
RE-SIGNIFICANDO APRENDIZAGENS MATEMÁTICAS

Vanda Leci Bueno Gautério1; Sheyla Costa Rodrigues2

Introdução
Este trabalho tem por objetivo analisar as aprendizagens matemáticas de um

grupo de professoras dos anos iniciais de uma escola da rede municipal de ensino
de Rio Grande/RS. As discussões foram permeadas por provocações cognitivas
buscando desacomodar conceitos matemáticos aprendidos para re-significá-los em
uma nova perspectiva. Muitos questionamentos vieram à tona indicando o caminho
para a pesquisa: há pouco conhecimento dos professores sobre a gênese da
construção dos sistemas numéricos e das operações? É preciso alfabetizar
matematicamente as pessoas, para que a compreendam significando seus códigos?
Será que a falha é dos docentes ou dos discentes que não se preocupam em
entender e conhecer o mundo no qual vivem?

Metodologia
Em uma decisão conjunta e coletiva buscamos, através da realização de

oficinas pedagógicas, entender as lacunas que os professores indicaram existir no
processo de aprendizagem de alguns conceitos matemáticos. A proposta foi
desmistificar a concepção equivocada da matemática e mostrar que essa não é a-
histórica, nem mesmo linear, mas construída pelo homem num caminhar de
tentativas por meio do errar e do acertar. Nas oficinas foram trabalhados os critérios
de classificação, categorização de agrupamentos, construção do sistema de
numeração através da contagem, as diferentes bases e os agrupamentos, a
decomposição dos números, valor posicional, adição e subtração, a importância das
propriedades de associatividade e distributividade, fazendo cálculos mentais. Para
melhor entender o processo das aprendizagens utilizamos como recurso pedagógico
o ábaco, os blocos lógicos, o cuisenaire e um kit formado por uma boneca, quatro
vestidos e quatro pares de meias. Kamii (1991) aponta a importância de estimular a
criação de todos os tipos de relações entre todas as espécies de objetos. Ao final de
cada oficina acontecia o momento da sistematização individual dos conceitos
construídos em um caderno de anotações e a socialização no coletivo de
professores. Para Maturana e Varela (2002) no momento em que estamos
interagindo no mundo que se dá o conhecimento.

Resultados e Discussão
O objetivo das oficinas não foi discutir como as professoras faziam as

atividades, mas conhecer através do seu narrar como aprendiam os conceitos
matemáticos que julgavam não saber ensinar além de conjecturar sobre como
chegaram a determinados raciocínios e como os re-significavam para outras
situações, ou seja, conhecer o processo de aprender a aprender. Impressionante foi
perceber o peso do mito matemático, das crenças absorvidas passivamente, fruto de
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uma educação tradicional e repressora e a inquietação que a quebra do mesmo
causou ao longo das oficinas. Observamos o conflito, cada vez mais saliente, que se
travava dentro de cada professora à medida que entravam em contato com novas
formas de pensar os conteúdos matemáticos. Era visível a sensação de leveza na
descoberta do novo misturado a angústia da desconstrução de tudo o que julgavam
verdadeiro até então. As crenças estavam perdendo terreno para concepções
cientificas sobre os conceitos presentes nas suas narrativas. Cada declaração trazia
consigo o desabafo de estar carregando uma bagagem muito pesada sem que ao
menos soubessem por que a carregavam. O ensino de matemática, até então
conhecido pelos professores da escola, e por muitas vezes reproduzido
mecanicamente estava baseado em uma Matemática estanque que utiliza apenas
um caminho para chegar à verdade.

Conclusão
A análise mostrou a importância do resgate histórico para a compreensão da

origem dos algoritmos pelos professores em que o processo de compreensão toma
um outro sentido, deixando de ser apenas memorístico para ser o de compreensão
de significados. O entendimento significativo e contextualizado da gênese de
construção do número e das quatro operações permitiu as professoras organizar um
planejamento mais critico pautado nas vivências cotidianas dos alunos de modo a
formarem uma rede de significados. Num movimento de ação-reflexão-ação, as
professoras foram desconstruindo teorias, procedimentos e ao (re)construí-los foram
atualizando novos conhecimentos, valores e concepções que permitem uma
formação sempre em construção, em contínua reflexão.

Acreditamos que através do trabalho realizado, a concepção do ensino da
matemática não continuará a mesma, já que as professoras participaram em todas
as atividades de forma cooperativa e colaborativa, oportunizando a cada uma rever
seus fazeres visando um ensinar permeado pelo aprender. Como afirma Tardif
(2007) os professores não devem se colocar no lugar de cobaias, estatísticas ou
objetos de pesquisa, mas necessitam colocar-se como colaboradores ou
pesquisadores de seus saberes e fazeres.
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