 

 



 

ANÁLISE COMPARTILHADA DE AULAS: PROCESSO FORMATIVO  

NA, DA E SOBRE A DOCÊNCIA 

 

Adair Mendes Nacarato 

Regina Célia Grando 

Universidade São Francisco 

 

Resumo 

 

O presente trabalho traz o recorte de uma pesquisa desenvolvida num grupo 

de trabalho de dimensão colaborativa, o qual tomou o ensino de Estatística e 

Probabilidade como foco de investigação. Apresentamos os resultados dessa 

pesquisa referentes ao período de agosto de 2008 a abril de 2009, em que o 

grupo se mobilizou na preparação, no desenvolvimento e na análise de vídeos 

de aulas produzidos sobre Probabilidade com alunos do 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental. A pesquisa é de abordagem qualitativa, de natureza 

cogenerativa. A documentação foi constituída dos seguintes instrumentos: 

registros de cada encontro do grupo, produzidos pelos participantes; narrativas 

orais produzidas pelo professor da educação básica; registros videogravados 

das atividades com os alunos da escola básica; cartas produzidas pelos alunos 

da escola básica para os participantes do grupo e as respectivas respostas. O 

texto foca o aspecto formativo e a aprendizagem compartilhada no interior do 

grupo, o que possibilita caracterizá-lo como uma comunidade de 

aprendizagem. A análise de aulas constitui-se em ferramenta potencial para a 

formação docente.  

 

Palavras-chave: ambiente de aprendizagem; comunidade de aprendizagem; 

processos formativos; análise de aula. 

 

 

 

 

 



SHARED ANALYSIS OF CLASSES: EDUCATIONAL PROCESS  

IN, OF AND ABOUT TEACHING 

 

 

Abstract 

 

The present work outlines a research project developed in a workgroup of 

collaborative dimension, which had Statistics and Probability teaching as the 

investigation focus. We present the results of this research project for the period 

from August 2008 to April 2009, in which the group was mobilized to prepare, 

develop and analyze videos of classes produced about Probability with 6th and 

7th grade students of Basic Education. The research project takes a qualitative 

approach, of co-generative nature. Documentation was made up of the 

following instruments: records produced by the participants during each group 

meeting; oral narratives produced by the basic education teacher; videotaped 

records of the activities with basic school students; letters produced by basic 

education students for the participants of the group and the respective replies. 

The text focus on the educational aspect and the learning shared within the 

group, which makes it possible to characterize it as a learning community. 

Analysis of the classes constitutes a potential tool for teacher education. 

 

Key-words: Learning Environment; Learning Community; Educational 

Processes; Analysis of Classes. 
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Resumo 

 

Este artigo traz reflexões sobre a formação do professor de Matemática e a 

relação entre a escola e as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

Além disso, apresenta dois projetos elaborados e aplicados pelos professores 

da rede estadual que participaram do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE). Esses projetos foram desenvolvidos visando proporcionar 

a inclusão digital de professores, sendo que o primeiro trabalhou com a 

geometria fractal utilizando softwares educacionais dinâmicos, e o segundo 

utilizou a Webquest como metodologia para a construção do saber. O 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE traz uma nova política de 

Formação Continuada, onde o professor da rede estadual juntamente com um 

orientador de uma Instituição de Ensino Superior, elaboram juntos uma material 

didático, que deverá ser implementado após o retorno às atividades 

acadêmicas do professor. Deste modo, propicia ao professor condições de 

atualização e aprofundamento de seus conhecimentos teórico-práticos, 

permitindo a reflexão teórica sobre a prática, possibilitando mudanças na 

prática escolar.  
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EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROGRAM – PDE – PARANÁ AND 

MATHEMATICS TEACHER CONTINUOUS EDUCATION 

     

Abstract 

 

This article reflects upon the Mathematics teacher education and the 

relationship between the school and the information and communication 

technologies (TICs). Moreover, it presents two projects elaborated and applied 

by the state network teachers who have participated in the Educational 

Development Program (PDE). These projects were developed seeking to 

provide teacher digital inclusion. The first project worked with fractal geometry, 

using dynamic educational software; the second one, used Webquest as a 

methodology for knowledge construction. The Educational Development 

Program – PDE – brings a new policy of Continuous Education, where the state 

network teacher, altogether with an advisor of a Higher Education Institution, 

elaborate a didactic material, which will be implemented after the teacher 

returns to their academic activities. Thus, it provides the necessary conditions 

for the teacher to update and deepen their theoretical-practical knowledge, 

allowing the theoretical reflection about the practice, enabling changes in school 

practice.    
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PERCEPÇÕES DE CONCLUINTES DE PEDAGOGIA SOBRE O 

CONHECIMENTO PROFISSIONAL PARA A DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA  

 

Nielce Meneguelo Lobo da Costa – UNIBAN 

Marinês Yole Poloni – UNIBAN 

São Paulo – Brasil 

 

RESUMO 

 

Esse artigo objetiva discutir resultados de uma pesquisa empreendida para 

identificar percepções de concluintes de cursos de Pedagogia quanto ao seu 

conhecimento profissional para a docência de Matemática, em relação ao 

conhecimento do conteúdo, da didática e do currículo. O referencial teórico foi 

construído a partir dos estudos de Shulman (1987), Schön (1995), Ponte & 

Oliveira (2002) e Tardif (2002). A pesquisa, qualitativa e exploratória, envolveu 

uma reflexão sobre as práticas de formação de professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental de cinco universidades paulistanas. Quanto aos 

procedimentos, se caracterizou como pesquisa de “Levantamento”, na qual foram 

aplicados um questionário e uma entrevista a 30 alunos do último ano de cursos 

de Pedagogia. A análise dos dados coletados foi interpretativa e, ao final da 

pesquisa, observou-se que parte desses futuros professores declarou não se 

sentir seguro para lecionar alguns conteúdos matemáticos tais como: Operações 

com Frações, Geometria – Grandezas e Medida e Tratamento da Informação. Os 

resultados indicaram que, na percepção dos pesquisados, o curso de Pedagogia 

os capacitou apenas em parte a responder as demandas profissionais em relação 

à docência da Matemática. Concluindo, a investigação indica que para incentivar 

os futuros professores a utilizarem métodos, técnicas e materiais inovadores é 

necessário a vivência, durante o curso, de situações que aproximem esse futuro 

professor da sua prática profissional.   

 

Palavras-chave: 1. Formação inicial de professores; 2. Professores dos anos 

iniciais; 3. Percepções de futuros professores; 4. Ensino de Matemática.  

 

 



 

 

FINAL YEAR PEDAGOGY STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT THE 

PROFESSIONAL KNOWLEDGE FOR MATHEMATICS TEACHING 

 

Abstract 

 

This article aims to discuss the results of a survey undertaken to identify 

perceptions of final year students from Pedagogy courses, regarding their 

professional knowledge to teach Mathematics, in relation to content, didactic and 

curriculum knowledge. The theoretical referential was built from the studies of 

Shulman (1987), Schön (1995), Ponte & Oliveira (2002) and Tardif (2002). Using a 

qualitative and exploratory methodology, this research project has involved a 

reflection about the practices of early years Basic Education teachers from five 

universities in the city of São Paulo. As to the procedures, we used the Inventory 

Research methodology, in which we applied a questionnaire and an interview with 

30 (thirty) students in the last year of Pedagogy courses. We took an interpretative 

approach to data analysis, and at the end of the research project we observed that 

some of these future teachers stated they did not feel confident to teach some 

Mathematics contents, such as: Operations with Fractions, Geometry - Magnitude 

and Information Measure and Treatment. The results indicated that, in the 

perception of the respondents, the Pedagogy course qualified them only partially to 

respond to professional demands related to Mathematics teaching. In conclusion, 

the survey suggests that to encourage future teachers to use methods, techniques 

and innovative materials, it is necessary for them to experience, throughout the 

course, situations which approximate this future teacher to their professional 

practice. 

 

Key-words: Early Teacher Education; Early Years Teachers; Future Teachers’ 

Perceptions; Mathematics Teaching.  



 

 

COMO PROFESSORES DE MATEMÁTICA E SEUS ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL SE PERCEBEM MUTUAMENTE? DOIS ESTUDOS DE 

CASO 

 

Ana Cristina Ferreira (UFOP) – anacf@iceb.ufop.br 

 

Resumo 

 

Nesse artigo, apresentamos dois estudos de caso construídos a partir da 

síntese dos resultados encontrados em duas pesquisas realizadas em Ouro 

Preto, uma com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental (ARAÚJO, 2007) 

e outra com os professores de Matemática desses estudantes (ARAÚJO, 

2009). A primeira, realizada com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

tinha como objetivo identificar a percepção dos mesmos acerca da Matemática 

escolar, seu ensino e aprendizagem e, principalmente acerca do professor de 

Matemática. A segunda foi realizada com os professores de Matemática 

desses estudantes e visava identificar sua percepção acerca da Matemática 

escolar, seu ensino e aprendizagem e, principalmente acerca de seus alunos. 

No presente artigo, escolhemos os dados relativos a dois desses professores e 

seus alunos para análise, visando identificar como eles percebem a 

Matemática escolar e os processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina, 

bem como de comparar suas percepções acerca de seus papéis na sala de 

aula. Os resultados sugerem que a idéia que prevalece no senso comum – a 

Matemática é temida e odiada por todos os alunos – não representa 

adequadamente os participantes desse estudo, uma vez que mais da metade 

dos alunos afirma gostar de Matemática. Contudo, ela é percebida como uma 

disciplina difícil de aprender. Muitos alunos percebem que há uma relação 

entre gostar de Matemática e o relacionamento que se estabelece com o 

professor desta disciplina. Nem sempre o professor de Matemática conhece 

seus alunos e o que pensam sobre as aulas dessa disciplina e sobre o 

professor. 

 

Palavras chaves: percepção; professor de Matemática, estudantes, Ensino 

Fundamental. 



 

 

HOW DO MATHEMATICS TEACHERS AND THEIR BASIC EDUCATION 

STUDENTS PERCEIVE ONE ANOTHER? TWO CASE STUDIES 

 

Abstract 

 

In this article, we present two case studies constructed from the synthesis of the 

results found in two surveys carried out in Ouro Preto: one with 9th grade Basic 

Students (ARAÚJO, 2007), and the other with these students’ Mathematics 

teachers (ARAÚJO, 2009). The first study was carried out with 9th grade Basic 

Students and aimed to identify the students’ perception about Mathematics at 

school, its teaching and learning, and especially about the Mathematics 

teacher. The second one was carried out with these students’ Mathematics 

teachers and aimed to identify their perception about Mathematics at school, its 

teaching and learning, and especially about their students. In the present article, 

we chose data related to two of these teachers and their students for analysis, 

aiming at identifying how they perceived Mathematics at school and its 

processes of teaching and learning, as well as comparing their perceptions 

about their roles in the classroom. The results suggest that the common sense 

idea that ‘Mathematics is hated and feared by all students’ does not adequately 

represent the participants of this study, since more than half of the students 

affirmed to like Mathematics. Nevertheless, it is perceived as a difficult subject 

to learn. Many students realize that there is a relationship between ‘liking’ 

Mathematics and the relationship that is established with this subject teacher. 

The Mathematics teacher does not always know their students and what they 

think about this subject classes and about the teacher. 

 

Key-words: Perception; Mathematics Teachers; Students; Basic Education. 



 

 

 

AS RELAÇÕES CONTRATUAIS EM UMA AULA DE MATEMÁTICA NA 7º 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Resumo 

 

Neste artigo apresentamos parte dos resultados de uma dissertação de 

Mestrado, que teve como objetivo analisar como se estabelece o contrato 

didático na relação entre professor e alunos da 7º série do ensino fundamental, 

tendo o saber algébrico em jogo. A sala de aula nesse contexto se caracteriza 

como um campo de negociações de significado onde emergem fenômenos 

didáticos. Optamos pelo referencial da Didática da Matemática de influência 

francesa, para lançarmos nosso olhar sobre a sala de aula e os fenômenos 

didáticos que lá emergem, particularmente o Contrato Didático. Os resultados 

acerca da negociação em torno do saber apontam para a valorização da etapa 

operatória, ou seja, o tratamento algébrico. Por outro lado, o professor valoriza 

mais os problemas sem enunciado, negociando como o aluno chegar ao valor 

de x, através do procedimento de operação inversa. 

 

Palavras-chave: Contrato Didático, Equação do 1º Grau, procedimento 

algébrico. 
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CONTRACTUAL RELATIONS IN A 7TH GRADE BASIC EDUCATION 

MATHEMATICS CLASS 

 

Abstract 

 

In this article we present part of the results of an MA dissertation, which aimed 

to analyze how the didactic contract is established in the relationship between 

Mathematics teachers and 7th grade Basic Education students, considering 

algebraic knowledge. The classroom, in this context, is characterized as a field 

of meaning negotiation in which the didactic phenomena emerge. We have 

chosen Mathematics Didactic referential, from French influence, to observe the 

classroom and the didactic phenomena that arise from it, especially the Didactic 

Contract. The results about the negotiation surrounding knowledge point out to 

the value of the operational phase, i.e. the algebraic treatment. On the other 

hand, the teacher values non-word problems better, negotiating how the student 

will arrive at the value of x, by way of the procedure of reverse operation. 

 

Key-words: Didactic Contract; First Degree Equation; Algebraic Procedure. 

 



NÚMEROS DECIMAIS NA ESCOLA FUNDAMENTAL: INTERAÇÕES ENTRE 

OS CONHECIMENTOS DE UM GRUPO DE PROFESSORES E A RELAÇÃO 

COM SUA PRÁTICA PEDAGÓGICAi 

 

Anelisa Kisielewski Esteves, UFMS 

Neusa Maria Marques de Souza, UFMS 

 

Resumo 

 

Este artigo apresenta uma pesquisa qualitativa desenvolvida com professores 

de uma escola municipal de Campo Grande/MS, que teve como objetivo 

investigar os conhecimentos de um grupo de educadores do 5º ano do Ensino 

Fundamental sobre números decimais e a relação com sua prática pedagógica. 

Para a coleta de dados foram realizadas, no ano de 2007, observação das 

aulas de Matemática, além de cinco sessões de atividade, com os professores, 

sobre números decimais, nas quais foram propostas situações que envolveram 

o conceito de números racionais, as operações com números decimais e as 

relações estabelecidas entre os números decimais, o sistema de numeração 

decimal e os sistemas de medidas e monetário. A análise de documentos, 

como cadernos de alguns alunos e caderno de plano dos professores, e 

entrevistas semi-estruturadas foram também realizadas. Com o suporte da 

Análise de Conteúdo os dados foram analisados e categorizados a partir dos 

conceitos que envolvem os números decimais e seu ensino. Como referência 

para a organização dos dados foi utilizado o modelo teórico desenvolvido por 

Lee Shulman sobre a base de conhecimentos para o ensino, focando três 

vertentes: o conhecimento do conteúdo específico, o conhecimento pedagógico 

do conteúdo e o conhecimento curricular. Os resultados revelam a existência 

de lacunas no conhecimento específico sobre números decimais desses 

professores, as quais interferem em seu conhecimento pedagógico do 

conteúdo e também em seu conhecimento curricular, e tendem a influenciar a 

forma como organizam o processo de ensino e aprendizagem dos números 

decimais em sala de aula. Mostram a necessidade de re-estruturação dos 

conhecimentos matemáticos básicos, necessários nos cursos de formação 



inicial e continuada para professores que atuam na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Conhecimentos dos professores; 

Números decimais.  

 

 

 

DECIMAL NUMBERS IN THE BASIC SCHOOL: INTERACTIONS BETWEEN 

KNOWLEDGE OF A GROUP OF TEACHERS AND THE RELATIONSHIP 

WITH THEIR PEDAGOGICAL PRACTICEii 

 

Abstract 

 

This article presents a qualitative research project developed with teachers from 

a municipal school in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, whose objective 

was to investigate a 5th-grade Basic Education group of educators’ knowledge 

about decimal numbers and the relation with their pedagogical practice. For the 

data collect, in 2007 it was carried out observation of Mathematics classes, and 

five activity sessions about decimal numbers with the teachers, during which it 

was proposed situations that involved the concept of rational numbers, 

operations with decimal numbers, and the relationships established among 

decimal numbers, decimal number system, and measuring and currency 

systems. The analysis of documents included some students’ notebooks, 

teachers’ lesson plans, and semi-structured interviews. Based on the Content 

Analysis, the data were analyzed and categorized from the concepts that 

involve decimal numbers and their teaching. The theoretical model developed 

by Lee Shulman about knowledge database for teaching served as the 

reference for the data organization, which focused on three areas: specific 

content knowledge, pedagogical knowledge content and curricular knowledge. 

The results revealed gaps in these teachers’ specific knowledge about decimal 

numbers, which interfered in the pedagogical knowledge content and also in 

their curricular knowledge. They also tended to influence the way in which these 

teachers organized the teaching and learning process of decimal numbers in 



the classroom. They showed the need to restructure basic Mathematics 

knowledge, necessary in the initial and continuous education for teachers who 

work in Children Education and in the early years of Basic Education. 

 

Key-words: Mathematics Education; Teacher Knowledge; Decimal Numbers. 
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O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES QUE ENSINAM 

MATEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONCEITO DE DIVISÃO 
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Resumo 

 

Esse artigo descreve os resultados de uma pesquisa realizada com seis 

professores do Ensino Fundamental de uma escola pública de Campo Grande-

MS. Os professores foram entrevistados com base em um roteiro semi-

estruturado, com o objetivo de verificar: a) as dificuldades para ensinar a 

divisão; b) a metodologia utilizada pelo professor para o ensino da divisão; c) as 

dificuldades dos alunos para aprender a divisão e d) o conhecimento do 

professor sobre este conteúdo.  A partir dos resultados encontrados, foi 

possível perceber que os professores apresentaram lacunas no seu 

conhecimento em relação ao conceito de divisão, pois não foram capazes de 

reconhecer que a não aprendizagem dos alunos poderia estar relacionada a 

aspectos cognitivos, assim como também não souberam diferenciar os 

problemas quanto à sua natureza (quotas e partição), provavelmente por 

desconhecerem tal distinção. Cabe ressaltar que, pelo fato de os professores 

não terem vivenciado situações diferenciadas durante a sua trajetória escolar e 

profissional, continuam reproduzindo um ensino voltado para a memorização e 

a repetição de regras e procedimentos, prevalecendo a idéia de que a 

realização de grande quantidade de exercícios e o domínio dos algoritmos 

levam à compreensão do conceito matemático. No geral, os professores não 

tiveram formação adequada para compreendem do ponto de vista histórico, 

epistemológico e psicológico, o processo de construção dos conceitos que 

ensinam, o que tornam limitadas as possibilidades de encontrar formas de 



tradução, ao mesmo tempo corretas matematicamente e adequadas aos níveis 

de compreensão dos alunos, dificultando desse modo a sua aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem da divisão, saberes da docência, 

formação de professores.   

 

 

 

MATHEMATICS TEACHERS’ KNOWLEDGE IN RELATION  

TO THE CONCEPT OF DIVISION 

 

Abstract 

 

This article describes the results of a research project carried out with six Basic 

Education teachers from a public school in Campo Grande-MS. Teachers were 

interviewed based on a semi-structured script, aiming to verify: a) the difficulties 

to teach division, b) the methodology used by the teacher to teach division c) the 

students’ difficulties to learn division and d) the teacher’s knowledge about this 

content. From the results we observed that the teachers presented gaps in their 

knowledge related to the concept of division, once they were not able to 

recognize that the students’ lack of learning could be related to cognitive 

aspects, neither did they know how to differentiate the problems as to their 

nature (quotas and partition), probably because they were unaware of such 

distinction. It is also worth emphasizing the fact that because the teachers had 

not experienced differentiated situations during their school and professional 

lives, they continued reproducing teaching focused on repetition and 

memorization of rules and procedures, prevailing the idea that the completion of 

a large amount of exercises and the mastering of algorithms leads to the 

understanding of Mathematics concepts. In general, teachers did not have 

adequate education to understand from the historical, epistemological and 

psychological point of view the construction process of the concepts they taught, 

which limited the possibilities to find translation forms, which are mathematically 

correct as well as appropriate to students’ levels of understanding, thus 

hindering their learning. 



 

Key-words: Teaching and Learning of Division; Teacher Knowledge; Teacher 

Education. 
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LETRAMENTO E NUMERAMENTO NA CONSTRUÇÃO DA (NOVA) MATRIZ 

DE REFERÊNCIA DO INDICADOR NACIONAL DE ALFABETISMO 

FUNCIONAL  

 

Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (UFMG) 

Vera Masagão Ribeiro (Ação Educativa) 

 

Resumo 

 

Neste trabalho, discutimos a relação entre letramento e numeramento que 

subsidiou a construção da nova matriz em que se baseia a pesquisa do 

Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Tal matriz organiza-se em 

habilidades funcionais que são constituintes tanto de práticas de leitura e 

escrita de textos verbais quanto do enfrentamento de textos que envolvem 

informações, critérios ou representações matemáticas. Apresentamos aqui os 

descritores que identificamos como associados a cada uma dessas habilidades 

e elaboramos alguns comentários sobre a gradação das dificuldades que 

podem oferecer. 

 

Palavras-chave: Letramento; Numeramento; Alfabetismo Funcional; 

Avaliação; Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERACY AND NUMERACY ON THE CONSTRUCTION OF THE (NEW) 

REFERENCE MATRIX OF THE BRAZILIAN NATIONAL INDICATOR OF 

FUNCTIONAL LITERACY  

 

Abstract 

 

In this article we discussed the relation between literacy and numeracy that has 

supported the construction of the new matrix, in which is based the National 

Indicator of the Functional Literacy research project (Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional – INAF). Such matrix is organized in functional abilities 

that are constituted of reading practices and writing of verbal texts, as well as 

confrontation of texts that involve information, criteria or Mathematics 

representations. We present the descriptors which we have identified as 

associated to each one of these abilities, and we comment on the gradation of 

difficulties they may offer. 

