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Resumo: O trabalho tem como objetivo propor a abordagem da matemática como 
processo de pesquisa educativo, que incentiva os educandos a consolidar seus 
conhecimentos sobre a pesquisa em sala de aula, permitindo que os mesmos 
reflitam sobre algumas questões que permeiam as atividades do dia-a dia, 
possibilitando a construção do conhecimento propedêutico e permitindo a eles 
atualização contínua das referências teóricas que utilizam em seus estudos. A opção 
metodológica recaiu na revisão bibliográfica sobre pesquisa matemática e formação 
de professores, para tanto, foram comparados autores sobre educação matemática 
e em seguida propomos o diálogo com autores que tratam do tema da pesquisa.  
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Introdução  
 
 
O significado de “uma cabeça bem cheia” é óbvio: é uma cabeça 
onde o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio 
de seleção e organização que lhe dê sentido. “Uma cabeça bem-
feita” significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante 
dispor ao mesmo tempo de: uma aptidão geral para colocar e tratar 
os problemas; princípios organizadores que permitam ligar os 
saberes e lhes dar sentido (MORIN, 2001, p.21). 

 
  

Pesquisar em sala de aula pode representar oportunidade para que os alunos 
construam conhecimentos capazes de possibilitar a leitura crítica e consciente da 
cultura na qual estamos imersos. É importante perguntar, o que analisamos como 
relevante para a educação matemática e para nossos educandos? Uma educação 
conteudística que faz os alunos apenas memorizarem fórmulas e não terem o 
questionamento como ação diária ou uma educação que desenvolva a autonomia e 
as capacidades de questionar e argumentar enfim saber pensar? 

A supremacia do conhecimento fragmentado impossibilita de aprender o 
mundo em conjunto, atrofiando as possibilidades de compreensão e reflexão. Para 
que o aluno construa e produza seu conhecimento é preciso “des-saber o sabido e a 
duvidar de sua própria dúvida” (Mairena apud Morin, 2001, p.21). Se todos 
concordamos que nosso contexto tornou-se mais complexo, a capacidade de 
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sistematização do conhecimento é a ferramenta mais eficaz para orientar qualquer 
proposta de educação em nossos dias.   
 As dificuldades que o ensino público vem apresentando seguem ainda firmes, 
sem muitas vezes condições físicas para atender a sua demanda, são criticadas 
muitas vezes como sendo o fracasso completo. A progressiva e debilitante falta de 
recursos financeiros e a conseqüente deterioração dos espaços escolares, índices 
elevados de desistência, declínio da alfabetização, queda na qualidade do ensino, 
notas baixas nas “provas padronizadas”, etc. - todas essas acusações contra a 
escola só tendem a piorar a cada ano, construindo um quadro essencialmente 
negativo que impede o reconhecimento de experiências fundadoras para novas 
práticas educativas. 
 Cabe lembrar que quando a escola não passava por estes problemas, as 
camadas populares não podiam estudar, em outros termos, esta crise diz respeito 
também à democratização do ensino por um lado, e por outro ao democratizar-se,  o 
conteudismo da escola que servia como modelo para a formação das oligarquias 
rurais, não pode responder as necessidades mais complexas que organizavam a 
vida nas cidades industriais.   

Desde o inicio dos anos 60 do século passado à pesquisa como método 
promoveu a interação entre sujeitos e à aprendizagem, assim o espaço da escola 
devia ser aproveitado tomando como ponto de partida à infra-estrutura existente, 
pois neste contexto a pesquisa toma corpo, potencializando o questionamento e a 
reconstrução do conhecimento, ou seja, parte-se da análise da crise educacional, e 
não somente dela, mas de uma ação educativa propositiva objetivada nas condições 
materiais da pesquisa para a produção do conhecimento. 

No caso da matemática os números estão sempre presentes em nossa vida. 
Nem sempre percebemos essa realidade com clareza, mas com certeza não 
podemos contestar sua importância e utilidade em nosso cotidiano.  
 A história da matemática é uma parte importante na constituição da civilização 
humana. Quando buscamos sua origem, estamos investigando também a história da 
humanidade, há uma relação inseparável entre os homens e os números, e 
logicamente entre os números e a matemática. Ao estudarmos a história da 
matemática, estamos procurando conhecer mais profundamente a origem de uma 
forma de linguagem que representa o mundo com a estrutura mais abstrata que 
conhecemos. 

