
III Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, 
VII Seminário Institucional do Pibid/Univates  
e  I Seminário de Residência Pedagógica/Univates

355

ISBN 978-65-86648-23-2Anais do

SUMÁRIO

Eixo temático: Docência e formação
Nome dos autores: Adriana Breda
Nome da Instituição: Universitat de Barcelona

SIGNIFICADOS SOBRE A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA ATRIBUÍDOS POR 
FUTUROS PROFESSORES: O CONTEXTO DO BRASIL, CHILE E EQUADOR

Resumo: Nos programas de formação de professores de matemática, entre outras diretrizes, 
é necessário promover com os futuros professores uma discussão sobre o que é a Didática da 
Matemática (DM), a que essa área de conhecimento é dedicada e quais são as questões que 
ela deve responder. Esse tipo de discussão é importante para fomentar no futuro professor a 
reflexão sobre a importância dessa área, gerando nele uma visão mais ampla sobre o assunto 
e, consequentemente, uma atitude de pesquisador enquanto professor de matemática em 
formação.
Este trabalho tem como objetivo mostrar o que trinta e quatro futuros professores de 
matemática, pertencentes a universidades de três países diferentes (Brasil, Chile e Equador), 
entendem por Didática da Matemática. Marco teórico:
Desde a sua criação, a pesquisa na Didática da Matemática foi modelada pelo campo da 
pesquisa educacional, que mudou o foco das especulações filosóficas iniciais - o ensino da 
matemática como uma arte do ensino, Steiner (1985) e Brousseau (1989) - por uma abordagem 
de tipo científica. Esta abordagem é classificada em: a) concepção multidisciplinar aplicada - 
serve para instruir os ensinos necessários para a formação profissional de professores e como 
campo de pesquisa levado a cabo sobre o ensino, tomando em consideração disciplinas 
científicas como psicologia, pedagogia, sociologia, semiótica, etc. -; b) concepção autônoma 
- concepção fundamental da própria disciplina, matemática -. As concepções apresentadas 
levam à compreensão do DM como disciplina científica ou técnica, dotada de aspectos 
metodológicos, que servem para explicar e / ou descrever como são realizados os processos de 
ensino e aprendizagem de matemática, sem se referir a aspectos prescritivos e / ou valorativos.
Por outro lado, Godino (2006) defende que a DM é uma disciplina científica que consiste 
em três campos principais: a) Tecnologia didática, que visa desenvolver materiais e recursos, 
utilizando o conhecimento científico disponível. Essa mesma ideia foi discutida por Brousseau 
(1989), que aponta que o DM é um conjunto de técnicas de ensino que inclui o estudo, produção 
e manutenção de objetivos de ensino, critérios de avaliação, desenho curricular, materiais 
adotados para uso, entre outros; b) Pesquisa científica, que busca entender o funcionamento 
do ensino de matemática como um todo e; c) A ação prática e reflexiva sobre os processos 
de ensino e aprendizagem da matemática. Para este autor, esses três campos se concentram 
no funcionamento dos sistemas de ensino e têm um objetivo final: a melhoria do ensino e da 
aprendizagem da matemática.
Godino, Batanero e Font (2019) consideram que a DM possui caráter científico e tecnológico, 
demonstrando assim uma ampla concepção do DM como disciplina científica, uma vez que 
deve considerar que deve abordar questões teóricas do próprio conhecimento matemático 
(suas características ontológicas, questões epistemológicas, semióticas), descritivas, explicativas 
e preditivas (relações das questões teóricas do conhecimento matemático com os processos de 
ensino e aprendizagem), típicas do conhecimento científico, e também questões prescritivas e 
avaliativas, características do conhecimento tecnológico.
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As ideias apresentadas nos levam a classificar os diferentes entendimentos teóricos relacionados 
ao DM. O primeiro é entender o DM como uma arte de ensinar, a qual descaracteriza todo e 
qualquer aspecto científico da disciplina; o segundo é entender a DM como uma disciplina 