 

Key-words: Literacy; Numeracy; Functional Literacy; Assesment; Young and 

Adult Education. 

 



A AVALIAÇÃO ENQUANTO ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO:  

  CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA1  
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Universidade Estadual de Londrina 

 

Resumo 

 

Este artigo pretende discutir a avaliação como atividade de investigação, 

tomando a análise da produção escrita dos estudantes como ferramenta 

importante neste processo, com o intuito de provocar uma reflexão sobre o 

baixo desempenho dos estudantes nas avaliações de massa e de apontar 

caminhos que possam ser trilhados para a superação dessa problemática. 

Apresenta uma análise de produção escrita e discute contribuições desta 

análise no processo de ensino e aprendizagem de matemática. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Avaliação como atividade de 

Investigação. Análise da Produção Escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSESSMENT AS AN INVESTIGATION ACTIVITY: 

CONTRIBUTIONS OF ANALISYS OF WRITTEN PRODUCTION1 

 

Abstract 

 

This article aims to discuss assessment as an investigation activity, taking 

students’ written production analysis as an important tool in this process, with 

the objective to provoke reflection about students’ low performance at National 

and International Assessment, and to point out ways that may be taken to 

overcome this problematic situation. It shows an analysis of the written 

production and it discusses how this analysis can contribute to the teaching 

and learning process of Mathematics. 

 

Key-words: Mathematics Education; Assessment as an Investigation Activity; 

Written Production Analysis 

 

 



ESTUDO DE REGISTROS ESCRITOS DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 

 

Pamela Emanueli Alves Ferreirai 

Regina Luzia Corio de Buriascoii 

 

Resumo 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar de que modo professores que 

ensinam matemática na Educação Básica lidam com uma questão não-rotineira 

em situação de avaliação. Com uma abordagem predominantemente 

qualitativa de cunho interpretativo, orientada pelas técnicas da Análise de 

Conteúdo, busca-se por meio da análise da produção escrita dos professores 

participantes da pesquisa: identificar e analisar as estratégias e procedimentos 

utilizados nas resoluções; estabelecer relações entre as resoluções 

apresentadas e a informação do enunciado; inferir sobre as possíveis 

interpretações feitas do enunciado da questão. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Avaliação como prática de 

investigação. Análise da produção escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WRITTEN REGISTERS STUDY OF MATHEMATICS TEACHERS 

 

Abstract 

 

The general aim of this study is to analyze how Basic Education Mathematics 

teachers deal with an unusual question in an assessment situation. Taking a 

predominantly qualitative and interpretative approach, based on the techniques 

of the Content Analysis methodology, we analyzed the teachers’ written 

production, subjects of this research project, with a view to: identify and analyze 

the strategies and procedures used in resolutions, establish relationships 

between the resolutions provided and the information in the question, and make 

inferences about the possible interpretations of the wording of the question.  

 

Key-words: Mathematics Education; Evaluation as an Investigation Practice; 

Written Production Analysis.  
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UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA DE ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO EM UMA QUESTÃO NÃO ROTINEIRA DE MATEMÁTICA: 

ALGUMAS INFORMAÇÕES OBTIDAS 
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Resumo 

 

O trabalho apresenta parte do resultado de uma investigação sobre a produção 

escrita de estudantes do Ensino Médio em uma questão discursiva não 

rotineira de matemática, realizada com o propósito de compreender como lidam 

com questões desse tipo em situação de avaliação. A investigação foi realizada 

sob a luz das orientações presentes na Análise de Conteúdo. A análise 

qualitativa permitiu obter algumas informações tal como a de que alguns 

estudantes relacionaram o contexto em que a questão é apresentada com 

outro contexto ou com outras informações. 

 

Palavras-chaves: Educação Matemática. Avaliação escolar como prática de 

investigação. Análise da produção escrita em Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AN ANALYSIS OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ WRITTEN PRODUCTION IN 

AN UNUSUAL MATHEMATICS QUESTION: SOME INFORMATION 

OBTAINED 

 

Abstract 

 

This study presents the partial results of an investigation about High School 

students’ written production in an unusual Mathematics question, carried out to 

understand how they dealt with questions of this type in an assessment 

situation. The investigation was based on the guidelines present in the Content 

Analysis methodology. The qualitative analysis allowed us to obtain some 

information such as that in which some students related the context where the 

question was presented to other contexts or other information. 

 

Key-words: Mathematics Education; School Assessment as an Investigation 

Practice; Analysis of Written Production in Mathematics. 
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O que são as coisas, senão  

o que digo o que elas são? 

 

Resumo 

 

O presente trabalho apresenta uma análise da produção escrita em matemática 

em uma direção que aponta para além da análise de erros. Abandonando a 

idéia de erro, elaboramos a perspectiva das maneiras de lidar, buscando uma 

primeira aproximação com o Modelo dos Campos Semânticos. Investigamos os 

modos de alunos do Ensino Médio produzirem significados e constituírem 

objetos ao resolverem uma questão matemática por meio de uma abordagem 

qualitativa de pesquisa. Delineamos argumentos sobre o constructo maneiras 

de lidar na análise da produção escrita e implicações sobre sua utilização. 

 

Palavras chave: Educação Matemática. Maneiras de lidar. Análise de erros. 

Avaliação em educação matemática. Modelo dos campos semânticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEYOND ERROR ANALYSIS 

 

Abstract 

 

The present work shows an analysis of written production in Mathematics, 

which points to going beyond error analysis. Abandoning the idea of error, we 

elaborated the perspective of ways to deal with, seeking a first approximation to 

the Model of Semantic Fields. We investigated the ways High School students 

produced meaning and constituted objects when solving a Mathematics 

question through a qualitative research approach. We delineated arguments 

about construct, ways to deal with analysis of the written production and 

implications of its use.  

 

Key-words: Mathematics Education; Ways to Deal With; Error Analysis; 

Assessment in Mathematics Education; Model of Semantic Fields. 

 

 



NOSSOS ALUNOS NÃO SABEM SOMAR? O QUE (NÃO) DIZEM OS 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA DE PERNAMBUCO 

  

Marcelo Câmara dos Santos 

Universidade Federal de Pernambuco 

Maria José França 

Secretaria de Educação de Pernambuco 

 

Resumo 
 

O Brasil tem assistido, nos últimos anos, ao desenvolvimento de sistemas de 

avaliação de redes, em todas as unidades da federação. Um dos discursos 

mais presentes nos resultados dessas avaliações é que nossos alunos não 

sabem as quatro operações. Entretanto não são comuns análises das 

dificuldades demonstradas pelos alunos que sejam capazes de se aproximar 

do professor que ensina matemática, o que permitiria (ou não) que ele reflita 

sobre estratégias que possam superar as dificuldades dos alunos. Em nosso 

trabalho buscamos investigar as estratégias mobilizadas por alunos de quinto 

ano do ensino fundamental no trabalho com adição e subtração. Para isso 

tomamos como dados os resultados dos alunos em quatro itens da prova do 

Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco – SAEPE. Os resultados 

nos mostram que a maioria dos alunos (80%) sabe, sim, efetuar cálculos de 

adição e subtração de números naturais. Entretanto, apresentam dificuldades 

no trabalho na resolução de problemas, a maior parte devido a ações didáticas 

que os levam a incorporar regras implícitas sobre a atividade matemática na 

sala de aula. 

 

Palavras-Chave: Avaliação; erros; operações aritméticas; SAEPE. 

 

 

 

 

 

 



 

DON’T OUR STUDENTS KNOW HOW TO ADD? WHAT THE LARGE SCALE 
EVALUATION RESULTS IN PERNAMBUCO SAY (OR DO NOT SAY) 

 

Abstract 

 

In the last few years, Brazil has seen the development of systems for networks 

evaluation, in all units of the federation. A recurrent statement in the results of 

these evaluations is that our students do not know the four basic operations. 

However, the analyses of the difficulties shown by students who are able to 

come closer to the Mathematics teacher, which would (or not) allow him/her to 

reflect upon strategies that could help students overcome their difficulties, are 

scarce. In our study, we seek to investigate the strategies developed by Basic 

Education fifth grade students in the work with addition and subtraction. To this 

end, the data was made up of the students’ results on four items of the 

Educational Evaluation System of Pernambuco – SAEPE. The results showed 

that the majority of students (80%) do know how to perform calculations 

involving additions and subtractions of natural numbers. Nevertheless, they 

presented difficulties in problem solving, mostly due to didactic actions that led 

them to incorporate implicit rules about the Mathematics activity in the 

classroom. 

 

Key-words: Assessment; Errors; Addition and Subtraction; SAEPE. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE DO DISCURSO EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO EM PERIÓDICOS 

QUALIS A1 E A2 

 

Rita de Cássia de Souza Soares Ramos – doutoranda do programa em Ensino 

de Ciências e Educação Matemática da UEL 

Rosana Figueiredo Salvi – professora do programa em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática da UEL - orientadora 

 

Resumo 

 

Este texto consiste na produção de uma tipologia de artigos de Educação 

Matemática segundo sua metodologia, com enfoque na Análise do Discurso e 

na Análise de Conteúdo, a fim de estudar os olhares semânticos e as 

abordagens discursivas e metodológicas utilizadas na produção dos mesmos, 

bem como instrumentalizar pesquisadores na utilização de bibliografia em 

Educação Matemática que se refira a Análise de Conteúdo ou Análise do 

Discurso. 

 

Para tal, a triagem foi realizada a partir do qualis da Capes 2007, com os 

periódicos que fazem parte do rol de periódicos presentes no site da Capes, 

com análise do período 2004 – maio de 2009, utilizando os periódicos de 

avaliação A1 e A2, na área de Ensino de Ciências e Matemática, 

especificamente os artigos que versam a respeito de Educação Matemática e 

que fazem parte do Portal de Periódicos da CAPES. Com o uso da Análise de 

Conteúdo, arrolamos os artigos que trazem em si o referencial de uma das 

duas metodologias, e discutimos as características metodológicas que lhes são 

pertinentes. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Análise do Discurso, Análise de 

Conteúdo, Metodologia 

 

 

 



 

CONTENT ANALYSIS AND DISCOURSE ANALYSIS IN MATHEMATICAL 

EDUCATION - A VIEW ON THE PRODUCTION IN QUALIS A1 AND A2 

JOURNALS 

 

Abstract 

 

This text consists of a production of a typology on Mathematics Education 

articles according to its methodology, focusing on the discourse analysis and 

the content analysis to study the semantic views and the discursive and 

methodological approaches used in the production itself, as well as how 

researchers explore the use of Mathematics Education literature regarding 

Content Analysis or Discourse Analysis. Therefore, screening was performed 

from CAPES 2007 qualis, with journals that are part of the list of journals on the 

CAPES site, with analysis of the period 2004 - May 2009, using the A1 and A2 

evaluation journals, in Science and Mathematics Teaching areas, specifically 

the articles related to Mathematics Education and which are part of the CAPES 

Portal of Journals (Portal de Periódicos da CAPES). Using the Content 

Analysis, we have made a list of the articles that make reference to one of the 

two methodologies, and we have discussed the methodological characteristics 

that are relevant to them. 

 

Key-words: Mathematics Education; Discourse Analysis; Content Analysis; 

Methodology. 

 



AS IMAGENS MENTAIS E AS HABILIDADES PARA GEOMETRIA 

ESPACIAL AVALIADAS POR QUESTÕES DO ENEM  

 

Odaléa Aparecida Vianai 

Universidade Federal de Uberlândia   

 

Resumo 

 

Esse trabalho tem como fundamentação aspectos teóricos relativos ao 

componente espacial da habilidade matemática e ao modelo computacional 

que explica o processo de formação e manipulação de imagens mentais. 

Foram analisadas as soluções de certas questões do ENEM empregadas por 

54 alunos do ensino médio, tendo sido encontrado um baixo desempenho na 

prova. Verificou-se que as questões aplicadas requeriam a formação e a 

manipulação de imagens mentais e que esses processos podiam ser 

analisados por meio das representações pictóricas externas utilizadas pelos 

alunos na solução dos problemas.  Essas representações indicaram a função 

de assistência perceptual e a de referência conceitual. Como implicações 

pedagógicas, o trabalho sugere que no ensino médio sejam oferecidas 

oportunidades aos alunos para desenvolver as habilidades espaciais, 

importantes na aprendizagem da geometria. 

 

Palavras chave: Psicologia da Educação Matemática; habilidade espacial; 

ensino de geometria; ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENTAL IMAGES AND ABILITIES FOR SPATIAL GEOMETRY EVALUATED 

BY ENEM QUESTIONS 

 

Abstract 

 

This study is based on theoretical aspects related to the spatial component of 

Mathematics ability and to the computational model that explains the process of 

mental images formation and manipulation. We analyzed the solutions of 

certain ENEM questions provided by 54 (fifty-four) High School students who 

had low performance in the exam. We observed that the applied questions 

required the formation and manipulation of mental images and that these 

processes could be analyzed through the external pictorial representations used 

by students in problem solving. These representations indicated the function of 

perceptual assistance and referential concept. As for pedagogical implications, 

this study suggests that High School students should be offered opportunities to 

develop spatial abilities, which are important for geometry learning. 

 

Key-words: Psychology of Mathematics Education; Spatial Ability; Geometry 

Teaching; ENEM (High School National Exam). 

 

 

LAS IMÁGENES MENTALES Y LAS HABILIDADES PARA GEOMETRÍA 

ESPACIAL EVALUADAS POR CUESTIONES DEL ENEM 

 

Resumen 

 

 Este trabajo tiene como fundamentación aspectos teóricos relativos al 

componente espacial de la habilidad matemática y al modelo computacional 

que explica el proceso de formulación y manipulación de imágenes mentales. 

Fueron analizadas las soluciones de ciertas cuestiones del ENEM empleadas 

por 54 alumnos de la enseñanza media, habiendo sido encontrado un bajo 

desempeño en la prueba. Se verificó que las cuestiones utilizadas requerían la 

formación y la manipulación de imágenes mentales y que estos procesos 

podían ser analizados por medio de las representaciones pictóricas externas 



utilizadas por los alumnos en la solución de los problemas. Esas 

representaciones indicaron la función de asistencia de percepción y la de 

referencia conceptual. Como implicaciones pedagógicas, el trabajo sugiere que 

en la enseñanza media sean ofrecidas oportunidades a los alumnos para 

desarrollar las habilidades espaciales, importantes en el aprendizaje de la 

geometría.  

 

Palabras-clave: Psicología de la educación matemática; habilidad espacial; 

enseñanza de geometría; ENEM. 

 

 

 

LES IMAGES MENTALES ET LES HABILITÉS POUR LA GEOMETRIE 

SPATIALE ÉVALUÉES PAR DES QUESTIONS DE L’ENEM 

 

Résumé 

 

Cette étude est composé avec des aspects théoriques par rapport au 

composant spatial de les habilités mathématiques et par rapport aussi au 

modèle computationnel qui explique le processus de formation et de 

manipulation d'images mentales. Ont été analysées certaines solutions des 

questions de l’ENEM utilisées par 54 élèves de l'école secondaire (Lycée), 

après avoir été constaté une faible performance par rapport aux examens. Il a 

été aperçu que les questions utilisées dans les examens exigeaient la formation 

et la manipulation des images mentales, et que ces processus pouvaient être 

analysés par des représentations picturales externes utilisées par les étudiants 

dans la résolution de problèmes. Ces représentations ont indiqué la fonction 

d'assistance et de perception de référence conceptuelle. Comme implications 

pédagogiques, cette étude nous suggère que dans les écoles secondaires 

(Lycée) sont offertes des possibilités aux étudiants de développer des habilités 

spatiales qui sont importantes dans l'apprentissage de la géométrie. 

 



Mots-clés: Psychologie de l'Éduction Mathématiques; habilité spatiale; 

enseignement de la géométrie; ENEM  (Examen National de l’Enseignement 

Secondaire (Lycée)).  
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INTERAÇÕES DISCURSIVAS EM DIFERENTES 

SALAS DE AULA DE MATEMÁTICA 

 

Flávia Trópia Fadel (UCP) 

flaviatropia@bol.com.br 

 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta alguns dos resultados de uma pesquisa cujo objetivo 

era investigar as variações discursivas em duas salas de aula de Matemática e 

sua interferência no processo de ensino-aprendizagem. Questões iniciais foram 

construídas a partir da minha experiência como professora de Matemática do 

Ensino Médio, ao me deparar com alunos de níveis socioeconômicos distintos. 

Através da observação da interação professor-aluno-matemática, a 

investigação foi conduzida em duas salas de aula situadas em escolas 

distintas, que atendem estratos sociais diferentes. A metodologia de pesquisa 

utilizada foi a qualitativa, e a análise construiu-se principalmente a partir dos 

trabalhos de Bourdieu e Bakhtin para dar suporte à discussão no campo da 

sociologia, da sociolingüística e de questões que envolvem linguagem e escola. 

Dentre as variações do discurso nas salas de aula de Matemática, observei as 

referentes às condições de produção do discurso, à condução das interações 

discursivas e aos elementos que constituem o enunciado. Tais variações 

sugeriram diferentes relações de poder em cada uma das salas. Destaco, para 

esta comunicação, as diferentes  interações discursivas ocorridas entre alunos 

e professor que formatam as diferentes relações de poder nas duas salas de 

aula observadas. 

 

Palavras-chave: Matemática; Interação Discursiva; Relações de Poder; 

Aprendizagem. 
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DISCURSIVE INTERACTIONS IN DIFFERENT MATHEMATICS 

CLASSROOMS 

Abstract 

 

 

This study presents some of the results of a research project which aimed to 

investigate discursive variations in two Mathematics classrooms and their 

interference in the teaching/learning process. Initial questions were raised from 

my experience as a High School Mathematics teacher, when meeting with 

students of distinct socio-economical levels. Through observation of teacher-

student-Mathematics interaction, the investigation was carried out in two 

classrooms located in separate schools, serving different social strata. The 

research methodology used was qualitative and the analysis was constructed 

primarily from the works of Bourdieu and Bakhtin to support discussion in the 

field of sociology, sociolinguistics and the issues surrounding language and 

school. Within the discourse variations in Mathematics classes, we have 

observed the ones related to the conditions of discourse production, the 

conduction of discursive interactions and the elements that constitute the 

statement. Such variations suggested different power relationships in each one 

of the classrooms. For the purpose of this session, we would like to emphasize 

the different discursive interactions occurred between students and teacher, 

which shaped the different power relationships in the two classrooms observed. 

 

Key-words: Mathematics; Discursive Interaction; Power Relationships; 

Learning. 



A PESQUISA SOBRE O DISCURSO NA AULA DE MATEMÁTICA NO 

BRASIL 

 

Airton Carrião – Coltec/UFMG 

Marcia Maria Fusaro Pinto – ICEx/UFMG 

 

Resumo 

 

Os estudos sobre o discurso na sala de aula têm crescido muito nos 

últimos. Neste trabalho vamos mostrar um panorama das principais correntes 

que tem investigado, no Brasil, a linguagem da matemática escolar, a 

comunicação e o discurso na sala de aula de matemática. As correntes aqui 

apresentadas são: o construtivismo, a fenomenologia, a semiótica, a discursiva, 

a argumentação e a comunicação 

 

Palavras chave: discurso na sala de aula, discurso da matemática 

escolar, linguagem da matemática escolar 

 

 

RESEARCH ON MATHEMATICS CLASSROOM DISCOURSE IN BRAZIL 

 

Abstract 

 

Research studies focused on classroom discourse have greatly increased in 

recent years. Our aim is to present an overview of the most important 

perspectives which seek to investigate school Mathematics language, the 

communication and the discourse in the Mathematics classroom in Brazil. The 

perspectives include: constructivism, phenomenology, semiotics, discourse 

analysis, argumentation and communication. 

 

 

Key-words: Classroom Discourse; Mathematics Classroom Discourse; School 

Mathematics Language. 



A LINGUAGEM E DIFICULDADES INICIAIS DE ALUNOS INGRESSANTES 

EM CURSOS DE MATEMÁTICAi 
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 Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação –USP 

 

Resumo 

 

Neste trabalho, apresentamos uma pesquisa realizada com alunos 

ingressantes em cursos de Matemática, através da qual procuramos gerar um 

diagnóstico sobre algumas das principais dificuldades por eles enfrentadas  

quanto à linguagem matemática, especificamente no que diz respeito à 

passagem do Ensino Básico ao Ensino Superior. Levantamos os conteúdos 

identificados pelos estudantes como mais vulneráveis em sua formação 

anterior ao ingresso, quais aqueles para os quais identificam mudanças quanto 

à linguagem utilizada em nível superior e os que sentem enfrentar mais 

precariamente, no início de seus cursos. A análise qualitativa dos dados 

evidenciou que alguns conteúdos tiveram suas dificuldades sanadas no Ensino 

Superior, enquanto para outros, tais dificuldades ainda persistiam. Os 

entrevistados consideraram que a linguagem matemática formal desse nível de 

ensino mostra-se como um fator primordial para seu bom ou mau desempenho 

nas disciplinas introdutórias e, consequentemente, também nas mais 

avançadas. 

 

Palavras-chave: linguagem matemática, Ensino Médio, Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE LANGUAGE AND INITIAL DIFFICULTIES OF  

FRESHMEN IN MATHEMATICS COURSES 

 

Abstract 

 

In this paper we present a research project carried out with freshmen in 

Mathematics courses, through which we sought to generate a diagnosis about 

some of the main difficulties faced by them regarding mathematical language, 

specifically related to the transition from Basic Education to Higher Education 

courses. We reviewed the types of content identified by the students as the 

most vulnerable in their education prior to university, including those for which 

they identify changes as to the language used at higher education and the ones 

they feel are more precariously taught at the beginning of their courses. The 

qualitative data analysis pointed out that the difficulties with some types of 

content were solved in Higher Education, while for others, difficulties still 

persisted. The respondents considered that formal mathematical language, at 

this level of education, shows itself as a significant factor in their good or bad 

performance in the introductory disciplines, and consequently in the most 

advanced ones as well. 

 

Key-words: Mathematical Language; High School; Higher Education. 
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O LUGAR TEÓRICO DOS INVARIANTES COGNITIVOS E SEU IMPACTO NA 

REFLEXÃO ACERCA DO PAPEL DA LINGUAGEM NO PROCESSO DE 

CONCEPTUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICAi 

 

Jorge Tarcísio da Rocha Falcàoii 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

Resumo 

 

No presente artigo é proposta análise teórica referente ao interesse e 

diversidade de enquadramentos do conceito de “invariante” sob a ótica de duas 

perspectivas divergentes (cognitivismo estruturalista piagetiano e perspectiva 

semiótico-cultural de inspiração vigotskiana) no que diz respeito ao lugar da 

linguagem no contexto da cognição humana. Apresentam-se evidências no 

sentido de que a invariância é um aspecto crucial a considerar para a 

abordagem do processo humano de construção de significados, e que tal 

conceito teórico é igualmente enfatizado por ambas as perspectivas 

mencionadas acima. Não obstante, defende-se a perspectiva de que tal 

conceito se enraíza em tradições de abordagem fortemente diversas, que 

enfatizarão aspectos biológico estruturais (invariantes como construtos 

decorrentes de autoregulação) e semiótico-culturais (invariantes como 

estilização pelo indivíduo da herança cultural). Finalmente, discutem-se as 

consequências dessa perspectiva para a pesquisa em educação matemática, 

dentre as quais a mudança de unidade de análise do indivíduo lógico-

operatório para o membro de comunidade de práticas culturais que adaptará a 

seu uso e necessidades o acervo que recebe da cultura, na escola ou fora 

dela.  

 

Palavras-chave: invariantes, conceptualização, estilização. 

 

 

 

 

 



THE THEORETICAL PLACE OF COGNITIVE INVARIANTS AND THEIR 

IMPACT ON THE REFLECTION ABOUT THE LANGUAGE ROLE IN 

MATHEMATICSiii CONCEPTUALIZATION PROCESS  

 

Abstract 

 

In the present article it is proposed the theoretical analysis regarding the 

interest and the various frameworks of the “invariant” concept under two 

divergent perspectives, (Piaget’s structuralist cognitivism and Vygotsky’s 

semiotic-cultural perspective inspiration), regarding the place of language in the 

human cognition context. Evidence is presented in the sense that invariance is 

a crucial aspect to be considered for the approach of the human process of 

constructing meaning, and that such theoretical concept is equally emphasized 

in both of the perspectives above mentioned. Nevertheless, it is defended the 

perspective that such concept is rooted in strongly diverse approach traditions, 

which will emphasize structural biological (invariants as constructs deriving from 

self-regulation) and cultural semiotics aspects (invariants as individual’s styling 

of cultural heritage). Finally, it is discussed the consequences of this 

perspective for research in Mathematics education, among which the change of 

the unit of analysis of the logical-operatory individual to the community member 

of cultural practices who will adapt the cultural heritage to their use and needs, 

at school or elsewhere.  

 

Key-words: Invariants; Conceptualization; Stylization. 
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O PAPEL DOS GESTOS NAS PRÁTICAS MATEMÁTICAS DAQUELES QUE 

NÃO PODEM VER: RELAÇÕES ENTRE ATIVIDADE SEMIÓTICA E 

CORPORAL 
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Colégio Nossa Senhora do Rosário 

 

Lulu HEALY 

Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) 

solangehf@gmail.com e lulu@baquara.com  

RESUMO 

Nos últimos anos temos trabalhado em pesquisas que buscam compreender de 

que forma artefatos e signos (ferramentas, símbolos, palavras, gestos) 

influenciam a atividade cognitiva de aprendizes sem acuidade visual dentro dos 

padrões normais. Neste artigo trazemos algumas reflexões de um projeto 

financiado pela FAPESP, que desenvolvemos tendo como parceiros 

professores, alunos e dirigentes de uma escola pública do Estado de São 

Paulo que tradicionalmente trabalha com a inclusão de alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais. Centramos-nos numa atividade, que 

envolve a representação de um objeto tridimensional – uma pirâmide de base 

quadrangular, realizadas por um dos alunos participantes. Dada à 

particularidade dos indivíduos que participam de nossas pesquisas, em nossas 

análises damos atenção especial aos diálogos e aos gestos produzidos pelos 

aprendizes durante as tarefas experimentais. Desta forma, as análises 

apresentadas neste artigo são realizadas sob o referencial teórico de McNeill e 

Duncan, Iverson e Goldin-Meadow, LeBaron e Streeck, Kita que estudam o 

potencial comunicativo e cognitivo dos gestos espontâneos que acompanham o 

discurso; e de Radford que discute a transformação dos objetos conceituais em 

objetos de consciência investigando o papel dos gestos e da atividade 

percepto-motora no processo que ele denomina objetificação. 
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PALAVRAS-CHAVE: Gestos, recursos semióticos, percepção semiótica, tato, 
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THE ROLE OF GESTURES IN THE MATHEMATICS PRACTICES OF THOSE 

WHO CANNOT SEE: RELATIONSHIPS BETWEEN SEMIOTICS AND 

CORPORAL ACTIVITY 

ABSTRACT 

In the past years we have been working on research projects which seek to 

understand how artifacts and signs (tools, symbols, words, gestures, etc) 

influence cognitive activities of learners without visual sharpness within normal 

patterns. In this article, we present some reflections from a project financed by 

FAPESP, which we developed in partnership with teachers, students and 

administrators from a public school of the state of São Paulo, which traditionally 

works with the inclusion of students with special educational needs. We have 

focused on an activity which involves the representation of a tri-dimensional 

object – a square-based pyramid, carried out by one of the participating 

students. Given the particularity of the individuals who participate in our 

research projects, in our analyses we give special attention to the dialogues and 

gestures produced by the learners during the experimental tasks. Thus, the 

analyses presented in this article are carried out according to the theoretical 

referential of McNeill and Duncan, Iverson and Goldin-Meadow, LeBaron and 

Streeck’s, Kita, who study the communicative and cognitive potential of 

spontaneous gestures which follow the discourse; and Radford’s who discusses 

the transformation of conceptual objects into objects of conscience investigating 

the role of gestures and the perceptual-motor activity in the process he 

denominates objectification.  

 

Key-words: Gestures; Semiotics Resources; Semiotics Perception; Touch; 

Geometrical Solids. 

 



SELEÇÃO DE OPERADORES NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  
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Resumo 

 

Este estudo partiu do pressuposto que são características fundamentais 

de um problema o direcionamento para uma meta, a decomposição da 

meta em submetas e a aplicação de operadores (ações que transformam 

o estado do problema em outro estado). Os operadores são 

considerados sistemas de produção que são selecionados pelo indivíduo 

que soluciona o problema mediante os critérios: evitação de retrocesso 

(fornece subsídios para não retornar, mas não orienta de forma eficaz a 

seleção do operador); redução da diferença (baseia-se em avaliações 

entre o estado atual e o estado-meta) e análise de meios e fins (versão 

mais sofisticada da redução da diferença, mas nesse caso não se 

abandona um operador se ele não puder ser aplicado imediatamente; 

criam-se submetas para eliminar a diferença entre o estado atual e a 

condição para a aplicação do operador desejado). O objetivo deste 

trabalho foi evidenciar, através de um estudo de caso, quais critérios são 

utilizados pelos indivíduos na seleção de operadores para a solução de 

um problema envolvendo um conteúdo de Cálculo Diferencial Integral. 

Os sujeitos foram dois estudantes da educação superior que cursaram a 

disciplina no semestre letivo anterior. Foram utilizadas uma prova de 

domínio dos conhecimentos declarativos e de procedimento envolvidos 

na situação, um questionário sobre o problema e uma prova para a 

solução do problema, usando o método thinking aloud. Através da 

análise qualitativa dos protocolos verbais e dos registros da solução do 

problema foi possível identificar, em cada seleção de operador, os 

critérios para a seleção dos operadores. A análise dos resultados 

permitiu afirmar que não necessariamente um critério refinado para 

seleção de operadores garante o sucesso na solução e que isso 



possivelmente pode ser atribuído à ênfase dada pelos indivíduos aos 

conhecimentos de procedimento em detrimento dos conhecimentos 

declarativos na ocasião da seleção dos operadores, influenciando a 

seleção inadequada dos mesmos. 

 

Palavras-chave: solução de problemas, teoria do processamento da 

informação, conhecimentos de procedimento. 

 

 

OPERATORS SELECTION IN INTEGRAL DIFFERENTIAL CALCULUS

 PROBLEM SOLVING 

 

Abstract 

 

This study started from the presuppositions that the fundamental 

characteristics of a problem are the orientation towards a goal, the goal 

decomposition into sub-goals and the application of operators (actions that 

transform the state of the problem into another state). The operators are 

considered production systems that are selected by the individual who 

solves the problem through the following criteria: retrocession avoidance 

(provides subsidies to avoid returning, but it does not efficiently direct the 

operator’s selection); reduction of the difference (based on evaluations 

between the current state and the goal state) and analysis of means and 

ends (a more sophisticated version of the difference reduction, but in this 

case, one does not abandon an operator if it cannot be immediately applied; 

sub-goals are created to eliminate the difference between the current state 

and the condition for the desired operator application). The study aimed to 

highlight, through a case study, which criteria are used by individuals in 

operators’ selection for problem solving involving Integral Differential 

Calculus content. The subjects were two undergraduate students who took 

the course in the last period. We used a declarative and procedural 

knowledge test involved in the situation, a questionnaire about the problem 

and a problem solving test using the think aloud method. Through qualitative 

analyses of verbal protocols and problem solving records, it was possible to 



identify, in each operator’s selection, the criteria for operators’ selection. The 

analysis of results stated that a refined criterion for operators’ selection does 

not necessarily ensure success in the solution, and this may be attributed to 

the emphasis given by individuals to procedure knowledge to the detriment 

of declarative knowledge during operators’ selection, influencing its 

inadequate selection. 

 

Key-words: Problem Solving; Information Processing Theory, Procedural       

Knowledge. 
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Resumo 

 

Neste trabalho de pesquisa, apresentamos dois estudos realizados com o 

objetivo de investigar o efeito de inferências diretas ou inversas na 

interpretação de gráficos de linhas por estudantes de 11 a 14 anos. Problemas 

de produtos de medidas em que os estudantes precisam relacionar duas 

variáveis e inferir o significado da terceira variável foram utilizados. 

Participaram da pesquisa 270 estudantes, oriundos de quatro escolas públicas 

da Inglaterra. O objetivo do primeiro experimento foi explorar o efeito do tipo de 

inferência, direta e inversa, na resolução de problemas gráficos.  

Os estudantes foram solicitados a resolver dois problemas de interpretação de 

gráficos e dois problemas de construção de gráficos. Cada tipo de problema 

envolveu inferência direta e inferência inversa. A maioria dos estudantes 

obteve sucesso na resolução dos problemas gráficos com inferência direta, 

mas falharam na resolução dos problemas gráficos com inferência inversa. O 

objetivo do segundo experimento foi investigar a origem das dificuldades dos 

estudantes na construção de inferências inversas entre a terceira variável e a 

figura projetada em gráficos de linhas, com inclinação positiva ou negativa. Os 

problemas de inferência inversa consistiram em importante preditor das 

dificuldades dos estudantes na interpretação de gráficos de linhas. Gráficos de 

linhas ajudam estudantes a pensar sobre a relação entre três variáveis, quando 

o tipo de inferência requerida é direta. Não existe garantia, no entanto, de que 

ao interpretar gráficos com inferência direta os estudantes estejam realizando 

interações entre os aspectos visuais e conceituais ou apenas usando uma 

visualização direta. 

 



Palavras-Chave: Gráfico de linhas, produto de medidas, inferências diretas e 

inversas.  

 

 

THE EFFECT OF DIRECT AND INVERSE INFERENCES IN STUDENTS’ 

INTERPRETATION ABOUT LINE GRAPHS 

 

Abstract 

 

In this research work, we present two studies carried out to investigate the 

effect of direct or inverse inferences in the interpretation of line graphs by 11 to 

14-year-old students. We used problems of products of measures in which 

students need to relate two variables and to infer the meaning of the third 

variable. 270 (two hundred seventy) students, from four public schools in 

England, participated in the research project. The aim of the first experiment 

was to explore the effect of the inference type, direct and inverse, in graphic 

problem solving. The students were asked to solve two graphic interpretation 

problems and two graphic construction problems. Each type of problem 

involved direct and inverse inference. The majority of the students succeeded in 

solving graph problems with direct inference, but they failed in solving problems 

with inverse inference. The objective of the second experiment was to 

investigate the origin of students’ difficulties in the construction of inverse 

inferences between the third variable and the figure projected in graph lines, 

with positive or negative slope. The problems of inverse inference consisted of 

an important predictor of students' difficulties in interpreting line graphs. Line 

graphs help students to think about the relationship among three variables, 

when the type of inference required is direct. However, there is no guarantee 

that, by interpreting graphs with direct inference, students are making 

interactions between visual and conceptual aspects or just using a direct 

visualization. 

 

Key-words: Lines Graphs; Measures Products; Direct and Inverse Inferences.  
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RESUMO 

 

O PRESENTE ESTUDO TEVE POR OBJETIVO ANALISAR A RELAÇÃO 

ENTRE CONTRATO DIDÁTICO E METACOGNIÇÃO NA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS EM ÁLGEBRA. PARA TAL, CONTAMOS COM A 

COLABORAÇÃO DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA E DOS SEUS 

RESPECTIVOS ALUNOS DO 8º ANO DE UMA ESCOLA PARTICULAR DO 

RECIFE. A METODOLOGIA FOI DIVIDA EM QUATRO ETAPAS, 

CONSTANDO DA OBSERVAÇÃO DE AULAS E DE ENCONTROS COM O 

PROFESSOR, TODOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS, ATRAVÉS DA 

VÍDEO-GRAVAÇÃO, BUSCANDO CAPTURAR OS ELEMENTOS 

REFERENTES AO CONTRATO DIDÁTICO E À METACOGNIÇÃO. A 

ANÁLISE DOS FENÔMENOS DIDÁTICOS TEVE COMO BASE AS 

INTERAÇÕES DISCURSIVAS EM SALA DE AULA, SEGUNDO OS ESTUDOS 

DE BROUSSEAU (1998), SARRAZY (1995), JONNAERT E BORGHT (2003) 

ENTRE OUTROS. JÁ PARA A ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS 

METACOGNITIVAS, A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DO MATERIAL 

VIDEOGRAFADO, CONSTRUÍMOS TRÊS CATEGORIAS BASEADAS NOS 

ESTUDOS DE SCHOENFELD (1987), MARTIN ET AL (2001), LAFORTUNE 

ET AL (2003) E TANNER E JONES (2003), A SABER: ESTRATÉGIAS 

METACOGNITIVAS DE ORDEM PESSOAL (AUTOAVALIAÇÃO), DE ORDEM 

DO PROCEDIMENTO E DE ORDEM DA COMPREENSÃO DO PROBLEMA. 

CONFORME A PROPOSTA DO NOSSO TRABALHO, ORIENTAMOS O 

PROFESSOR A AUXILIAR SEUS ALUNOS A RESOLVER PROBLEMAS 

ALGÉBRICOS ESTIMULANDO AS ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS. EM 



SEGUIDA, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, OBSERVAMOS ALGUMAS 

AULAS DO PROFESSOR, BUSCANDO IDENTIFICAR O APARECIMENTO DE 

ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS, A PARTIR DA NOSSA PROPOSTA DE 

TRABALHO. EM UM SEGUNDO MOMENTO, INTRODUZIMOS, POR MEIO 

DO PROFESSOR E DE ACORDO COM O CONTEXTO DAS SUAS AULAS, 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS QUE VISAVAM, PELA ESTRUTURA DOS 

MESMOS, A ROMPER COM O CONTRATO DIDÁTICO ESTABELECIDO. OS 

RESULTADOS APRESENTADOS MOSTRARAM QUE, APESAR DA 

TENTATIVA DO PROFESSOR EM PROMOVER ESTRATÉGIAS 

METACOGNITIVAS, ELAS SÓ APARECIAM IMPLICITAMENTE, TRAZIDAS 

POR ALGUNS ALUNOS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE MUDANÇA REAL DAS 

REGRAS DE CONTRATO. ENTRETANTO, COM O REDIRECIONAMENTO 

METODOLÓGICO, OS PROBLEMAS POR NÓS SUGERIDOS LEVARAM À 

RUPTURA DO CONTRATO DIDÁTICO ESTABELECIDO, E FIZERAM 

EMERGIR NOS ALUNOS ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS DE 

AUTORREGULAÇÃO, DE FORMA BASTANTE EXPLÍCITA. ESSES 

RESULTADOS NOS LEVAM A SUPOR, QUE PARECE SER POSSÍVEL, 

DESENVOLVER ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NO ENSINO-

APRENDIZAGEM DA ÁLGEBRA. NO ENTANTO, PARA QUE ISTO OCORRA, 

É NECESSÁRIO QUE O PROFESSOR CONSIGA ROMPER COM O 

CONTRATO DIDÁTICO, COMUMENTE ESTABELECIDO, POIS A 

UTILIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NÃO FAZ PARTE DO 

COTIDIANO DAS NOSSAS SALAS DE AULA DE MATEMÁTICA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO DIDÁTICO. METACOGNIÇÃO. ÁLGEBRA 

ESCOLAR. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 



BREAKING THE DIDACTIC CONTRACT: 

THE USE OF METACOGNITIVE STRATEGIES 

IN THE RESOLUTION OF ALGEBRAIC PROBLEMS  

   

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the relationship between didactic contract and 

metacognition in algebraic problems resolution. To this end, we had the 

collaboration of a Mathematics teacher and his 8th grade students from a private 

school in Recife. The methodology was divided in four steps, including 

classroom observations and meetings with the teacher, all of them properly 

recorded on videos, with the purpose of capturing elements regarding the 

didactic contract and metacognition. The analysis of didactic phenomena was 

based on the discursive interactions in the classroom, according to the studies 

of Brousseau (1968), Sarrazy (1995), Jonnaert and Borght (2003), among 

others. For the analysis of meta-cognitive strategies, from the observation of the 

videotaped material, we have built three categories based on the studies of 

Schoenfeld (1987), Martin et al (2001), Lafortune et al (2003) and Tanner and 

Jones (2003); namely, personal (self-evaluation), procedure and problem 

comprehension meta-cognitive strategies. According to the purpose of our 

study, we have guided the teacher to help their students to solve algebraic 

problems, encouraging meta-cognitive strategies. Thus, at first we observed 

some of the teacher’s classes, seeking to identify the emergence of meta-

cognitive strategies, based on our work proposal. Next, we introduced, through 

the teacher and according to his classes’ context, Mathematics problems that 

aimed, given their structure, to break the established didactic contract. The 

results presented have revealed that, despite the teacher’s attempt to promote 

meta-cognitive strategies, they only appeared implicitly, brought by some 

students, once there was no real change in the contract rules. However, with 

the methodological restructuring, the problems that we had suggested led to the 

breach of the established didactic contract, and the emergence of students’ self 

regulation meta-cognitive strategies in a very explicit way. These results show 

that it is possible to develop meta-cognitive strategies in the teaching/learning of 



algebra. However, for this to take place, it is necessary that the teacher 

succeeds in breaching the commonly established didactic contract, once the 

use of meta-cognitive strategies is not part of our daily Mathematics classes. 

 

Key-words: Didactic Contract; Metacognition; Algebra at School; Problem 

Solving.   

  

 



IDENTIDADES MATEMÁTICAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA 

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR  
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Resumo 

 

Este artigo discute uma pesquisa em andamento que está sendo realizada 

junto a alunos da escola de Ensino Médio da rede de ensino público federal, 

conhecida como Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPCAR. A pesquisa 

tem como objetivo estudar as identidades matemáticas desses alunos, com 

ênfase em seus sistemas de crenças em relação à Matemática. Os principais 

referenciais teóricos que fundamentam o estudo encontram-se nas 

perspectivas de aprendizagem situada e comunidades de prática, oriundas dos 

trabalhos de Lave e Wenger, e na literatura sobre identidade e crenças no 

contexto da Educação Matemática. A pesquisa é essencialmente qualitativa e 

utiliza diversos instrumentos de coleta de dados. Dados são apresentados para 

justificar nossas opções metodológicas, argumentações e conclusões. 

 

Palavras-chave: identidade, crenças, aprendizagem situada, comunidade de 

prática, educação matemática. 
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STUDENT MATHEMATICAL IDENTITIES IN THE BRAZILIAN AIR FORCE 

PREPARATORY CADETS HIGH SCHOOL  

   

Abstract 

 

This article discusses an ongoing research project carried out in the Brazilian 

Air Force Cadets Preparatory High School, EPCAR, which is part of the federal 

public sector teachers network. The aim of the research is to study the 

mathematical identities of these students, emphasizing their beliefs system in 

relation to mathematics. The main theoretical frameworks that ground the study 

are based on situated learning perspectives and communities of practice, from 

Lave’s and Wenger’s works and in the literature about identity and beliefs in the 

context of Mathematics Education. The research is primarily qualitative and 

uses several sources of data collect. Data is presented to justify our 

methodological choices, arguments and conclusions.  

 

Key-words: identity, beliefs, situated learning, community of practice, 

mathematics education. 