científica baseada em métodos e teorias que nos ajudam a descrever e explicar como o 
conhecimento matemático é gerado e como os processos de ensino e aprendizagem são 
desenvolvidos e; O terceiro é entender a DM como uma disciplina técnica que visa melhorar os 
processos de ensino e aprendizagem da matemática. Metodologia:
Este estudo foi realizado com trinta e quatro (futuros professores) que estão cursando graduação 
em Educação Geral Básica com menção em Matemática e Licenciatura em Matemática em três 
países diferentes: Brasil, Chile e Equador. Os alunos da Educação Geral Básica mencionados são 
de uma universidade chilena público-privada e de uma universidade pública equatoriana. Os 
alunos da Licenciatura em Matemática são de uma universidade pública brasileira. Os alunos 
já cursaram disciplinas de pedagogia e fizeram estágios nas escolas. Para analisar a questão 
relacionada ao que os futuros professores entenderam como Didática da Matemática, levamos 
em consideração as categorias apresentadas na seção DM, presente no referencial teórico. Ou 
seja, as respostas dos futuros professores foram categorizadas de acordo com os diferentes 
entendimentos acerca a DM: arte do ensino, disciplina científica e / ou disciplina tecnológica. 
Resultados: Ao analisar as respostas dos 34 professores sobre o significado que atribuem ao 
DM, observamos que 28 deles entendem a DM como uma disciplina tecnológica, ou seja, como 
um conjunto de técnicas, procedimentos e recursos que servem para melhorar o ensino e a 
aprendizagem da matemática,
Entendo que o ensino de matemática se refere a como e com o qual o ensino e a aprendizagem 
de matemática podem ser aprimorados e os alunos podem entender mais facilmente o 
conteúdo. Entendo também que essas são estratégias que podem ser aplicadas dentro da sala 
de aula e que respondem às necessidades dos alunos. (Estudante 1, Equador).
Três a entendem como uma arte de ensinar, sem considerar o aspecto científico ou tecnológico 
da disciplina.
A didática é uma arte e, em matemática, é uma arte de alcançar os alunos de maneira 
compreensível. (Estudante 5, Equador).
Apenas três futuros professores a entendem como uma disciplina científica que se 
preocupa, além das técnicas, procedimentos e recursos, no estudo dos processos de ensino e 
aprendizagem da matemática.
A Didática da Matemática é o processo de estudo do ensino-aprendizagem junto com a 
pedagogia e psicologia. Entende-se pela teoria e prática onde leva o aluno a pensar, criar e 
construir. (Estudante 1, Brasil).
O ensino da matemática refere-se ao estudo dos processos de ensino e aprendizagem das 
ciências matemáticas. (Estudante 6, Equador)
É uma disciplina que tenta explicar situações como a resolução de problemas em matemática. 
(Estudante 5, Chile).
Além da classificação atribuída pelos futuros professores sobre DM, observamos que as 
respostas são muito semelhantes nos três países que participaram da pesquisa. Ou seja, dos 17 
participantes brasileiros, 14 assumem que a DM é uma disciplina técnica, 2 a consideram uma 
arte de ensinar e uma a considera uma disciplina científica. Por outro lado, dos 9 participantes 
da Universidade do Equador, 7 consideram a DM como uma disciplina técnica, 1 a considera 
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uma arte de ensinar e um a considera uma disciplina científica. Por fim, dos 8 estudantes da 
universidade chilena, 7 consideram a DM uma disciplina técnica e um a considera uma disciplina 
científica. Considerações finais: Os resultados apresentados nesta pesquisa nos levam a refletir 
sobre algumas das deficiências que temos nos programas iniciais de formação de professores. 
Discutir o problema da DM, o que ela pretende e que perguntas ela deve responder é o 
primeiro passo para descobrir quais conhecimentos e habilidades são considerados úteis para 
o desenvolvimento da atividade profissional que deve ter um futuro professor de matemática.
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