 



EXPLORANDO O SIGNIFICADO ATRIBUIDO AO RESTO POR CRIANÇAS 
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Resumo 

 

Dificuldades que crianças apresentam em lidar com o resto em problemas de 

divisão inexata são documentadas na literatura na área. O presente estudo 

examina o significado que a criança atribui ao resto em problemas de divisão 

que envolvem restos que variam quanto o número de elementos que 

apresentam (resto grande; resto intermediário e resto pequeno). Investigou-se 

a idéia de que o tamanho do resto poderia ser um aspecto que influenciasse na 

maneira da criança lidar com o resto em problemas de divisão inexata, e que 

restos com muitos elementos poderiam gerar formas mais apropriadas de lidar 

com este termo da divisão. Participaram do estudo 100 alunos de baixa renda, 

freqüentando o 4º ano do ensino fundamental de escolas públicas da cidade do 

Recife, com idade média de 10 anos e 7 meses que apresentavam dificuldades 

com o conceito de divisão, conforme avaliação prévia através de uma tarefa de 

sondagem. As crianças foram solicitadas a emitir julgamento sobre o resto em 

uma tarefa que consistia na apresentação de seis problemas de divisão inexata 

(três de divisão por partição e três de divisão por quotas) com suas respectivas 

formas de resolução representadas pictograficamente. Os dados foram 

analisados em função do tipo de resposta dada a respeito do significado do 

resto em cada problema. Quatro tipos de resposta foram identificadas: Tipo 1: 

não responde ou fornece resposta imprecisa; Tipo 2: o significado atribuído ao 

resto está associado aos aspectos gráficos e/ou a conhecimentos de mundo 

não relacionados ao problema; Tipo 3: o significado atribuído ao resto viola os 

princípios invariantes da divisão; Tipo 4: o significado atribuído ao resto não 

viola esses princípios. Respostas Tipo 4 foram as mais freqüentes, 

independentemente do tamanho do resto. Esse resultado indica que uma vez 

que atribui ao resto um significado que não viola os princípios da divisão, a 

criança aplica esta noção a problemas com resto de qualquer tamanho. As 



respostas Tipo 3, em que o significado do resto viola os princípios da divisão, 

variam em função do tamanho do resto, sendo mais frequentes em problemas 

em que o resto era grande. Analisando em maiores detalhes este tipo de 

resposta, verificou-se que o tipo de violação variava em função do tamanho do 

resto: em problemas com resto grande a idéia de ignorar o resto era 

abandonada, mas a criança incorria em outro tipo de violação que era o de 

desconsiderar a necessidade de manter a igualdade entre as partes, 

procurando inserir o resto em uma das partes ou criar uma nova parte para 

inseri-lo. O resto com muitos elementos pode bloquear um tipo de equívoco, 

mas não outro. Discute-se a importância de se considerar o resto como uma 

estratégia didática para o ensino da divisão. 

 

Palavras-chave: problemas de divisão, dificuldades com o resto, crianças 



EXPLORING THE MEANING ATTRIBUTED TO THE REMAINDER BY 

CHILDREN WHO HAVE DIFFICULTIES WITH THE CONCEPT OF DIVISION 

 

Abstract 

 

The difficulties that children present when dealing with the remainder in 

problems of inexact division are well-documented in the literature.  This study 

examines the meaning that the child gives to the remainder in division problems 

that vary in the number of elements they present (large, medium, and small 

remainders).  We investigated the idea that the size of the remainder might be 

an aspect that would influence how the child deals with the remainder in inexact 

division problems, and that remainders that consisted of many elements might 

engender more appropriate ways of dealing with this term in division.  The 

participants in the study were 100 students from low-income families, in the 4th 

grade at public schools in the city of Recife, with an average age of 10 years 7 

months, who presented difficulties with the concept of division, as tested 

previously.  The children were asked to make judgments about the remainder in 

a task consisting of the presentation of six inexact division word problems (three 

partitive and three quotitive problems) with their respective ways of solution 

represented pictorially.  The data was analyzed based on the type of answer 

given about the meaning of the remainder in each problem.  Four types of 

answer were identified: Type 1: the child did not answer or gave an imprecise 

answer; Type 2: the meaning attributed to the remainder is associated to the 

picture and/or to knowledge of the world unrelated to the problem itself; Type 3: 

the meaning attributed to the remainder violates the invariant principles of 

division; Type 4: the meaning attributed to the remainder does not violate these 

principles.  Type 4 answers were the most common, independent of the size of 

the remainder.  This result indicates that, once a child attributes to the 

remainder a meaning that does not violate the principles of division, he/she 

applies this notion to problems with any size of remainder.  Type 3 answers, in 

which the remainder's meaning violates the principles of division, vary in relation 

to the size of the remainder, being more frequent in problems in which the 

remainder was large. Analyzing this type of answer in greater detail, we saw 

that the type of violation varied in relation to the size of the remainder: in 



problems with a large remainder, the idea of ignoring it was discarded, but the 

child incurred into another type of violation, which was to disregard the need to 

maintain equality among the parts, trying to insert the remainder in one of the 

parts, or to create a new part in which to insert the remainder. The remainder 

with many elements in it can block a type of mistake, but not another. The idea 

that the remainder might be a strategy for teaching division is discussed. 

 

Key-words: Division Problems; Difficulties with the Remainder; Children. 
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Resumo 

 

Nosso objetivo neste artigo é apresentar uma perspectiva metodológica para 

analisar as práticas de sala de aula, quando vista como um mundo social 

constituído de pessoas que se relacionam umas com as outras. Tomamos a 

perspectiva histórico-cultural da Teoria da Atividade para mostrar a 

historicidade da atividade e como a noção de ciclos expansivos pode nos 

ajudar a descrever e compreender a aprendizagem matemática em sala de 

aula. Exemplificamos nossa análise com uma situação de sala de aula em que 

alunos de 7ª série do Ensino Fundamental participam de uma atividade que 

envolve resolução de problemas a partir da sua conta de água. Mostramos que 

a natureza da atividade ao envolver situações do cotidiano e a disponibilidade 

da professora em discutir as particularidades dos dados das contas dos alunos 

que seriam usados no cálculo da regra de três promoveram uma aprendizagem 

por expansão sobre proporcionalidade. 

 

Palavras-chave: Atividade, historicidade, ciclos expansivos, aprendizagem 

matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORICITY: A PERSPECTIVE TO ANALYZE A MATHEMATICS CLASS 

 

Abstract 

 

Our aim is to present a methodological perspective to analyze the classroom 

practices, when seen as a social world made of people who relate to one 

another. We have taken the historical-cultural perspective of the Activity Theory 

to show the historicity of the activity and how the notion of expansive cycles can 

help us to describe and understand mathematical learning in the classroom. We 

have analyzed a classroom situation in which 7th grade Basic Education 

students take part in problem solving activities about their water bills. We have 

found out that when the nature of the activity involves daily life situations and 

the teacher is available to discuss the details of students’ water bills used in the 

calculation of the rule of three helped promote ‘expansive learning’ on 

proportionality.  

 

Key-words: Activity; Historicity; Expansive Cycle; Mathematics Learning.    
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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo percorrer de forma crítica a trajetória teórica 

que dá suporte à importância da resolução de problemas no ensino e 

aprendizagem da Matemática numa perspectiva do pensamento criador ou 

“pensamento produtivo”. Esta reflexão é parte do trabalho de pesquisa sobre 

resolução de problemas, desenvolvido por mim em nível de doutorado. Para 

isso, foram analisadas centralmente contribuições das teorias de campo-

Gestalt, particularmente em Max Wertheimer e Kurt Lewin. Nesta perspectiva, o 

“pensamento produtivo” de Wertheimer apresenta-nos uma heurística 

compatível as operações mentais do sujeito para a resolução de problemas no 

âmbito de uma “aprendizagem significativa”. Já as “situações de 

aprendizagem” foram consideradas a partir de um campo mais amplo (com 

base em princípios de psicologia topológica) no qual se encontram não apenas 

o sujeito, mas também o seu “ambiente” (Lewin). Consideramos ainda intuição 

e heurística como elementos fundamentais no desenvolvimento do pensamento 

que, do ponto de vista do campo-Gestalt, significa resolver problemas. Neste 

sentido, abordamos a importante contribuição de George Polya em “A arte de 

resolver problemas”. As contribuições da escola da Gestalt revelaram-se 

fundamentais na concepção e desenvolvimento do pensamento produtivo como 

pressuposto de uma “aprendizagem significativa no verdadeiro sentido da 

palavra”. Ou seja, nos proporcionaram uma visão atual acerca das razões para 

resolver problemas que, para além de um meio ou um fim em si mesmo, se 

confunde com o próprio processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 

Palavras-chave: Conhecimento matemático; Intuição; Heurística; campo-

Gestalt; Pensamento Produtivo. 
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MATHEMATICS KNOWLEDGE, HEURISTICS AND INTUITION:  

THE “PRODUCTIVE THINKING” UNDER DISCUSSION 

   

Abstract 

 

The objective of this paper is to review critically the theoretical history that gives 

support to the importance of problem solving in Mathematics teaching and 

learning, from the perspective of creative thinking or “productive thinking”. This 

reflection is part of the writer’s research project work about problem solving, at 

the doctorate level. To this end, we analyzed contributions from Gestalt-field 

theories, particularly in Max Wertheimer and Kurt Lewin. In this perspective, 

Wertheimer’s “productive thinking” presents us with consistent heuristic that is 

compatible to the subject’s mental operations to solve problems in the context 

of “meaningful learning”. As for “learning situations”, they were considered from 

a broader field (grounded on principles of topological psychology), in which both 

the subject and his “environment” are included (Lewin). We have considered 

intuition and heuristics as fundamental elements in thought development that, 

from the point of view of Gestalt-field, means to solve problems. Thus, we have 

addressed George Polya’s important contribution in “The art of problem 

solving”. Gestalt school contributions have revealed themselves fundamental in 

the conception and development of the productive thinking as presupposition of 

“significant learning in the true sense of the word”. That is, they have provided 

us with the current view on the reasons for problem solving that, besides a 

means or an end in itself, is confounded with the Mathematics teaching and 

learning process itself.  

 

Key-words: Mathematics Knowledge; Intuition; Heuristics; Gestalt-Field, 

Productive Thinking. 
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ESTUDO COM ALUNOS DO 5O E DO 7O ANO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

DE OURO BRANCO – MG 
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 Ana Cristina Ferreira – UFOP – anacf@iceb.ufop.br 

 

Resumo 

 

No processo de ensino e aprendizagem os aspectos cognitivos e afetivos estão 

imbricados de modo que, ao tentarmos entendê-lo, precisamos levar em 

consideração tais aspectos, para não negligenciá-lo. O afeto possui várias 

componentes, das quais o autoconceito e atitudes são muito importantes. 

Atitudes e autoconceito são construtos intimamente relacionados e que 

influenciam o comportamento. A presente pesquisa procurou identificar as 

atitudes e o autoconceito em relação à Matemática de 464 alunos de 5o e 7o 

anos de Ouro Branco (MG). Os dados foram coletados por meio de duas 

escalas do tipo Likert e um questionário. Os resultados evidenciam que, ao 

contrário da crença dominante, a maioria dos alunos do estudo afirma gostar 

de Matemática. Além disso, não se encontraram diferenças significativas entre 

atitudes e autoconceito, quando se compara alunos de 4a e 6a séries. 

Constatou-se, a partir da análise estatística, que alunos do sexo feminino, de 

ambas as séries, têm atitudes e autoconceito mais favoráveis em relação à 

Matemática e que o autoconceito, no grupo estudado, influencia as atitudes dos 

alunos em relação à Matemática.  
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ATTITUDES AND SELF-CONCEPT REGARDING MATHEMATICS: A STUDY 

WITH 5th AND 7th GRADES STUDENTS AT THE PUBLIC SCHOOLS IN 

OURO BRANCO – MG 

              

Abstract 

 

In the teaching and learning process, cognitive and affective aspects are 

intertwined in such a way that, when we try to understand them, we need to 

take into account such aspects, so as not to neglect them. Affection includes 

several components, of which self-concept and attitudes are very important. 

Attitudes and self-concept are intimately related constructs that influence 

behavior. This present research tried to identify 464 (four hundred sixty-four) 5th 

and 7th grade students’ attitudes and self-concept in relation to Mathematics in 

Ouro Branco (MG). Data was collected through two Likert-type scales and a 

questionnaire. The results show that, unlike the dominant belief, most of the 

study students state they like Mathematics. Moreover, there were no significant 

differences between attitudes and self-concept, when comparing students from 

the 4th and 6th grades. It was found from the statistical analysis, that female 

students, from both grades, have more favorable attitudes and self-concept in 

relation to Mathematics and that the self-concept, in the group studied, 

influences students’ attitudes towards Mathematics.  

 

Key-words:  Affectivity; Attitudes; Self-concept; Mathematics. 

  



A PESQUISA DE INTERVENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS CONCEITUAIS: A DIVISÃO E OS RACIONAIS EM 

QUESTÃO 1 
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Resumo 

 

Há um consenso entre as publicações nacionais, internacionais e os sistemas 

oficiais de avaliação sobre as dificuldades conceituais relacionadas à divisão e 

aos números racionais. Argumentamos como Fávero (2009) que por trás desse 

fato há duas questões: a ruptura entre o conhecimento científico e o 

pensamento filosófico e uma prática de ensino na qual a memorização de 

regras tem primazia sobre a compreensão conceitual. Isso leva à 

desconsideração da importância da compreensão da lógica do sistema 

numérico decimal para a compreensão da lógica dos algoritmos matemáticos e 

sua aplicação nas outras áreas de conhecimento, assim como da importância 

da notação matemática. Em resposta a tais aspectos Fávero (2001; 2005a) 

salienta a importância de se considerar a atividade mediada e a resolução de 

situações problema, na defesa da consideração de três aspectos psicológicos: 

a formação de conceitos e seu sistema lógico de representação, a tomada de 

consciência destes conceitos e desta lógica e a interação social que caracteriza 

a situação didática na qual são construídos. Assumindo tal proposta, 

descrevemos um estudo desenvolvido em sete sessões junto a três alunas do 

Programa de Aceleração do Ensino Fundamental de uma Escola do Ensino 

Público do DF, de 13 e 14 anos. Os resultados evidenciam a pertinência da 

proposta nos seus três pontos-chave: a avaliação das competências e  

                                                 
 



dificuldades dos sujeitos e sua filiação; a sistematização da prática de 

mediação em termos de objetivos e descrição das atividades propostas, 

segundo essa avaliação; a análise minuciosa do desenvolvimento das 

atividades propostas. A análise de tais aspectos evidenciou que: o uso de 

regras de cálculo e a incompreensão dos conceitos que as sustentavam; a 

aversão declarada à operação de divisão; a incompreensão da escrita decimal; 

a incompreensão do conjunto numérico dos números racionais; a não utilização 

de algoritmos alternativos para a formulação de estratégias de resolução; a 

dificuldade na leitura e notação da escrita decimal; a dificuldade na lida com os 

Sistemas de Pesos e Medidas. A análise das sessões de intervenção 

evidenciou que a utilização de cédulas e moedas do Sistema Monetário 

Brasileiro foi um fator decisivo para a observação e a análise da escrita 

decimal; para a compreensão do princípio aditivo, multiplicativo e de posição 

presentes no Sistema de Numeração Decimal, e para a construção do espaço 

de mediação, que foi ampliado a partir do incentivo ao cálculo mental, à 

estimativa, à análise das notações, à criação de algoritmos alternativos e ao 

uso de estratégias metacognitivas. Também foi evidenciado que os cálculos 

mentais, seguidos das ações com as cédulas e moedas, o registro do seu valor 

e sua checagem com as cédulas e moedas foram elementos de validação 

sobre a exatidão ou não da escrita decimal produzida, contribuindo para a 

compreensão dessa escrita e, para identificá-la como extensão dos princípios 

do Sistema de Numeração Decimal. Os dados obtidos evidenciaram, em suma, 

o desenvolvimento autônomo de novas estratégias de cálculo, a partir da idéia 

de proporcionalidade e a competência em relação a outros algoritmos-padrão 

das demais operações. 

 

Palavras-chave: Pesquisa de intervenção; atividade mediada; 

desenvolvimento de competências conceituais; divisão e números racionais. 

 

 

 

 

 



INTERVENTION RESEARCH IN THE DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL 

COMPETENCIES: DIVISION AND RATIONAL NUMBERS UNDER 

DISCUSSION2 

 

 

Abstract 

 

Brazilian and international literature, as well as official assessment systems, 

agree about the conceptual difficulties related to division and rational numbers. 

Based on Fávero (2009), we argue that there are two issues behind this fact: 

the rupture between scientific knowledge and philosophical thinking, and a 

teaching practice in which the memorization of rules takes precedence over 

conceptual understanding. This leads to the disregard of the importance of 

understanding the decimal number system logic for the understanding of 

Mathematics algorithms logic and its application in other fields of knowledge, as 

well as the importance of Mathematics notation. In response to these aspects, 

Fávero (2001; 2005 a) stresses the importance of considering the mediated 

activity and problem solving situations, defending the consideration of three 

psychological aspects: the development of concepts and their logical system of 

representation, awareness raising of these concepts and logic, and the social 

interaction that characterizes the teaching situation in which they are 

constructed. Considering this proposal, we describe a study conducted during 

seven sessions together with three female students, ages 13 to 14, of the Basic 

Education Acceleration Program from a public school in Distrito Federal, 

Brasilia. The results showed the relevance of the proposal in its three key 

points: the subjects’ competencies and difficulties assessment and their 

affiliation; the systematization of mediation practice in terms of objectives and 

descriptions of proposed activities, according to this assessment; and the 

particular analysis of the development of proposed activities. The analysis of 

such aspects highlighted that: the use of calculus rules and the lack of 

understanding of the concepts which they were based; the declared aversion to 

the division operation; the lack of understanding of the decimal writing; the lack 

of understanding of the numerical set of rational numbers; the lack of use of 

alternative algorithms for the formulation of strategies for resolution; the 



difficulty in reading and notation of decimal writing; the difficulty in dealing with 

the System of Weights and Measures. The analysis of the intervention sessions 

highlighted that the use of banknotes and coins of the Brazilian Monetary 

System was a decisive factor for the observation and analysis of decimal 

writing; for the understanding of the additive, multiplicative and position principle 

present in the Decimal Number System, and for the construction of mediation 

space, which was improved from the incentive to mental calculations, 

estimation, notation analysis, creation of alternative algorithms and use of meta-

cognitive strategies. It was also highlighted that mental calculations, followed by 

activities with banknotes and coins, the record of its value and verifying it with 

the banknotes and coins, were elements of validation of the accuracy, or 

otherwise, of the decimal notation produced, contributing to the understanding 

of that writing, and to identify it as extension of the principles of the Decimal 

Number System. The data obtained showed, in short, the autonomous 

development of new strategies for calculation, from the idea of proportionality 

and competency in relation to other standard algorithms of other operations. 

 

Key-words: Intervention Research; Mediated Activity; Conceptual Competency 

Development; Division and Rational Numbers. 

  



TECHNOLOGY, EMBODIMENT AND CARTESIAN GRAPHICS 

 

Janete Bolite Frant janetebolite@yahoo.com.br  
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Abstract 

 

This session addresses and discusses the challenges of teaching Cartesian 

graphic for high school students. In particular, it focuses on the role of 

technology in the emergency of students’ understanding distance X time 

graphics, where time is an axis, a component of the graphic.  Twenty-eight 

junior high school students were videotaped while engaged in an activity of 

sketching a Cartesian graphic for a moving situation in three steps; step one - 

reading a story and using pencil and paper; step two - working with a graphic 

calculator and a CBR sensor; step three - revisiting the graphic done on step 

one. A theoretical framework based on embodiment theory was used to analyze 

the students’ meaning production and how they change their thinking about time 

representation during the activity. The results pointed out to a change in the 

perception of time, from an abstract entity to a material one, and to an 

understanding of time-axe.  

 

Key-words: Embodiment Theory; Mathematics Education; Cartesian Graphic; 

Technology. 
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PESQUISAS SOBRE MODELAGEM EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

RECENTES DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASILi 

 

Jussara de Loiola Araújoii 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

Resumo 

 

O objetivo deste artigo é apresentar um panorama atual da pesquisa sobre 

modelagem matemática na educação matemática brasileira por meio da 

descrição e análise, em termos dos objetivos propostos por seus autores, de 

pesquisas apresentadas nos últimos eventos nacionais do campo da Educação 

Matemática, buscando caracterizar e compreender os atuais interesses que 

movem a pesquisa sobre esse tema. A partir desse panorama, apresento um 

alerta à comunidade brasileira de modelagem na educação matemática quanto 

aos cuidados que se deve ter na proposição de novas pesquisas e faço uma 

proposta de trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Pesquisa; 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESEARCH ON MODELING IN RECENT SCIENTIFIC EVENTS ON 

MATHEMATICS EDUCATION IN BRAZIL 

 

Abstract 

 

The objective of this article is to offer and overview of current research on 

mathematical modeling in Brazilian Mathematics education through description 

and analysis, based on the authors’ proposed objectives, of research presented 

in the latest national events in Mathematics Education, seeking to characterize 

and understand the current interests that drive the research on this theme. 

Based on this background, I offer a warning to the Brazilian community of 

modeling in Mathematics education regarding the precautions one must have in 

proposing new research, and suggestions for ways forward. 

 

Key-words: Mathematics Education; Mathematical Modeling; Research; Brazil. 
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REFLEXÕES SOBRE A NOÇÃO DE INTERESSE EM PROJETOS DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 
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Marcelo de Carvalho Borba 

UNESP, Rio Claro 

 

Resumo 

 

Em trabalhos de Modelagem a noção de interesse tem ocupado espaço 

central. Muitos autores justificam o uso de Modelagem devido aos interesses 

que os alunos podem ter no projeto e na matemática vinculada a ele. Neste 

artigo vamos esboçar um quadro teórico para que possamos lidar com a noção 

de interesse baseados nos trabalhos de Dewey e Schutz. Tal esboço é 

construído em cima de reflexões sobre o que significa interesse para grupos de 

alunos. Ao final apontamos pontos positivos do esboço desenvolvido e pontos 

onde ele está frágil e pode ser desenvolvido em pesquisas futuras.   

 

Palavras chave: Modelagem Matemática, Interesse, Experiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLECTIONS ABOUT THE NOTION OF INTEREST IN  

MATHEMATICAL MODELING PROJECTS 

 

Abstract 

 

In Modeling studies, the notion of interest has been occupying a central 

space.  Many authors justify the use of Modeling due to the interest 

students may have in the project as well as in the Mathematics linked to 

it. In this article, we are going to outline a theoretical framework so that 

we can deal with the notion of interest based on Dewey’s and Schutz’s 

works. Such framework is constructed based on reflections about what 

interest means for groups of students. At the end we highlight positive 

points of the framework developed as well as points in which it is fragile 

and which can be developed in further research. 

 

Key-Words: Mathematical Modeling; Interest; Experience. 
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MODELAGEM MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL1 
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Resumo 

 

Esta pesquisa propôs identificar a possibilidade da Modelagem Matemática 

como subsidio na formação de professores das séries iniciais (1º e 2º ciclos do 

Ensino Fundamental) na perspectiva de desenvolvimento de projetos com 

temas relacionados às questões ambientais. Foi desenvolvida em quatro 

escolas: duas escolas rurais da localidade de  Tagaçaba e Serra Negra, uma 

escola da zona urbana, no município de Guaraqueçaba e numa escola 

localizada numa ilha de pescadores, denominada de Ilha das Peças. Todas as 

quatro escolas pertencem ao Estado do Paraná na região litorânea do Sul do 

Brasil. Realizada em duas etapas: a primeira composta de um Diagnóstico 

Ambiental Participativo (DAP) dos problemas ambientais locais e a segunda, de 

discussões qualitativas e quantitativas de algum problema, identificado no 

diagnóstico, escolhido pelas professoras de cada localidade e modelado 

matematicamente. Os resultados nos mostraram que é possível, no processo 

de Modelagem Matemática e das questões ambientais, atribuir aos professores 

uma reflexão crítica sobre o papel da matemática e sua inserção nas questões 

ambientais.  

 

Palavras chaves: educação matemática, modelagem matemática, educação 

ambiental; formação de professores. 

 

 

 

 

 

 



MATHEMATICAL MODELING AND 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 

Abstract 

 

This research has proposed to identify the possibility of mathematical modeling 

as a subsidy in yearly years teacher education (1st and 2nd cycles of Basic 

Education) in the perspective of project development with themes related to 

environmental issues. The research was carried out in four schools:  two rural 

schools in the localities of Tagaçaba and Serra Negra; one urban school in the 

municipality of Guaraqueçaba and in a school located on a fishermen island 

known as ‘Ilha das Peças’. All four schools belong to the State of Paraná in the 

coastal area in South of Brazil. The research was accomplished in two stages:  

the first was made up of a Participative Environmental Diagnosis (PED) of local 

environmental problems and the second, of qualitative and quantitative 

discussions about some problem identified in PED. Results have shown us that 

it is possible, in the process of mathematical modeling and environmental 

issues, to attribute to teachers a critical reflection about the role of Mathematics 

and its insertions in environmental issues. 

 

 

Key-words:  Mathematics Education; Mathematical Modeling; Environmental 
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Resumo 

 

Considerando a necessidade de estudos e discussões sobre as bases 

epistemológicas que orientam a prática da Modelagem Matemática em sala de 

aula, na e para a Educação Básica, esse ensaio pretende responder a questão: 

Que implicações para a prática da Modelagem Matemática decorrem de 

distintas bases epistemológicas? São colocados elementos capazes de 

favorecer a compreensão de algumas dessas bases que implicam olhares 

distintos sobre as práticas de Modelagem Matemática neste âmbito. A postura 

de investigação adotada se afina com a Fenomenologia. Por fim, apresentamos 

algumas implicações do reconhecimento dos aspectos inerentes às bases 

epistemológicas nas concepções e desenvolvimento de atividades de 

Modelagem na Educação Matemática, mais particularmente na e para a 

Educação Básica. 
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EPISTEMOLOGICAL BASIS AND IMPLICATIONS FOR MATHEMATICAL 

MODELING PRACTICES IN THE CLASSROOM 

 

Abstract 

 

Considering the needs of studies and discussions about the epistemological 

basis that guide the practice of mathematical modeling in the classroom, in and 

for Basic Education, this essay intends to answer the question: What 

implications for the practice of mathematical modeling result from different 

epistemological basis? Elements capable of favoring the comprehension of 

some of these bases are considered, as they imply distinct views in the scope 

of Mathematical Modeling practices. The research approach adopted is 

consonant with Phenomenology. Lastly, we present some implications of the 

recognition of aspects inherent to the epistemological basis in the conceptions 

and development of Modeling activities in Mathematics Education, in particularly 

in and for the Basic Education. 

 

Key-words: Epistemological Basis; Mathematical Modeling; Mathematics 

Education; Classroom. 
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Resumo 

 

Neste texto, é apresentado o relato de uma investigação realizada com 

professores em formação continuada, que empregaram a Modelagem 

Matemática em suas pesquisas de mestrado. Para verificar se a escolha da 

Modelagem Matemática como tema de pesquisa teve reflexos e continuidade 

na prática docente, bem como avaliar as opiniões dos professores sobre o uso 

da Modelagem no ensino de Matemática, foi elaborado um questionário semi-

estruturado, enviado às professoras e analisado quantitativa e qualitativamente. 

Conclui-se que ainda há dificuldades no emprego e na socialização dessa 

abordagem, pela resistência de colegas e pelas tensões geradas pelas 

práticas. No entanto, todas as respondentes elogiaram a experiência, 

considerada enriquecedora para sua vida profissional. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Prática Docente em Modelagem. 

Opiniões de Professores. 

 

EFFECTS OF MATHEMATICAL MODELING PRACTICE ON TEACHING 
 

Abstract 

 

In this article, we offer the report of an investigation carried out with teachers in 

continuing education, using mathematical modeling in their Master research. To 

verify whether the choice of mathematical modeling as research topic had an 

impact and continuity in the teaching practice, as well as evaluate teachers’ 

views on the use of modeling in Mathematics teaching, a semi-structured 

questionnaire was drawn up and sent to the teachers, and later analyzed 

quantitatively and qualitatively. We concluded that there are still difficulties in 



the implementation and socialization of this approach, given peer resistance 

and the tensions generated by the practices. However, all respondents praised 

the experience as rewarding for their professional lives. 

 

Key-words: Mathematics Modeling; Modeling Teaching Practice; Teachers’ 

Views. 

 



PROJETOS DE MODELAGEM1 EM UM CURSO DE FORMAÇÃO ON-LINE 
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Resumo 

 

Esse texto apresenta alguns resultados de uma pesquisa que teve como 

principal objetivo compreender como acontece a elaboração de projetos de 

Modelagem ao longo de um curso de formação continuada de professores de 

Matemática, realizado totalmente à distância por meio de um ambiente virtual 

de aprendizagem. Ele apresenta convergências entre a Pedagogia de Projetos 

e a Modelagem e destaca algumas características evidenciadas ao longo da 

elaboração de projetos de Modelagem on-line, como o interesse, a interação, o 

diálogo, a colaboração, a orientação e a negociação. O fazer Modelagem a 

distância é descrito e discutido e algumas das considerações mencionadas ao 

longo do artigo podem ser levadas para o ensino presencial e outras são 

próprias do cenário virtual. Com isso, ele pode contribuir também com 

professores que ministram ou ministrarão disciplinas para cursos de formação 

de professores de Matemática realizados a distância. 

 

Palavras-chaves: Modelagem, Pedagogia de Projetos, Educação a Distância 
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MODELING PROJECTS1 IN AN ONLINE EDUCATION COURSE  

 

Abstract 

 

This text presents some results of a research project whose main objective was 

to understand how Modeling projects elaboration happens throughout a 

continuous Mathematics teacher education course fully delivered at a distance 

through a virtual learning environment. It presents convergence between the 

Pedagogy of Projects and Modeling, and it highlights some characteristics that 

emerged during the elaboration of online Modeling projects such as the interest, 

interaction, dialogue, collaboration, guidance, and negotiation. Doing Modeling 

at a distance is described and discussed, and some of the considerations 

mentioned throughout the article can be transferred to face to face teaching, 

whereas others are specific to the virtual scenario. Thus, this study can also 

help teachers who teach or will teach subjects in Mathematics teacher 

education courses at a distance.   

 

Key-words: Modeling; Pedagogy of Projects; Online Distance Education. 
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Resumo 

 

Neste trabalho, toma-se por base a relação histórica que envolveu e envolve a 

matemática (o pensar matemático) e a filosofia (o pensar filosófico), em 

especial a filosofia do conhecimento. Ao admitir-se a realidade de tal relação, 

defende-se o ensino e a aprendizagem de matemática associados 

intencionalmente ao pensamento filosófico, rumo à consciência discente acerca 

de paradigmas epistemológicos, o que possibilita ao aluno situar em um 

contexto mais amplo o seu pensar matemático. Em se tratando do processo de 

ensino-aprendizagem, defende-se neste artigo a modelagem matemática 

conjugada com o sistema filosófico da complexidade, sistema através do qual 

ora se busca suprir as insuficiências (fragmentação e determinismo) do 

paradigma epistemológico da modernidade. Neste texto, narram-se as 

investigações levadas a efeito com uma turma de alunos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), investigações durante as 

quais se buscou verificar, em termos práticos, as asserções 

supramencionadas. 

 

Palavras-Chave: Modelagem matemática; ensino-aprendizagem; consciência 

complexa.  
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MATHEMATICAL MODELING IN THE TEACHING AND LEARNING 

PROCESS AND THE EPISTEMOLOGICAL PARADIGM OF COMPLEXITY 

 

Abstract 

 

This study is based on the historical relationship that has involved and involves 

Mathematics (mathematical thinking) and Philosophy (philosophical thinking), in 

particular the Philosophy of knowledge. Acknowledging the reality of such a 

relationship, the teaching and learning of Mathematics is intentionally 

associated to Philosophy, toward the conscience of the student about 

epistemological paradigms, which allows the student to place their 

mathematical thinking in a broader context. Regarding the teaching and 

learning process, it is argued in this article that the mathematical modeling 

associated with the philosophical system of complexity, a system which aims to 

supply insufficiencies (fragmentation and determinism) of the epistemological 

paradigm of modernity. In the present text, the investigations carried out with a 

group of students at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará (IFPA) – Federal Institution of Education, Science and Technology of Pará 

are described. The investigations sought to verify in practical terms the above 

assertions. 

 

Key-words: Mathematical Modeling; Teaching-Learning; Complex 

Consciousness. 



REFORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM MODELAGEM MATEMÁTICA: 

QUANDO OS ALUNOS DESAFIAM A CONDUÇÃO DO PROFESSOR 

 

Marcelo Leon Caffé de Oliveira 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Centro de Educação Básica da UEFS (CEB-UEFS) 

leoncaffe@yahoo.com.br 
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Resumo 

 

O presente trabalho apresenta uma análise dos fatores que movem os alunos a 

reformular a estratégia inicialmente proposta pelo professor, desafiando assim 

a maneira como ele conduz a atividade de modelagem matemática. Utilizando 

uma abordagem qualitativa, os dados foram coletados através da observação 

(usando filmagem) de um grupo de alunos envolvidos em uma tarefa no 

ambiente de modelagem matemática, numa turma de 8ª série de uma escola 

pública do município de Conceição do jacuípe - BA. A análise dos dados 

sugere que o fato da atividade de modelagem fazer referência ao cotidiano dos 

alunos e a maneira como estes interpretam as falas do professor podem mover 

os alunos a reformular a estratégia proposta por ele. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem Matemática; Reformulação de Estratégias; 

Situações Cotidianas. 
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STRATEGIES REFORMULATION IN MATHEMATICAL MODELING:  

WHEN STUDENTS CHALLENGE THE TEACHER’S LEAD 

 

Abstract 

 

The current work presents an analysis of factors that drive students to 

reformulate the initial strategy proposed by the teacher, thus challenging the 

way they lead mathematical modeling activity. Using a qualitative approach, the 

data were collected through observation (using video taping) of a group of 

students involved in a task in the mathematical modeling environment, in an 8th 

grade class at a public school in the municipality of Conceição do Jacuípe - BA. 

Data analysis suggests that the fact that the modeling activity makes reference 

to the daily lives of students, and the way they interpret teacher discourse may 

encourage students to reformulate the strategy proposed by the teacher. 

 

Key-Words: Mathematical Modeling; Strategies Reformulation; Daily 

Situations. 



MODELAGEM MATEMÁTICA: CONTEXTO PARA A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

 

Elaine Cristina Ferruzzi –  UTFPR 

Lourdes Maria Werle de Almeida – UEL 

 

Resumo 

 

 Neste artigo procuramos caracterizar a Modelagem Matemática como 

um contexto para a construção do conhecimento. Argumentamos que a 

construção do conhecimento está intimamente ligada ao desenvolvimento dos 

processos cognitivos e que estes são influenciados pelo contexto em que o 

indivíduo está inserido. Caracterizamos a Modelagem Matemática como um 

contexto simulado com base na definição de Martínez Silva (2003) e 

procuramos identificar em episódios desenvolvidos no contexto simulado da 

Modelagem Matemática alguns processos cognitivos considerados importantes 

para a construção do conhecimento matemático. 

 

  

MATHEMATICAL MODELING: CONTEXT FOR THE CONSTRUCTION OF 

MATHEMATICAL KNOWLEDGE  

 

Abstract 

 

In this article we seek to characterize Mathematical Modeling as a context for 

the construction of knowledge. We argue that the construction of knowledge is 

closely related to the development of the cognitive processes which are 

influenced by the context in which the individual is inserted. We characterize 

Mathematical Modeling as a simulated context based on Martínez Silva’s (2003) 

definition, and we seek to identify, in episodes developed in the simulated 

context of Mathematical Modeling, some cognitive processes considered 

important for the construction of mathematical knowledge building. 

 



Key-words: Mathematical Modeling; Context; Construction of Mathematical 

Knowledge. 
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DE CONCEITOS DE GEOMETRIA 

ESPACIAL EM SITUAÇÕES DIDÁTICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 
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Resumo 

 

Neste artigo a Modelagem Matemática é discutida no contexto da Formação 

Inicial de Professores pela sua necessidade quando a formação pretendida 

busca a incorporação de diferentes métodos/estratégias de ensino e contribuir 

com a preparação do professor no que se refere ao desenvolvimento de 

competências necessárias à transposição didática que fará cotidianamente no 

seu exercício profissional. Os aportes teóricos da perspectiva do 

desenvolvimento profissional (PEREZ, 1999) são destacados como 

fundamentais ao processo de Formação de Professores vislumbrado, a 

transposição didática apresentada por Chevallard é caracterizada com 

referências de autores como Pais (2002) e D’Amore (2007) e a Modelagem 

Matemática é concebida como situação didática, conforme apresentado em 

Silva (2007a, 2007b, 2008). Tais aportes teóricos são utilizados na análise de 

uma situação didática de modelagem a fim de caracterizar a transposição 

didática do conteúdo de geometria espacial. Considera-se que uma situação 

didática de modelagem matemática pode contribuir para uma transposição 

didática que favorece uma concepção de ensinar geometria coerente com a 

proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

Palavras-Chave: Situação Didática de Modelagem; Geometria; Transposição 

Didática. 
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DIDACTIC TRANSPOSITION OF GEOMETRY CONCEPTS IN DIDACTIC 

SITUATIONS OF MATHEMATICAL MODELING 

 

Abstract 

 

In this article, Mathematical Modeling is discussed in the context of Initial 

Teacher Education due to its need when the intended development seeks the 

incorporation of different teaching/learning methods and strategies and 

contributes to teacher development regarding the development of the necessary 

competence for the didactic transposition that will be used in their daily teaching 

practice. The theoretical contributions of the professional development 

perspective (PEREZ, 1999) are pointed out as essential to the desired Teacher 

Development process. The Didactic transposition presented by Chevallard is 

characterized with references by authors such as Pais (2002) and D’Amore 

(2007), and Mathematical Modeling is designed as a didactic situation as 

presented in Silva (2007a, 2007b, 2008). Such theoretical contributions are 

used in the analysis of a didactic situation of modeling in order to characterize 

the content of didactic transposition of Spatial Geometry. It is taken into 

consideration that a didactic situation of mathematical modeling may contribute 

to a didactic transposition which favors a conception of Geometry teaching 

coherent with the proposals of the National Curriculum Parameters (PCNs). 

 

Key-words: Modeling Didactic Situation; Geometry; Didactic Transposition.  

  



MODELAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA: UMA COMPREENSÃO 

ACERCA DA RESISTÊNCIA DOS ALUNOS 
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Thaine Souza Santana 
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Resumo 

 

Neste artigo, analisamos a resistência de um grupo de alunos no ambiente de 

modelagem, buscando compreender as ações deles através de seus discursos. 

Assim, discutiremos o estranhamento dos alunos à proposta e as ações deles 

como uma continuidade aos contextos que participam. A natureza da pesquisa 

é qualitativa e os dados foram coletados através da observação e de entrevista. 

Os dados apontam que as ações de resistência dos alunos podem estar 

relacionadas à falta de familiaridade com o ambiente de modelagem 

matemática. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Modelagem Matemática, resistência, 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATHEMATICAL MODELING IN THE CLASSROOM: AN UNDERSTANDING 

OF STUDENT RESISTANCE 

 

Abstract 

 

This study examines the resistance of a group of students in the modeling 

environment, seeking to understand their actions through their discourses. 

Thus, we discuss the students’ unfamiliarity with the proposal and their actions, 

as a continuation of the contexts involved. The nature of research is qualitative, 

and the data were collected through observation and interview. The data 

suggest that acts of student resistance may be related to the lack of familiarity 

with the mathematical modeling environment. . 

 

Key-words: Mathematics Education; Mathematical Modeling; Resistance; 

Students. 
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A TELA INFORMACIONAL: SUSTENTAÇÃO E POTENCIALIDADES 

NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – UM ENSAIO 
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Profa. Dra. Maria Aparecida Viggiani Bicudo 
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UNESP– Universidade Estadual Paulista – Rio Claro (SP)  

 

Resumo 

 

Esse artigo visa à realização de um ensaio teórico sobre a Tela 

Informacional, sua sustentabilidade e potencialidades em relação à 

Educação Matemática. Tomando a Tela Informacional como a interface 

entre o ser humano e o mundo cibernético (via computador ou outros 

recursos tecnológicos), nos lançamos a compreender o que sustenta 

essa interface e quais são as potencialidades em relação ao ambiente 

educacional matemático que se cria ao imergirmos no mundo 

cibernético. Para tanto, investigamos o suporte matemático, o suporte 

tecnológico da interface ser humano-mundo cibernético, sobre as 

potencialidades e aparatos tecnológicos, sobre a inserção desses na 

Educação Matemática,culminando no entendimento da rede que se cria 

na dimensão mundano-virtual da realidade. Realidade essa que 

concluímos ser hiperrealisticamente realidade. 

 

Palavras Chave: Ciberespaço. Realidade Virtual. Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Educação Matemática. Filosofia da 

Educação Matemática. 
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THE INFORMATIONAL SCREEN: SUSTAINABILITY AND 

POTENTIALITIES IN MATHEMATICS EDUCATION – AN ESSAY 

 

Abstract 

 

This articel aims at accomplishing a theoretical essay about the 

Informational Screen, its sustainability and potentialities regarding 

Mathematics Education. Taking the Informational Screen as the interface 

between the human being and the cyber world (via computer or other 

technological resources), we try to understand what sustains this 

interface and what are the potentialities in relation to the mathematical 

educational environment that are created when we immerse ourselves in 

the cyber world. To this end we investigated the mathematical support; 

the technological support of the interface human being-cyber world, 

about the potentialities and technological devices, about the insertion of 

the latter in Mathematics Education, culminating in the understanding of 

the network that is created in the mundane-virtual dimension of reality. 

Such reality that we have concluded to be hyper-realistically reality. 

 

Keywords: Cyberspace; Virtual Reality; Information and Communication 

Technologies; Mathematics Education; Philosophy of Mathematics Education. 



DIAGRAMAS: SIGNFICADO EPISTEMOLÓGICO E RECURSO NA 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO  

 

Dra. Rosa Monteiro Pauloi 

Universidade Cruzeiro do Sul. São Paulo 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões possibilitadas pela 

pesquisa realizada no doutorado em Educação Matemática acerca do 

significado epistemológico dos diagramas na produção do conhecimento 

matemático e no ensino de Matemática. Buscamos esclarecer os modos pelos 

quais os diagramas são significativos para o matemático em sua produção, e 

para o professor de Matemática, em sua tarefa de ensinar. Discutimos, a partir 

de uma perspectiva histórica e filosófica, o sentido que os diagramas assumem 

em diferentes culturas. Buscamos, a partir de entrevistas, compreender o 

sentido que os diagramas têm nos dias atuais. Apresentamos, para expor o 

sentido compreendido, a análise de uma das categorias construídas a partir 

das entrevistas realizadas com matemáticos que lidam com os aspectos da 

produção e do ensino de Matemática.    

 

 

Palavras chave: Diagramas. Conhecimento Matemático. Ensino de 

Matemática. Fenomenologia. Significado Epistemológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMS: EPISTEMOLOGICAL MEANING AND RESOURCE IN 

THE PRODUCTION OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE 

 

Abstract 

 

The objective of this study is to present some reflections resulting from the 

research carried out in the doctorate of Mathematics Education about the 

epistemological meaning of diagrams in the production of mathematical 

knowledge and in Mathematics teaching. We sought to explain the ways by 

which diagrams are meaningful to the mathematician, in their work, and to the 

Mathematics teacher, in their teaching. We discussed, from a historical and 

philosophical perspective, the meaning diagrams assume in the various 

cultures. We sought, by way of interviews, to understand the meaning that 

diagrams currently have. To this end, we offered the analysis of one of the 

categories constructed from the interviews carried out with mathematicians who 

deal with the aspects of the production and Mathematics teaching.  

 

Key-words: Diagrams; Mathematical Knowledge; Mathematics Teaching; 

Phenomenology; Epistemological Meaning. 
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O CONHECIMENTO QUALITATIVO NUMA EPISTEMOLOGIA 
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Resumo 

 

Partindo da constatação de que o conhecimento científico e o 

filosófico são complementares na compreensão da realidade, 

mesmo da “realidade matemática”, cuja verdadeira complexidade 

manifesta-se só a partir da segunda metade do século XX, e de 

que a experiência é ingrediente fundamental na constituição 

desse conhecimento sobre o mundo tanto material quanto 

espiritual, este trabalho tem por finalidade analisar a possibilidade 

de um conhecimento filosófico na ciência, em especial na 

matemática, salientando suas características qualitativas, e 

visando uma discussão sobre suas implicações pedagógicas. 

Veremos que enquanto o conhecimento científico lida com 

significações, o filosófico lida com sentidos, estando este mais do 

lado da razão poética: subjetiva, interpretativa, valorativa, do que 

da razão científica: objetiva, universal, neutra. A matemática, 

nesse contexto, é pensada como uma atividade e, sob esse 

pressuposto, é estudado o papel da visualização na aquisição do 

conhecimento matemático e são discutidos diversos aspectos do 

conhecimento qualitativo em matemática, destacando os de 

natureza intencional assim como os que chamamos de mitos 

matemáticos. Finalmente, refletimos sobre algumas 

conseqüências pedagógicas dessas idéias destacando que o 

pensamento qualitativo e a interdisciplinaridade poderiam 

possibilitar a passagem do conhecimento científico/matemático à 

educação científica/matemática. 



Palavras chave: Conhecimento científico, filosófico e místico; 

matemática; visualização; interdisciplinaridade. 

 

 

QUALITATIVE KNOWLEDDGE IN THE EPISTEMOLOGY OF SCIENTIFIC 

AND MATHEMATICAL EDUCATION  
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Abstract  

 

Based on the observation that the scientific and philosophical 

knowledge are complementary in the comprehension of reality, 

including “mathematical reality”, whose true complexity was 

manifested as of the second half of the 20th Century, and that the 

experience is an essential ingredient in the constitution of this 

knowledge about the world, both material as spiritual, this study 

aims to analyze the possibility of a type of philosophical 

knowledge in science, especially in Mathematics, highlighting its 

qualitative characteristics, and aiming at a discussion about its 

pedagogical implications. We observe that whereas scientific 

knowledge deals with meanings, the philosophical one deals with 

the senses, and the more poetic side of reason: subjective, 

interpretative, evaluative, rather than scientific reason: objective, 

universal, neutral. Mathematics, in this context, is thought as an 

activity and, under this presupposition, the role of visualization in 

the acquisition of mathematical knowledge is studied, and several 

aspects of the qualitative knowledge in Mathematics are 

discussed, distinguishing the ones of intentional nature as well as 

those called Mathematics myths. Finally, we reflect upon some 

pedagogical implications of these ideas, emphasizing that the 



qualitative thought and the interdisciplinarity might allow the 

transition from scientific/mathematical knowledge to 

scientific/mathematical education. 

 

Key-words: Scientific; Philosophic and Mystic Knowledge; 

Mathematics; Visualization; Interdisciplinarity. 
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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar as concepções de conhecimento de 

matemático dos alunos do último ano de um curso de Bacharelado em 

Matemática de uma universidade pública brasileira. Esta investigação se faz 

importante uma vez que o futuro matemático, ao seguir sua carreira 

acadêmica, provavelmente estará em sala de aula atuando no ensino superior. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, na qual o levantamento 

de dados se deu por meio de entrevistas que foram gravadas, transcritas e 

analisadas.  Foram entrevistados nove alunos, em que cinco cursavam 

somente bacharelado e quatro cursavam bacharelado e licenciatura ao mesmo 

tempo. Verificamos que a maioria dos alunos optou por fazer matemática por 

não querer ou não gostar de lecionar, ou por gostar de matemática pura. Eles 

mudaram suas concepções referentes ao conhecimento matemático a partir 

das vivências que tiveram no decorrer do curso, sendo verificada, em alguns 

aspectos, uma posição mais flexível no grupo que cursava bacharelado e 

licenciatura. 

 

Palavras-chave: concepção de conhecimento de matemática; futuros 

matemáticos; bacharelado em matemática. 

 

 

 

 



MATHEMATICAL KNOWLEDGE CONCEPTIONS OF  

BACHELOR OF MATHEMATICS STUDENTS  

 

Abstract 

 

This study aims to verify the conceptions of mathematical knowledge and 

teaching of Bachelor of Mathematics students in a Brazilian public university. 

This investigation is important because future mathematicians, when following 

their academic career, will probably become teachers and work in Higher 

Education. This is a qualitative case study, in which the data were collected by 

way of interviews, which were recorded, transcribed and analyzed. Nine 

students were interviewed, five of them studying only Mathematics and four of 

them studying both Mathematics and Mathematics Teaching. Most of them had 

decided for studying only Mathematics because they did not like teaching, or did 

not want to teach, or just liked ‘pure Mathematics’. These students changed 

their views regarding the mathematical knowledge from the experiences they 

had throughout their university course, and in some cases, a more flexible 

position in the group of students who studied both Mathematics and 

Mathematics Teaching was observed. 

 

Key-words: Conception of Mathematics Knowledge; Mathematical Future; 

Bachelor of Mathematics. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa busca trabalhar com diferentes concepções de mundo e de 

conhecimento, investigando a articulação entre o sentido que elas fazem para 

os professores de Matemática e suas concepções de ensino e de Educação. O 

estudo gira em torno de discussões que ocorreram em um curso de extensão 

para professores de Matemática. Esse curso tratou de concepções de mundo e 

de conhecimento, relacionando-as com diferentes regiões do saber como 

Matemática, Física, Ecologia e Artes, focando a transição entre a concepção de 

mundo da Época Moderna para a concepção de mundo que vem se 

construindo na denominada Época Pós-moderna ou Contemporânea. A meta é 

compreender o sentido que aquelas concepções fazem para os professores e 

destacar possíveis momentos de meta-compreensão sobre a articulação entre 

essas concepções e sua prática docente. A metodologia utilizada é qualitativa 

de uma perspectiva fenomenológica. 

 

Palavras-chave: Fenomenologia, concepção de mundo, concepção de 

conhecimento, prática docente/concepção de ciência, separação sujeito/objeto, 

ser-com 
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MATHEMATICS TEACHER FORM/ACTION AND  

THEIR CONCEPTIONS OF THE WORLD AND KNOWLEDGE 

 

 

Abstract 

 

This research aims at working with different conceptions of the world and 

knowledge, investigating the articulations between the meaning they have to 

Mathematics teachers and their learning and teaching conceptions. The study 

encompasses discussions that took place in an extension course for 

Mathematics teachers. This course addressed conceptions of the world and 

knowledge, relating them to different fields of knowledge such as Mathematics, 

Physics, Ecology and Arts, focusing on the transition between the conceptions 

of world of Modern Times to the conception of world that is being constructed in 

the so-called Post-Modern or Contemporary Time. The objective is to 

understand the meaning that those conceptions have to the teachers, and to 

highlight possible moments of meta-comprehension about the articulation 

between these conceptions and their teaching practice. The methodology used 

is qualitative from a phenomenological perspective. 

 

 

Key words: Phenomenology; Conception of World; Conception of knowledge; 

Teacher Practice/Conception of Science; Subject/Object Separation; To Be 

With. 
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A CONCEPÇÃO DE TEORIA ENTRE GRADUANDOS –  

FUTUROS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA –  UM 

CAMINHO PARA ROMPER DICOTOMIAS.  

 

Maria Queiroga Amoroso Anastacio - UNIPAC/Barbacena 

Rosa Maria Correa das Neves- UNIPAC/Barbacena 

Regina Célia Pereira Campos- UNIPAC/Barbacena 

 

Resumo 

 

O artigo apresenta resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi o 

de esclarecer qual o sentido que é dado à palavra teoria por 

alunos de graduação em licenciatura e no campo da saúde de uma 

universidade não pública de uma cidade do interior mineiro. Nesse 

texto, apresentamos algumas das ref lexões que f izemos, 

abordando, particularmente, os futuros professores de matemática,  

que virão a atuar tanto no nível inicial da educação básica, quanto 

nos anos f inais. Torna-se evidente que há uma dicotomia explícita 

no que se refere à relação teoria e prática. No texto procuramos 

explicitar o sentido de teoria no campo das ciências não humanas, 

confrontando-o, brevemente, com o sentido do conhecimento 

matemático e da educação matemática. Apenas anunciamos 

possibil idades de constituição do saber docente no foco do vivido.  

 

Palavras Chave:Teoria; Concepções de graduandos; Professor de 

Matemática.  
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THE CONCEPTION OF THEORY AMONG GRADUATE 

STUDENTS –  FUTURE TEACHERS WHO TEACH MATHEMATICS 

–  A ROAD TO BREAK DICHOTOMIES. 

 

Abstract 

 

This article presents results from a research which aimed to 

explain the meaning that is given to the word ‘ theory’  by graduating 

students in teaching and in the f ield of health at a private 

university in the countryside of Minas Gerais. In this text,  we 

present some of the ref lections we have made , focusing on the 

future Mathematics teachers who may work both at the start ing 

levels of basic education as well as at the f inal years. Clearly, 

there is an explicit  dichotomy regarding the relationship between 

theory and pract ice. In the text we seek to explain the meaning of 

‘theory ’ in the f ield of non-human sciences, brief ly, confronting it 

with the meaning of  mathematical knowledge and Mathematics 

education. We merely suggest possibi l it ies of  building teacher 

knowledge based on what is experienced. 

 

Key-Words: Theory; Conceptions of Graduate Students; 

Mathematics Teacher.   
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Resumo 

Dentre as diversas formas de divulgação de resultados de pesquisa destaca-se 

o artigo que pode se apresentado em periódicos, anais de eventos, dentre 

outros, e para uma eficaz disseminação, em especial, o resumo que apresenta 

ao leitor as principais informações referentes à pesquisa. A pesquisa que 

desenvolvemos teve por objetivo analisar resumos publicados no que diz 

respeito a disseminação adequada do conhecimento novo, e de resultados de 

pesquisas, produzido no campo da Educação Matemática, por meio dos 

elementos considerados essenciais.. Nesse sentido buscamos saber: a partir 

da análise dos resumos publicados no VIII E IX ENEM, quais as contribuições 

para a disseminação e apresentação de resultados de pesquisa em Educação 

Matemática do ponto de vista dos elementos essenciais de um resumo 

científico? Tivemos por  objetivos analisar os resumos publicados nos Anais do 

VIII e IX ENEMs no que diz respeito a disseminação adequada do 

conhecimento novo produzido no campo da Educação Matemática, por meio 

dos elementos considerados essenciais, e contribuir para a melhoria dos 

aspectos fundamentais da produção de um resumo de resultados de pesquisas 

desenvolvidas no campo da Educação Matemática, voltados para uma 

adequada disseminação dos resultados destas pesquisas. A abordagem 

metodológica da meta-análise e o procedimento metodológico da análise de 

conteúdo se mostraram eficazes para os procedimentos de coleta e análise de 

dados. A respeito da disseminação do conhecimento novo discussões sobre 

dos pólos epistemológico, teórico e técnico que garantem a cientificidade dos 

trabalhos de pesquisa, permitiram melhor entender a complexidade do 
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processo de elaboração de resumos. Nossas análises mostraram que os 

resumos estão aquém das exigências contempladas no referencial teórico e 

nossas conclusões apontam para a necessidade de um novo olhar para as 

orientações que são contempladas na aceitação de trabalhos que divulgam 

resultados de pesquisas em eventos desenvolvidos no campo da Educação 

Matemática, especificamente no tocante aos resumos. 

Palavras chave: educação matemática, divulgação científica, resumos 

 

 

 

 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN THE STRUCTURE OF RESEARCH 

ABSTRACTS AND THE DISSEMINATION OF NEW KNOWLEDGE IN THE 

FIELD OF MATHEMATICS EDUCATION 

 

Among the various forms of research results dissemination we highlighted the 

article which may be featured in journals, proceedings of events, among others, 

and for an effective dissemination, in particular, the abstract that offers the 

reader the main information regarding the research. The research we have 

developed aims to analyze published abstracts regarding the adequate 

dissemination of new knowledge and, results of research, produced in the field 

of Mathematics Education, by way of essential elements. To this end, we 

sought to find out, through the analysis of abstracts published in the VIII and IX 

ENEM, the contributions to the dissemination and presentation of research 

results in Mathematics education from the point of view of the essential 

elements of a scientific abstract. We aimed to analyze the abstracts published 

in the Proceedings of the VIII and IX ENEMs regarding the appropriate 

dissemination of new knowledge produced in the field of Mathematics 

Education, through the elements considered essential, and to contribute to the 

improvement of the key aspects of the production of an abstract of research 

results developed in the field of Mathematics Education, toward a proper 

dissemination of those research results. The meta-analysis methodological 

approach and the content analysis methodological procedure have proved 
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effective for data collection and analysis procedures. Regarding the 

dissemination of new knowledge, discussion about two epistemological poles, 

theoretical and technical which ensure the scientific research work, allowed a 

better understanding of the complexity of the process of abstracts elaboration. 

Our analysis showed that the abstracts fail to meet the requirements contained 

in the theoretical framework, and our conclusions point out to the need for a 

new look at the guidelines that are included in the acceptance of papers that 

disseminate research results at events in the field of Mathematics Education, 

specifically regarding abstracts.  

 

Key-words: Mathematics Education; Scientific Publications; Abstracts. 
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A EDUCAÇÃO ARITMÉTICA EM PRÁTICAS ALGORITMIZADAS:  

UMA CRÍTICA À LUZ DA FENOMENOLOGIA 

 

Adlai Ralph Detoni 

Departamento de Matemática/UFJF 

 

RESUMO 

O presente texto faz convergir idéias da Filosofia da Matemática, da História da 

Matemática e da Fenomenologia do filósofo Merleau-Ponty sobre as práticas 

escolares do ensino da aritmética, especialmente focando seu apelo ao uso 

determinante de algoritmos. Discute-se como se perde pedagogicamente 

quando a escola não trabalha o sentido de um todo numérico, que seria 

pertinente ao ser do estudante e afim com o sentido de humanidade constituído 

historicamente. Faz-se, ao final, à luz das reflexões críticas esboçadas, 

sugestões para alternativas pedagógicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: aritmética, fenomenologia, algoritmos, História da 

Matemática. 
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ARITHMETIC EDUCATION IN ALGORITHMIZED PRACTICES: 

A CRITICAL REVIEW IN THE LIGHT OF PHENOMENOLOGY  

 

ABSTRACT 

The present text draws ideas from the Philosophy of Mathematics, the History 

of Mathematics and from the philosopher Merleau-Ponty’s Phenomenology 

about the school practices of arithmetic teaching, especially focusing its plea on 

the decisive use of algorithms. It is discussed the pedagogic loss that takes 

place when the school does not work the meaning of whole number, that  would 

be relevant to the student, akin to the sense of humanity historically constituted. 

Finally, a few suggestions for pedagogic alternatives, in the light of critical 

reflections outlined, are proposed.  

 

Key-words: Arithmetic; Phenomenology; Algorithms; History of Mathematics. 

 



O TAMANHO DO INFINITO: 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, INVENTIVIDADE E RESISTÊNCIA 

 

Sônia Maria Clareto 

Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

 

RESUMO 

 

O presente artigo lança mão da noção de “literatura menor” (DELEUZE & 

GUATTARI, 1977) para propor uma discussão acerca da produção de uma 

“matemática menor”. Uma literatura menor é uma literatura marginal, que se 

constitui às margens da literatura aceita hegemonicamente, como resistência 

aos modos de existir instituídos que são representados naquela e por aquela 

literatura. Uma matemática menor, portanto, como uma maneira de resistência 

aos modos de operar, de pensar e de proceder cristalizados na “matemática 

maior”. O artigo lança mão de elementos de uma investigação acerca da 

formação do professor de matemática no espaço escolar como dispositivo para 

empreender a discussão proposta. Trata-se de um evento ocorrido em uma 

sala de aula de matemática de um nono ano do ensino fundamental. O 

conteúdo matemático da aula é “conjuntos numéricos” e surge uma discussão 

acerca de seus “tamanhos”. Qual é o tamanho do infinito? Qual infinito é 

maior? Busca-se cartografar o evento, procurando olhar além e aquém do 

instituído, das formas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: políticas cognitivas, processos de subjetivação, literatura 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 



THE SIZE OF INFINITE: 

MATHEMATICS EDUCATION, INVENTIVENESS AND RESISTANCE. 

 

ABSTRACT 

 

The present article makes use of “minor literature” (DELEUZE & GUATTARI, 

1977) to propose the discussion about the production of a “minor Mathematics”. 

A minor literature is a marginal literature which is constituted on the margins of 

the hegemonic literature, as a way of resisting to established ways of being 

which are represented on and by that literature. Therefore, a minor Mathematics 

as a way to resist to the modes of operating, thinking and doing that are 

crystallized in a “major Mathematics”. This article presents elements of an 

investigation on the formation of the Mathematics teacher in the school space 

as a device to undertake the proposed discussion. The event discussed takes 

place in a Math class of the ninth grade of the basic education. The 

mathematical content of the class is “numerical sets” when the discussion about 

their “sizes” arises. How big is the infinite? Which is the biggest infinite? We aim 

at mapping the event seeking to look beyond and beneath the establishment, 

the forms. 

 

Key-words: Cognitive Policies; Process of Subjectivity; Minor Literature. 
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DESDOBRAMENTOS PEDAGÓGICOS DE CONCEPÇÕES REFERENCIAIS 

DE MATEMÁTICA: DIÁLOGOS ENTRE A FILOSOFIA E A SOCIOLOGIA 

 

Denise S. Vilela (UFSCar) 

 

Resumo 

Este estudo discute o que denomino “concepção referencial ou metafísica de 

matemática” por meio do pensamento de Bourdieu, a respeito da 

personificação dos coletivos, e esclarecimentos tomados de Wittgenstein 

contra concepções referências de linguagem. Esta elaboração, que se 

realizada através do pensamento sociológico e do filosófico, permite uma 

interpretação no campo pedagógico a respeito da concepção metafísica de 

matemática, tais como o enfraquecimento do papel do indivíduo como agente 

social, a naturalização ou normatização de demandas específicas e 

interessadas, e a própria retroalimentação desta imagem de matemática. 

Palavras chave: personificação dos coletivos,  Wittgenstein, Bourdieu, 

Filosofia da Educação Matemática 
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PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF REFERENTIAL CONCEPTIONS OF 

MATHEMATICS: DIALOGUES BETWEEN PHYLOSOPHY AND SOCIOLOGY 

 

Abstract 

This study discusses what we call “referential or metaphysical conception of 

mathematics”, guided by Bourdieu’s thought regarding the personification of 

collectives, and Wittgenstein’s enlightenment against reference conceptions of 

language. This reflection, if accomplished through the sociological and 

philosophical thought, allows an interpretation within the pedagogical field about 

the metaphysical conception of Mathematics, such as the weakening of the 

individual role as a social agent, the naturalization or regulation of specific and 

interested demands, and its own feedback of this Mathematics image. 

 

Key-words: Personification of Collectives; Wittgenstein; Bourdieu; Philosophy 

of Mathematics Education.  
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ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO E DE INTERAÇÃO NO PROCESSO DE 

AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ESTATÍSTICA: VALIDAÇÂO 

DE UMA ESCALA 

 

Maria Helena P. de Oliveira, Universidade Bandeirante de São Paulo, Brasil 

Verônica Yumi Kataoka, Universidade Bandeirante de São Paulo, Brasil 

Cláudia Borim da Silva, Universidade São Judas Tadeu, Brasil 

 

Resumo 

 

A abordagem construtivista, mais especificamente a corrente histórico-cultural, 

considera a autorregulação como uma função psicológica superior socialmente 

construída e dependente do domínio pelo aluno de instrumentos culturais 

específicos. Neste estudo, foram investigadas as estratégias de atenção e de 

interação na autorregulação da aprendizagem. A atenção seleciona a 

informação necessária para a aprendizagem, assessorando os programas 

seletivos de ação e mantendo o controle permanente sobre eles, enquanto a 

interação social permite ao aluno adquirir conhecimento e atribuir novos 

significados ao que já conhece.  O objetivo deste estudo foi validar, por meio da 

técnica de análise fatorial, uma escala de atenção e de interação aplicada a 

236 estudantes universitários de cursos tecnológicos da Grande São Paulo. O 

coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,723, indicando uma consistência interna 

mediana. Pela análise fatorial foram definidas quatro dimensões para a escala: 

interação aluno-aluno, interação aluno-professor, atenção e 

imediatismo/isolamento. As duas primeiras dimensões dizem respeito a 

diferentes tipos de interação em sala de aula, ambas necessárias na 

consolidação das aprendizagens significativas no espaço relativo à zona de 

desenvolvimento proximal. A dimensão de atenção é composta pelas 

afirmativas a respeito de estratégias de atenção tais como buscar texto, 

informações e explicações adicionais para a aprendizagem. A quarta dimensão 

é composta por quatro afirmativas negativas, marcadas pelas estratégias 

imediatistas de atenção e de comportamentos de isolamento tanto na interação 

com o professor com os colegas de classe. O autoconhecimento das 

estratégias de atenção e de interação, por meio da escala, cria a possibilidade 
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dos alunos refletirem sobre seus processos de autorregulação da 

aprendizagem de estatística. Além, de possibilitar ao professor, uma possível 

revisão de suas práticas pedagógicas para fomentar a autorregulação da 

aprendizagem dos alunos durante a disciplina de Estatística.   

 

Palavras-chave: autorregulação da aprendizagem; aprendizagem de 

estatística; escala de atenção e de interação. 

 

 

 

ATTENTION AND INTERACTION STRATEGIES IN THE SELF-REGULATION 

PROCESS OF STATISTICAL LEARNING: A SCALE VALIDATION 

 

Abstract 

 

The constructivist approach, more specifically, the historical-cultural strand, 

considers self-regulation as a superior psychological function socially 

constructed and dependent on the student’s knowledge of specific cultural 

instruments. In this study, attention and interaction strategies in learning self-

regulation were investigated. Attention selects the necessary information for 

learning, advising the action selective programs and keeping permanent control 

over them; whereas social interaction allows the student to acquire knowledge 

and to attribute new meaning to what they already knows. The objective of this 

study was to validate, through factorial analysis technique, an attention and 

interaction scale, applied to 236 college students of technological courses in the 

Greater São Paulo. Cronbach’s alpha coefficient was 0.723, indicating a median 

internal consistency. Through the factorial analysis, four dimensions were 

defined for the scale: Student-student interaction, professor-student interaction, 

attention and immediatism/isolation. The two first dimensions are about different 

kind of interactions in the classroom, both necessary to consolidate significant 

learning in the space relative to the zone of proximal development. The 

attention dimension is composed by statements about attention strategies such 

as looking for a text, additional information and explanations for learning. The 

fourth dimension is composed by four negative statements, marked by 
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immediate attention strategies and isolation behaviors both in the interaction 

with professor and with colleagues. Self-knowledge of attention and interaction 

strategies, through the scale, offers students the possibility for reflection on their 

self-regulation processes in Statistics learning. Furthermore, it allows the 

teacher the possibility for rethink their pedagogical practices to help raise 

students’ self-regulation processes in Statistics learning.   

 

Key-words: Self-Regulation Learning; Statistics Learning; Attention and 

Interaction Scale. 
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UMA PROPOSTA PARA O ESTUDO DE CONCEITOS BÁSICOS DE 

PROBABILIDADE 

 

José Marcos Lopes 

UNESP/Ilha Solteira(SP) 

jmlopes@mat.feis.unesp.br 

 

Resumo 

 

No presente trabalho relatamos os resultados de uma investigação que 

procurou determinar se o uso de jogos juntamente com a metodologia de 

resolução de problemas pode contribuir para o ensino e aprendizagem de 

conceitos de probabilidade. A investigação ocorreu em quatro salas do 

segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior do estado de 

São Paulo. Os resultados indicam que a utilização dessa proposta de ensino 

pode favorecer a aprendizagem e torna as aulas mais prazerosas e 

participativas para os alunos. Os alunos tornam-se ativos no desenvolvimento 

de seu próprio conhecimento. 

 

Palavras-chave: Probabilidade, Jogos, Ensino, Resolução de Problemas. 
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A PROPOSAL FOR THE STUDY OF BASIC CONCEPTS OF PROBABILITY 

 

Abstract 

 

In the present study we report the results of an investigation that sought to 

determine whether the use of games together with problem solving 

methodology can contribute to the teaching and learning of probability concepts. 

The investigation took place in four second year High School classrooms at a 

public school in the countryside of the state of São Paulo. Results show that the 

use of this teaching proposal may favor learning and make classes more 

pleasant and participative for the students. Students become active in the 

development of their own knowledge. 

 

Key-words: Probability; Games; Education; Problem Solving. 
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PROFESSORES DE MATEMÁTICA E A ANÁLISE DA 

VARIABILIDADE DE DADOS REPRESENTADOS SIMULTANEAMENTE 

POR HISTOGRAMA E BOX-PLOT. 

 

Cileda de Queiroz e Silva Coutinho – PUC/SP 

Maria José Ferreira da Silva – PUC/SP 

Saddo Ag Almouloud – PUC/SP 

 

Resumo 

 

Neste trabalho é apresentada parte de uma investigação sobre o ensino da 

estatística na escola básica brasileira, realizada em formação continuada de 

professores. A coleta de dados foi feita a partir de mapas conceituais, no início 

e após seis meses de formação envolvendo a organização dos dados em 

tabelas e gráficos para estudo de sua distribuição, visando provocar mudanças 

em seus níveis de letramento estatístico. Utilizou-se também observação dos 

professores participantes durante oficinas organizadas para a formação, onde 

se buscou a utilização simultânea de várias representações, como o 

histograma e o box-plot, visando a análise da distribuição dos dados 

envolvendo variáveis quantitativas discretas e contínuas. As observações 

mostraram que quatro meses de formação, que tiveram seu ponto de partida 

na formulação de uma questão, coleta e organização dos dados, trabalhando 

com a análise da distribuição ao longo de todo o percurso, não foram 

suficientes para os professores evoluírem do nível cultural e atingir o nível 

funcional, enquanto acreditamos que o ideal era que, como professores, 

atingissem o nível científico. No entanto, a introdução do trabalho com 

medidas, tais como quartis, foi um elemento determinante para a evolução de 

alguns professores para o nível funcional de letramento estatístico. 

 

Palavras-chave: Letramento estatístico, formação de professores, mapa 

conceitual, oficinas, gráficos estatísticos. 
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MATHEMATICS TEACHERS AND THE ANALYSIS OF DATA VARIABILITY 

SIMULTANEOUSLY REPRESENTED BY HISTOGRAM AND BOX PLOT 

 

Abstract 

 

In this study it is introduced part of an investigation about Statistics teaching in 

the Brazilian basic school, in teacher continuous education. Data collection was 

carried out based on the use of conceptual maps, at the beginning and after six 

months of education involving the organization of data in charts and tables for 

the study of its distribution, aiming to provoke changes across their Statistics 

literacy levels. In addition, participant teachers were observed during the 

educational workshops, during which the simultaneous use of several 

representations, such as histogram and box plot, was attempted in order to 

analyze the distribution of data involving discrete and continuous quantitative 

variables. Observations showed that four months of education whose starting 

point was the formulation of a question, and the collection and organization of 

data working with distribution analysis throughout the course were not sufficient 

for the teachers to evolve from the cultural level and reach the functional level, 

whereas we believe that the ideal was, as teachers, they could reach the 

scientific level. Nevertheless, the introduction of the work with measures, such 

as quartiles, was a determining element for some teachers to evolve to the 

functional level of Statistics literacy. 

 

Key-words: Statistics Literacy; Teacher Education; Conceptual Map; 

Workshops; Statistics Graphics. 
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A IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR DA ESTATÍSTICA E DA 

PROBABILIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

  

Celi Espasandin Lopes 

Universidade Cruzeiro do Sul 

Agência Financiadora: FAPESP 

 

Resumo 

 

Este artigo apresenta parte dos processos de investigação realizados durante 

uma pesquisa de pós-doutorado, a qual teve como foco a implementação da 

educação estatística nas aulas de matemática da escola básica, considerando 

os contextos brasileiro e americano. Trata-se uma pesquisa qualitativa na qual 

realizamos dois estudos de caso, um relacionado ao Brasil e outro aos Estados 

Unidos. Para construir cada estudo de caso fizemos uma pesquisa documental 

sobre os documentos curriculares de cada país, um levantamento bibliográfico, 

e realizamos diversas outras atividades para construir os dados, como 

elaboração e coordenação de um curso de extensão para alunos de ensino 

médio, observação de grupos em formação inicial e contínua de professores 

que ensinam matemática, uma análise sobre os livros didáticos adotados e 

entrevistas com professores que ensinam matemática nos diferentes níveis de 

ensino. Neste texto buscamos enfatizar a discussão sobre a análise 

documental dos textos curriculares, destacando as dificuldades e obstáculos 

para a efetiva implementação de um estudo significativo sobre a estatística e a 

probabilidade na educação básica. A análise sobre os dados construídos 

evidenciam que tais entraves se constituem nos problemas decorrentes da 

formação inicial e contínua dos professores que ensinam matemática, nas 

limitações dos livros didáticos em subsidiar o trabalho docente e nas 

concepções sobre o ensino de estatística e probabilidade para a educação 

básica. 

 

Palavras chave: estatística; probabilidade; matemática; currículo; educação 

básica. 
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STATISTICS AND PROBABILITY CURRICULUM IMPLEMENTATION  

IN BASIC EDUCATION  

 

Abstract 

 

This article introduces parts of the investigation processes carried out during a 

post-doctorate research project, which focused on the implementation of 

Statistics education in basic school Mathematics, considering the Brazilian and 

American contexts. The qualitative research included two study cases, one 

related to Brazil and the other to the United States. To create each study case 

we researched the curricular documents from each country, the literature 

review, and we carried out several other activities to build the data, such as the 

elaboration and coordination of an extension course for high school students; 

observation of groups in the initial and continuous education for Mathematics 

teachers; an analysis of the textbooks and interviews with teachers who teach 

Mathematics at different teaching levels. In this text we emphasize the 

discussion about the documental analysis of curricular texts, highlighting the 

difficulties and obstacles for the effective implementation of a meaningful study 

about Statistics and Probability in basic education. The analysis about the data 

suggest that such barriers constituted themselves in the problems resulting from 

the initial and continuous education of Mathematics teachers, in the limitations 

of textbooks to aid teacher work and in the conceptions about Statistics and 

Probability teaching in basic education. 

 

Key-words: Statistics; Probability; Mathematics; Curriculum; Basic Education. 
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QUARTIS: UMA ANÁLISE DIDÁTICA DE ALGUNS DOS DIFERENTES 

MÉTODOS PARA SUA DETERMINAÇÃO 

Profa. Me Diva Valério Novaes – IFET/SP 

Profa. Dra. Cileda Queiroz e Silva Coutinho – PUC/SP 

Resumo 

Uma forma de se levantar informações sobre a variação em um conjunto de 

dados, dentro dos princípios da filosofia da análise exploratória, é o uso das 

medidas separatrizes. Seu baixo grau de complexidade matemática permite ao 

aluno a construção do significado para estas medidas, principalmente quando 

os dados são analisados como variáveis quantitativas discretas, uma vez que 

exige apenas a contagem e localização de posições específicas no conjunto 

dos dados ordenados. Possibilita assim a introdução das primeiras noções de 

variação em qualquer nível de escolaridade: desde a Educação Básica até 

cursos de nível superior, como por exemplo, os Cursos da Educação 

Profissional (caracterizados aqui pela baixa carga horária para a disciplina e 

alto grau de aplicabilidade na resolução de problemas específicos da área). 

Notamos que há na literatura muitos processos para determinação das 

medidas separatrizes, encontrados nos livros-texto, nos programas instalados 

em calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares estatísticos. Essa 

multiplicidade de métodos pode tornar-se um entrave para a construção do 

conceito de medidas separatrizes pelos alunos, uma vez que “ferramentas” 

distintas produzirão resultados distintos para o mesmo cálculo. Como explicar? 

Este trabalho tem por objetivo discutir algumas dessas formas de determinação 

das medidas separatrizes de um ponto de vista didático, a partir da observação 

de alunos de um curso superior de Tecnologia e de um grupo de professores 

da escola básica em processo de formação continuada. Discutimos e 

analisamos no presente trabalho, as vantagens e fragilidades de alguns desses 

processos de determinação de quartis. Os alunos observados foram de uma 

Escola Pública Federal de Educação Profissional e os professores em 

formação continuada participavam do projeto de pesquisa PEA-ESTAT, que 

conta com apoio financeiro da FAPESP, e é desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa PEA-MAT, do programa de Estudos Pós-graduados em Educação 

Matemática de PUC-SP. 

Palavras Chave: variabilidade, separatrizes, educação continuada 
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QUARTILES: A DIDACTIC ANALYSIS OF A FEW DIFFERENT 

METHODS FOR ITS DETERMINATION 

 

Abstract 

 

One way to raise information about variation in a set of data, within the 

principles of exploratory data philosophy is to use quartiles. Their low level of 

mathematical complexity allows the student to build meaning for these 

measures, especially when data is analyzed as discrete quantitative variables, 

once they only require the counting and the location of specific positions in the 

set of the ordered data. Thus making it possible for the introduction of the first 

notions of variation at any level of schooling: from Basic Education to graduate 

courses. For instance, Vocational Training Courses (characterized by the low 

class/hour for the subject and high degree of applicability to solve specific 

problems within the area). We observed that in the literature there are many 

processes for the determination of the quartiles, found in textbooks, in programs 

installed in calculators, electronic spreadsheets and statistical software. This 

multiplicity of methods may become a hindrance for the construction of quartiles 

concepts, once distinct “tools” will produce distinct results for the same calculus. 

How to explain? This study aims to discuss some of these determination forms 

of quartiles from a teaching point of view, starting from the observation of 

students at a graduation course on technology and at a group of Basic School 

teachers in a process of continuous education. In this study we have discussed 

and analyzed advantages and disadvantages of some of these quartiles 

determination processes. The students that were observed attended a federal 

public vocational training school, and the teachers in continuous education 

course participated in the PEA-ESTAT research project, which is supported by 

FAPESP, and is developed by the PEA-MAT research group of the Post-

Graduated Studies Program in Mathematics Education from PUC-SP. 

 

Key-words: Variability; Quartiles; Continuous Education. 
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A ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM ALTERNATIVA 

 

Lorí Viali, Dr. Prof. Titular da Famat PUCRS e Adjunto do 

IM da UFRGS. Professor permanente do EDUCEM, 

viali@pucrs.br 

Renate Grings Sebastiani, Mestranda em Educação em 

Ciências e Matemática do EDUCEM da PUCRS, 

renate@royalnet.com.br  

 

Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar a aprendizagem e o interesse dos 

estudantes com relação à Estatística, a partir de uma abordagem 

contextualizada e aliada ao uso de recursos tecnológicos. Como forma de 

motivar e envolver o aluno foi realizado um levantamento de dados e utilizada a 

planilha. O trabalho foi realizado com alunos do terceiro ano do Ensino Médio 

de uma escola pública do interior do Estado do Rio Grande do Sul. As aulas 

foram ministradas no laboratório de informática, utilizando como recursos o 

data-show e a planilha. Inicialmente, foi aplicado um questionário para 

investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema a ser 

desenvolvido. Após as aulas, foram aplicados questionários e avaliações, para 

verificar a aprendizagem, motivação e desempenho dos alunos. No exame das 

questões abertas, foi utilizada a análise de conteúdo e as respostas das 

questões fechadas foram apresentadas em tabelas e gráficos. 

 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem da Estatística. Ensino com a 

Planilha. Aprendizagem no Ensino Médio. Aprendizagem Significativa. 
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STATISTICS IN HIGH SCHOOL: AN ALTERNATIVE APPROACH 

 

Abstract 

 

The main purpose of this study is to investigate student learning and interest in 

relation to Statistics, from a contextual approach and with the help of 

technological resources. As a way to get students’ attention and involvement, it 

was performed a data survey and used a spreadsheet. The study was carried 

out with third year students at a public High School in the countryside of Rio 

Grande do Sul. Classes were delivered in the computer laboratory, using as 

resources a data show projector and the spreadsheet. Initially, a questionnaire 

was applied to investigate students’ previous knowledge of the theme to be 

developed. After classes, questionnaires and assessments were applied to 

verify learning, motivation and student performance. To evaluate the open 

questions it was used the content analysis, and the answers to the closed 

questions were presented in tables and graphs. 

 

Key-words: Statistics Teaching/Learning; Spreadsheet Teaching; High School 

Learning. Meaningful Learning. 
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UMA ANÁLISE DE CONTEÚDOS DE PROBABILIDADE EM LIVROS 

DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Lorí Viali, Dr. Prof. Titular da Famat PUCRS e Adjunto do 

IM da UFRGS. Professor permanente do EDUCEM, 

viali@pucrs.br 

Paulo Iorque Freitas de Oliveira, Me. Professor do Centro 

Universitário Metodista – IPA, paulo.iorque@terra.com.br 

 

Resumo 

 

Nesse trabalho é realizada uma análise dos conteúdos probabilísticos de uma 

amostra de livros didáticos de Matemática, do Ensino Médio que foram 

comercializados nos últimos anos. O objetivo foi verificar como os autores 

estão apresentando esses conteúdos e se eles estão de acordo com a 

legislação, especificamente o PCN+. Para definir quais textos fariam parte da 

amostra foram entrevistados professores do ensino médio e com base nas 

respostas foi elaborada uma lista dos textos mais utilizados. Dos livros 

utilizados foram analisados os cinco mais citados pelos professores. A 

constatação foi de que o conteúdo é normalmente inserido nos livros no último 

capítulo deixando perceber que foi agregado a textos já prontos, pois não 

existe relação com os conteúdos anteriores, nem mesmo os de estatística que 

geralmente acompanham os de probabilidade. Que os autores são poucos 

criativos nos exemplos e exercícios mostrando uma dependência acentuada de 

jogos, moedas e dados. Talvez a constatação mais preocupante foi a de que 

nenhum dos textos faz uso ou encoraja o professor a usar recursos 

tecnológicos, estando assim em desacordo com a modernidade e o 

preconizado pela legislação. 

 

Palavras-chave: Matemática no ensino médio; ensino de probabilidade; 

análise de livros didáticos. 
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AN ANALYSIS OF PROBABILISTIC CONTENT IN  

HIGH SCHOOL TEXTBOOKS  

 

Abstract 

 

In this study it was accomplished an analysis of the probabilistic contents in a 

sample of High School Mathematics textbooks, which have been 

commercialized in the last few years. The aim was to verify how the authors are 

presenting these contents and, if these contents are in accordance with the 

legislation, specifically the PCN+. To decide which texts would be part of the 

sample, High School teachers were interviewed, and a list of the most used 

texts was created based on their answers. The five most mentioned textbooks 

by the teachers were used. The main finding was that the content is usually 

included in the books in the last chapter, showing that these contents were 

added to these books later and that there are no relationships between these 

contents and the previous ones, or with the Statistics contents which usually 

come together with probability. It was also found that the authors showed little 

creativity in the examples and exercises, suggesting an over reliance on games, 

coins and dice. Perhaps the most worrying discovery was that none of the 

textbooks take advantage or encourage the teacher to use computational 

resources, thus falling into disagreement with modernity and what is foreseen 

by legislation. 

 

Key-words: High School Mathematics; Probability Teaching; Analysis of 

Textbooks. 
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UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DOS PASSEIOS ALEATÓRIOS DA MÔNICA: 

ATIVIDADE PARA ENSINAR CONCEITOS BÁSICOS DE PROBABILIDADE 

 

Irene Mauricio Cazorla, UESC, Brasil, icazorla@uol.com.br  

Tânia Cristina Gusmão UESB, Brasil, santiania@bol.com.br 

 

Resumo 

 

Situamos este artigo dentro do projeto de pesquisa “Ambiente Virtual de Apoio 

ao Letramento Estatístico” – AVALE, financiado pela FAPESBi para o biênio 

2008-2010. Este projeto tem como objetivo a concepção, desenvolvimento, 

produção e disponibilização de conhecimentos e tecnologias relativos a um 

ambiente computacional virtual interativo, gratuito, voltado para o ensino e 

aprendizagem de Probabilidade e Estatística para a Educação Básica. Este 

artigo é fruto de um conjunto de atividades que visam dar suporte teórico-

metodológico as seqüências de ensino que comporão o AVALE. Em particular, 

o presente artigo tem como objetivo analisar e avaliar a seqüência de ensino 

“Os passeios aleatórios da Mônica”, no ambiente lápis-e-papel, que apresenta 

os conceitos básicos de probabilidade, recomendados pelos Parâmetros 

Curriculares para a Educação Básica. Para tal, utilizamos o marco cognitivo do 

Enfoque Ontosemiótico para estudar os tipos de objetos matemáticos 

(linguagem, situações, conceitos, procedimentos, propriedades e argumentos) 

e possíveis conflitos semióticos que podem comprometer a compreensão e 

significado de conceitos básicos de probabilidade e, portanto, uma realização 

eficaz da mesma. Esta seqüência foi aplicada em uma turma de 29 professores 

de Matemática, que estavam cursando a disciplina de Estatística, no curso de 

Licenciatura em Matemática, num Programa de Formação de Professores em 

Serviço, de uma universidade estadual do interior da Bahia. O delineamento 

metodológico foi de pesquisa-ação, tendo em vista que a pesquisadora, 

professora da disciplina, atuou como professora-investigadora e tinha como 

objetivo a avaliação da seqüência de ensino e a aprendizagem de 

probabilidades por parte dos professores-alunos, sujeitos da pesquisa. A 

análise dos resultados mostrou a viabilidade da seqüência para ensinar 

conceitos básicos de probabilidades, porém apontou a presença de diversos 
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conflitos semióticos devido, principalmente, ao precário conhecimento prévio 

dos professores, que estavam vendo pela primeira vez alguns desses 

conceitos, o que implicou em uma maior intervenção do pesquisador, professor 

da disciplina. Esses resultados implicam repensar alguns pressupostos do 

AVALE, tendo em vista que essa seqüência e outras estão sendo desenhadas 

para serem expostas no site (ambiente virtual), a fim de que qualquer professor 

possa implementá-las na suas aulas, com relativa autonomia. 

 

Palavras-chave: AVALE, Enfoque Ontosemiótico, Educação Básica, Ensino de 

Probabilidades, seqüência de ensino. 

 

 

 

 

A SEMIOTIC ANALYSIS OF MÔNICA’S RANDOM WALK: ACTIVITY TO 

TEACH BASIC CONCEPTS OF PROBABILITY 

 

Abstract 

 

We place this paper within the research project, "Virtual Environment of 

Statistical Literacy Support" - AVALE, funded by FAPESB for the 2008-2010 

biennium. This project has as its objective the design, development, production 

and availability of knowledge and technology for a free virtual interactive 

computing environment directed to the teaching/learning of Probability and 

Statistics in Basic Education. This article is the result of a set of activities aiming 

at giving theoretical and methodological support to the teaching sequence that 

will compose AVALE. In particular the present article aims at analyzing and 

evaluating the teaching sequence "Monica’s random walks," in the pencil-and-

paper environment, which introduces the basic concepts of probability, 

recommended by the Curricular Guidelines for Basic Education. To this end, we 

have used the cognitive framework of the Ontosemiotics Approach to study the 

types of mathematical objects (language, situations, concepts, procedures, 

properties and arguments) and potential semiotic conflicts that may compromise 

the understanding and meaning of basic probability concepts and, thus, its 
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effective accomplishment. This sequence was applied in a class of 29 

Mathematics teachers who were attending the discipline of Statistics in an in-

service education program for teachers, at a state university in the countryside 

of Bahia. The methodological design was action-research, which means the 

researcher, the subject teacher, acted as teacher-researcher and had the 

objective the evaluation of the teaching/learning sequence of probability by the 

students-teachers, subjects of the research. The analysis of the results showed 

that the sequence favored the teaching of basic concepts of probability. 

However, it pointed out the presence of diverse semiotic conflicts due in 

particular to the precarious previous knowledge of the teachers, who had 

contact with some of those concepts for the first time, which resulted in greater 

intervention by the researcher, the subject teacher. These results suggest the 

need to rethink some AVALE presuppositions, taking into account that these 

sequences and others are being designed to be exposed on the site (virtual 

environment), so that any teacher may implement them in their classes, with 

relative autonomy.  

 

Key-words: AVALE; Ontosemiotic Approach; Basic Education; Teaching of 

Probability; Teaching Sequence. 
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MATEMÁTICA E CIDADANIA: 

ESTATÍSTICA DE PROJETOS NO ENSINO MÉDIO 

 

Jefferson Biajone 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

 

Resumo 

 

Este trabalho parte do pressuposto de que o estudo de conteúdos estatísticos 

previstos pelos PCNEM na disciplina de Matemática no Ensino Médio trata-se 

de importante momento formativo para a cidadania do aluno daquele nível de 

escolarização, garantido que o ensino destes mesmos conteúdos seja pautado 

pela análise de dados e produção de informações e não pelo tradicional viés da 

memorização de fórmulas e aplicação de algorítmicos. Neste sentido, o texto 

relata a utilização de abordagem de ensino alternativa, o trabalho de projetos, 

para se ensinar e aprender Estatística por meio da realização de um projeto por 

uma turma de alunos do Ensino Médio de um colégio particular no interior do 

estado de São Paulo. Dos resultados obtidos pela experiência, comprovou-se 

que por meio de abordagem alternativa de ensino da Estatística é possível não 

só fomentar o preparo para uma cidadania consciente, como também 

(re)significar positivamente dos atitudes dos alunos e professor, com relação à 

própria Matemática, seu ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação Estatística, Trabalho de Projetos, Ensino Médio. 
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 MATHEMATICS AND CITIZENSHIP:  

HIGH SCHOOL STATISTICS PROJECTS 

 

Abstract 

 

This study starts with the presupposition that the study of statistical contents 

expected by PCNEMs, the current Brazilian teaching guidelines, for High 

School Mathematics deals with a very important educational moment for 

student citizenship of that schooling level, ensuring that the teaching of 

mathematical contents are guided by the analysis of data and production of 

information, and not by the traditional bias of memorization of formulas and 

algorithms application. Thus, this text reports the use of an alternative teaching 

approach, project work, to teach and learn statistics through the 

accomplishment of a project by a class of High School students at a private 

school in the countryside of the state of São Paulo. The results showed that 

through an alternative Statistics teaching approach it is possible not only to 

encourage preparation for conscious citizenship, but also to positively recast 

students’ and teachers’ attitudes with regards to Mathematics itself, and its 

teaching and learning. 

 

Key-words: Statistical Education; Project Work; High School. 
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INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS COMO UMA ATIVIDADE QUE ENVOLVE 

FATORES VISUAIS E CONCEITUAIS  

 

Liliane Maria Teixeira Lima de Carvalho 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Carlos Eduardo Ferreira Monteiro 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Tânia Maria de Mendonça Campos 

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN 

 

Resumo 

 

Neste artigo discutimos a interpretação de gráficos como um processo de 

resolução de problemas que pode ocorrer em variados contextos. Nós 

discutimos diversos estudos, incluindo aqueles desenvolvidos por estes 

autores, que enfatizam diferentes aspectos envolvidos na interpretação de 

gráficos: a forma de apresentação dos dados; as maneiras de proposição do 

problema a partir de questões específicas; os diferentes tipos de informação e 

experiências prévias daqueles que interpretam. Nós compartilhamos uma 

perspectiva de que a interpretação de gráficos é uma atividade dinâmica de 

resolução de problemas na qual as pessoas interagem com os dados 

apresentados, mobilizando os aspectos conceituais e visuais. Nós analisamos 

a importância dos gráficos enquanto sistemas simbólicos que subsidiam a 

representação de problemas multiplicativos. Os resultados dos estudos 

discutidos sugerem que as dificuldades dos estudantes para desenvolverem o 

raciocínio matemático requerido para a interpretação de gráficos talvez se 

encontre na dependência do processo de ensino. Um aspecto importante nos 

estudos reportados neste artigo está relacionado aos fatores pontuais dos 

gráficos que são mais facilmente de serem interpretados e ensinados. 

Enquanto que os fatores globais, que requerem do estudante o 

estabelecimento de relações entre variáveis, parecem ser mais difíceis de 

interpretar e de ensinar. A apresentação visual dos gráficos é enfatizada como 

fator básico nas interpretações que os estudantes empreendem. Entretanto, 

outros fatores considerados na interpretação de gráficos revelam que a 
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construção de significados não é um processo de apreensão direta da 

informação.  

 

Palavras-chaves: Interpretação de gráficos; resolução de problemas; 

Tratamento da Informação 

 

 

 

GRAPHIC INTERPRETATION AS AN ACTIVITY INVOLVING VISUAL AND 

CONCEPTUAL FACTORS 

 

Abstract 

 

In this article we discuss the interpretation of graphics as a problem solving 

process that can take place in various contexts. We have discussed several 

studies, including those developed by the authors themselves, which 

emphasize different aspects involved in the interpretation of graphics: the way 

of presenting data, the ways of introducing the problem starting from specific 

questions, and the different types of information and previous experiences by 

those who interpret them. We share a view that graphic interpretation is a 

dynamic activity of problem solving in which people interact with the data 

presented, mobilizing the conceptual and visual aspects. We have analyzed the 

importance of graphics as symbolic systems that aid the representation of 

multiplicative problems. The results of the discussed studies suggest that the 

students’ difficulties to develop the required mathematical reasoning for graphic 

interpretation may be related to teaching processes. An important aspect in the 

studies referred to in this article is related to the exact factors of graphics that 

are easier to be interpreted and taught, whereas global factors, which require 

from the student the establishment of relations between variables, seem to be 

more difficult to interpret and teach. The visual presentation of graphics is 

emphasized as a basic factor in the interpretations that the students undertake. 

However, other factors considered in the interpretation of graphics show that 

the construction of meanings is not a process of direct apprehension of 

information. 



3 

 

 

 

Key-words: Graphics Interpretation; Problem Solving; Treatment of 

Information. 
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A EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO POR MEIO DA 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Luzinete de Oliveira Mendonça [luzinete-mendonca@uol.com.br] 

Mestre em Ensino de Matemática e Professora da Rede Estadual de São Paulo 

Celi Espasandin Lopes [celilopes@uol.com.br] 

Professora Titular do Doutorado e Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul   

 

Resumo 

 

O presente artigo busca apresentar um trabalho implementado no Ensino 

Médio para viabilizar a Educação Estatística, o qual foi objeto de uma pesquisa 

de Mestrado que teve como cenário um ambiente de aprendizagem no qual o 

aluno assumiu papel ativo na construção do conhecimento, vivenciando uma 

atividade investigativa sobre temas de seu interesse. Esta forma de trabalho 

teve suporte na Modelagem Matemática, compreendida aqui como um 

ambiente de aprendizagem respaldado no seu aspecto investigativo, 

perspectiva de Barbosa (2001), e objetivou verificar como a Modelagem 

Matemática pode contribuir para a Educação Estatística no nível médio. A 

pesquisa foi realizada em duas turmas de terceiro ano regular de uma escola 

pública e a análise do desempenho dos grupos no projeto foi feita com base 

nos materiais elaborados pelos alunos, em gravações de áudio e vídeo e na 

observação da professora-investigadora responsável pela implementação do 

projeto, efetivada no quarto bimestre de 2008. Os resultados  encontrados 

evidenciam que o Ambiente de Modelagem pode contribuir para a Educação 

Estatística, já que esta tem como objetivo central o desenvolvimento do 

raciocínio estatístico, o qual é favorecido pela vivência com situações 

investigativas sobre temas com os quais os alunos convivem ou que buscam 

compreender. 

  

Palavras-chave: Ensino médio; educação estatística; ambiente de modelagem 

matemática; atividade investigativa. 
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STATISTICS EDUCATION IN HIGH SCHOOL  

THROUGH MATHEMATICAL MODELING 

 

Abstract 

 

This article introduces a study implemented to make High School Statistics 

Education viable, and which was the object of a Master’s degree research 

project whose learning environment encouraged student active participation in 

the construction of knowledge, through an inquiry-based activity about themes 

of their interest. This study was based on Mathematical Modeling, herein 

understood as a learning environment rooted in its inquiry-based aspect, 

according to Barbosa’s perspective (2001). The objective was to verify how 

Mathematical Modeling may contribute to High School Statistics Education. The 

research was carried out in two regular third year classes in a public school, 

and the analysis of the groups’ performance was made based on the materials 

created by the students, on audio and video recordings and on the observation 

of the teacher-researcher responsible for the project implementation, which took 

place the last two months of 2008. The results suggest that the Modeling 

Environment may contribute to Statistics Education, as the latter has as its core 

objective the development of the statistical reasoning, which is favored by the 

experience with inquiry-based situations about familiar themes to students or 

themes they seek to understand. 

 

Key-words: High School; Statistics Education; Mathematical Modeling 

Environment; Inquiry-based Activity.             
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INVARIANTES DO CONCEITO DE MÉDIA: UMA ANÁLISE DOS LIVROS 

DIDÁTICOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALi 

 

Verônica Gitirana - veronica.gitirana@gmail.com 

Diego dos Anjos - diegoanjos1@gmail.com 

Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

Resumo 

 

O conceito de média tem sido um dos conceitos Estatísticos que são 

explorados no Ensino Fundamental. No entanto, diversas pesquisas apontam 

que tais explorações valorizam os procedimentos de cálculo em detrimento do 

entendimento do conceito de média e de suas propriedades. O presente artigo 

analisa a abordagem dos livros didáticos dos anos finais do Ensino 

Fundamental para o conceito de média. Todas as atividades e explicações que 

se referem à média foram analisadas totalizando 273, no sentido de observar 

as propriedades da média que as mesmas valorizam. Os resultados mostram 

ausência de um consenso de em que ano(s) explorar esse conceito. Além 

disso, valoriza-se a propriedade de que a média não tem que ser um valor 

dentre os dados, assim como a que a média é influenciada por cada um dos 

valores e por todos eles. Outras propriedades, porém, como que a média tem 

que está entre os extremos, são pouco exploradas. 

 

Palavras-chave: média, estatística, livro didático, tratamento da informação. 
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INVARIANTS OF THE AVERAGE CONCEPT: AN ANALYSIS OF  

THE FINAL YEARS BASIC EDUCATION TEXTBOOKS 

 

Abstract 

 

The average concept has been one of the Statistics concepts that are explored 

in Basic Education. Nevertheless, several research studies point out that such 

explorations emphasize the calculus procedure rather than the understanding of 

the average concept and its properties. The present article analyses the 

approach of the final year Basic Education textbooks on the concept of average. 

All the activities and explanatory texts regarding average were analyzed in a 

total of two hundred and seventy-three (273), with the objective to observe the 

average properties that they themselves emphasize. Results show a lack of 

consensus regarding the year(s) in which this concept should explored. 

Moreover, it is emphasized the property that “average does not have to be a 

value among data”, and that “the average is influenced by any and all of the 

values”. However, other properties such as “average has to be between 

extreme values” are not enough explored. 

 

Key-words: Average; Statistics; Textbooks; Information Treatment. 
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MOVIMENTO DE LETRAMENTO PRESENTE NAS AULAS DE ESTATÍSTICA 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Keli Cristina Conti 

FE/Unicamp 

Dione Lucchesi de Carvalho 

FE/Unicamp 

 

Resumo 

 

Este artigo trata do aprofundamento da análise de uma parte do trabalho de 

campo da pesquisa de mestrado cuja dissertação se intitula “O papel da 

Estatística na inclusão de alunos da Educação de Jovens e Adultos em 

atividades letradas”. Esta pesquisa foi financiada pela Fapesp (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) – processo n.º 06/59154-3. 

Narramos o processo de elaboração de um questionário por alunos de uma 7ª 

série do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma 

escola pública estadual da periferia de Campinas, SP. Esta elaboração estava 

inserida num processo que de desenvolvimento de um projeto chamado de 

estatístico. Em consonância com a investigação do mestrado, analisamos os 

episódios em diálogo com pesquisadores que têm trabalhado na perspectiva do 

letramento, com destaque ao estatístico. É possível afirmar que a produção dos 

alunos foi além do conhecimento de Matemática e de Estatística e cumpriu o 

que pretendíamos com relação ao protagonismo daqueles estudantes jovens e 

adultos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Educação Estatística, Letramento 

Estatístico, Educação de Jovens e Adultos. 
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LITERACY MOVEMENT PRESENT IN STATISTICS CLASSES IN  

YOUNG AND ADULT EDUCATION 

 

Abstract 

 

This article is about deepening analysis of part of the fieldwork masters 

research whose dissertation is entitled “The role of Statistics in the inclusion of 

Young and Adult Education students in literacy activities”. This research was 

funded by FAPESP (Foundation of the Support to Research from the State of 

São Paulo) – process nº 06/59154-3. We have written an account of the 

elaboration process of a questionnaire by 7th grade Basic Education Young and 

Adult Education Program (EJA) students at a state public school in the outskirts 

of Campinas, S.P. The elaboration of this questionnaire was included in the 

development process of a project called Statistics. In consonance with the MA 

research, we have analyzed the episodes in dialogue with researches that have 

been working with literacy, with an emphasis on Statistics. It is possible to state 

that the student production was beyond the knowledge of Mathematics and 

Statistics and it met our expectations regarding the young and adult students 

roles. 

 

Key-words: Mathematics Education; Statistics Education; Statistics Literacy; 

Young and Adult Education. 
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RELAÇÕES DE PODER EM COMUNIDADES DE PRÁTICA: OS 

PROFESSORES DE ESTATÍSTICA NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Admur Severino Pamplona 

Universidade Federal de Mato Grosso 

UFMT 

Dione Lucchesi de Carvalho 

Universidade Estadual de Campinas 

UNICAMP 

Resumo 

Esta pesquisa tem interlocução com duas fontes teóricas: Foucault e Wenger. 

Para Foucault, poder e saber são partes de um mesmo processo, pois, 

segundo ele, não há relação de poder sem a constituição de um campo de 

saber, nem saber que não pressuponha e não constitua relações de poder. 

Para Wenger, numa comunidade de prática, o domínio, que foi compreendido 

como uma aproximação do campo de saber, é que inspira seus membros a 

contribuírem, a participarem e a atribuírem determinados significados às suas 

ações. A partir da confluência dessas ideias foi elaborada a questão: “quais 

relações de poder se estabelecem no interior e entre algumas comunidades de 

prática envolvidas na formação dos professores de matemática?”. O principal 

objetivo é compreender as condições em que ocorrem a formação da 

identidade dos professores de matemática da escola básica a partir da 

licenciatura e propor ações que levem à melhoria desta formação. Nesse 

artigo, é apresentada: uma contextualização do trabalho, um panorama da 

Teoria Social da Aprendizagem, as ideias de Foucault sobre as relações entre 

poder e saber, alguns trechos das entrevistas realizadas com professores 

experientes de estatística para a licenciatura e as análises acerca deles. Tais 

análises permitem conhecer mais sobre a Educação Estatística como um 

“campo de conhecimento” no qual estão presentes relações de poder. Então, a 

questão do domínio, bem como das hierarquias e das práticas discursivas e 

não discursivas que ocorrem no interior da comunidade de prática daqueles 

que ensinam estatística são explicitadas. É apontada ainda a existência de 

relações desiguais de poder e de práticas discursivas e não-discursivas que as 

apóiam.  

Palavras-chave: Relações de Poder. Comunidade de Prática. Educação Estatística. Formação 

de Professor de Matemática. 
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POWER RELATIONSHIPS IN COMMUNITIES OF PRACTICE: STATISTICS 

TEACHERS IN MATHEMATICS BACHELOR COURSE  

 

Abstract 

 

This research has a dialogue with two theoretical sources: Foucault and 

Wenger. To Foucault, power and knowledge are parts of the same process, 

because according to him there is not power relationship without the 

construction of a field of knowledge, or knowledge that does not presuppose 

and does not constitute power relationships. To Wenger, in a community of 

practice, the domain, which was understood as an approximation of knowledge 

field, is what inspires their members to contribute, to participate and to attribute 

some meaning to their actions. The confluence of these ideas generated this 

question: "What power relations are established within and among some 

communities of practice involved in Mathematics teacher education"? Our main 

objective is to understand the conditions in which the identity formation of basic 

school Mathematics teachers take place on bachelor courses, and to propose 

actions that lead to educational improvement. In this article it is presented a 

contextualization of the work, an overview of the Social Learning Theory, 

Foucault’s ideas on the relationship between power and knowledge, some 

excerpts from interviews with experienced Statistics teachers to bachelor 

course students and the analysis about them. Such analysis allows us to learn 

more about Statistics Education as a “knowledge field" in which power 

relationships are present. Thus, the issue of domain, as well as hierarchies and 

discursive and non-discursive practices that occur within the community of 

practice of those who teach Statistics are explained. It is still pointed out the 

existence of unequal power relationships and discursive and non-discursive 

practices that support them. 

 

Key-words: Power Relationships; Community of Practice; Statistics Education; 

Mathematics Teacher Education. 
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RELACIONES DE PODER EN LAS COMUNIDADES DE PRACTICA: 

DOCENTES DE ESTADÍSTICAS EN LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 

 

Resumen 

 

Nuestra investigación ha interacción con dos fuentes teóricas: Foucault y 

Wenger. Para Foucault, el poder y el conocimiento son parte del mismo 

proceso, porque, dice, no hay relación de poder sin la constitución de un campo 

de conocimiento. Para Wenger, una comunidad de práctica, el campo del 

conocimiento es que inspire a sus miembros a contribuir, a participar y adjuntar 

determinados significados a sus acciones. De la confluencia de estas ideas 

hacen la pregunta "¿qué relaciones de poder se establecen dentro y entre 

algunas comunidades de práctica participen en la formación de profesores de 

matemáticas". Nuestro principal objetivo era comprender las condiciones que 

se producen en la formación de la identidad de los profesores de matemáticas 

y proponer acciones que conduzcan a la mejora de la formación. En este 

trabajo, presentamos: una contextualización de la obra, una visión general de la 

Teoría del aprendizaje social, las ideas de Foucault sobre la relación entre 

poder y conocimiento, algunos extractos de entrevistas con profesores 

estadísticas de las  y análisis sobre ellos. Estas análisis nos permiten obtener 

más información acerca de "Educación Estadística" como un "campo del 

conocimiento" en el que las relaciones de poder están presentes. Así, son 

explicados, la cuestión del campo, de las jerarquías y prácticas discursivas y no 

discursivas que ocurren dentro de la comunidad de práctica de los que 

enseñan las estadísticas. Sin embargo reveló la existencia de relaciones 

desiguales de poder y prácticas discursivas y no discursivas que apoyo.  

 

Palabras clave: Relaciones de poder. Comunidad de Práctica. Educación 

Estadísticas. Formación de Profesores de Matemáticas. 
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RELATIONS DE POUVOIR DANS LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE: 

LES ENSEIGNANTS DE STATISTIQUES DANS LES BACCALAURÉAT EN 

MATHÉMATIQUES 

 

Résumé 

 

Notre recherche a l'interaction de deux sources théoriques: Foucault et Wenger. 

Pour Foucault, le pouvoir et le savoir font partie du même processus, parce 

que, dit-il, il n'y a pas de relation de pouvoir sans la constitution d'un domaine 

de connaissances. Pour Wenger, une communauté de la pratique est le 

domaine de la connaissance qui inspire à ses membres de contribuer, de 

participer et d'ajouter un sens à leurs actions. De la confluence de ces idées 

faire de la question "quels sont  les relations de pouvoir établies au sein et 

parmi les communautés de pratique dans la formation des professeurs de 

mathématiques?". Notre principal objectif était de comprendre les conditions qui 

se produisent dans la formation de l'identité des professeurs de mathématiques 

à l'école primaire et de proposer des actions qui mènent à l'amélioration de la 

formation. Dans ce papier, nous présentons: une contextualisation de l'œuvre, 

un aperçu de la théorie de l'apprentissage social, les idées de Foucault sur la 

relation entre le pouvoir et la connaissance. Nous présentons quelques extraits 

d'entrevues avec des professeurs de statistiques et d'analyse. Ces analyse 

nous permettent d'en apprendre davantage sur les L’éducation Statistiques 

comme un "domaine de connaissances", dans lequel les relations de pouvoir 

sont présents. Ainsi, sont expliquées, la question de la domaine, de les 

hiérarchies et de pratiques discursives et non-discursives qui se produisent au 

sein de la communauté de pratique de ceux qui enseignent les statistiques. Still 

a révélé l'existence de relations inégales de pouvoir et des pratiques 

discursives et non-discursives appuyer. 

 

Mots-clés: Relations de pouvoir. Communauté de pratique. L'éducation 

Statistiques. Formation des enseignants de mathématiques. 
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