É importante se perceber como teorias e práticas foram desenvolvidas e 
utilizadas para um contexto em determinada época. No entanto, conhecer 
historicamente a matemática pode nos ajudar ainda no desenvolvimento do 
aprendizado de hoje. Porém conhecer teorias e práticas utilizadas em outros tempos 
não seria de grande ajuda para resolver os problemas de hoje, pois a matemática 
assim como toda ciência traz as marcas de seu tempo. Como exemplo, podemos 
citar D’Ambrosio, (1996, p.30): 

 
Historiadores da matemática poderão conhecer essas teorias e 
técnicas e inclusive levá-las adiante e aprofundá-las. Um filatelista 
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pode conhecer os detalhes da emissão de selos de uma certa época 
e um musicólogo pode dominar as técnicas da “viola da gamba”. 
Mas, assim como a correspondência não se moverá com os selos 
de antanho, nem um baile se animará ao som de uma “viola da 
gamba”, a sociedade moderna não será operacional com um 
instrumento intelectual obsoleto. Necessitamos de uma matemática 
de hoje. 
 

Pela presença constante dessa disciplina no cotidiano de cada um e no 
ensino nas escolas, é necessário que a forma de produção e construção do 
conhecimento na área seja adequada a construir um ambiente para o exercício da 
abstração, pois se nossa linguagem falada ou escrita gera seu valor na palavra, já a 
matemática atribui sua importância na forma relacional e comparativa, sustentada 
em processos de raciocínio lógico. .  

A pesquisa matemática deve ser considerada como instrumento de formação 
da autonomia e como elemento no processo de aprendizagem que ocorre no 
cotidiano das escolas, pois ela busca estimular o aluno, incentivando a participação 
do processo de produção e construção do conhecimento. 

Dessa maneira, a pesquisa como método para superar a reprodução de 
conteúdos não está apenas no domínio do professor, mas no interesse de 
desenvolvimento, tanto no aluno como no professor, objetivando a capacidade de 
questionamento, da construção de argumentos, da comunicação e discussão dos 
resultados. Neste contexto, educar pela pesquisa é ir contra a cópia e a repetição de 
informações, estabelecendo uma parceria entre os envolvidos. 

Por outro lado, no ambiente que constitui a pesquisa em sala de aula, o ler, 
escrever e discutir são de fundamental importância. A necessidade de coletar 
informações para a construção e organização de argumentos se faz por meio destes 
três elementos articulados sem os quais a produção será reduzida em mera re-
produção conteudista.  

Nesse sentido, a escrita que também não se alicerça a cópia de exercícios, 
favorece a reflexão e contribui para o desenvolvimento e expressão do próprio 
pensamento, proporcionando liberdade de criação, de expressão, de sistematização 
e de transformação pessoal, oferecendo oportunidades de descoberta de novos 
conhecimentos e levando o aluno a sentir-se responsável por sua aprendizagem.  

 
Se começássemos abrindo mais espaço para a fala dos alunos sobre 
o processo de aprender matemática em nossas aulas, estaríamos não 
somente facilitando o trabalho de escrita, mas, também, valorizando 
seus raciocínios e reflexões (PARATELI, 2006, p.40-41). 

 
O aluno deve submeter sua produção escrita ao diálogo e discussão crítica de 

seus colegas para que seja construída uma convicção sobre o novo conhecimento. 
O compartilhamento das novas idéias por meio da comunicação, visa a um processo 
constante de reconstrução do conhecimento. 
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A matemática vem passando por transformações, principalmente no rigor 
científico que hoje é de outra natureza, “os meios de observação, de coleção de 
dados e de processamento desses dados, que são essenciais na criação da 
matemática, mudaram profundamente” D’Ambrosio (1996, p.58). Uma outra 
mudança importante é o reconhecimento de a matemática ser afetada pela 
diversidade cultural. 
 A formação do professor que ensina matemática continua a ser um tema 
fundamental em muitas pesquisas da área. A discussão gira em torno também das 
licenciaturas destacando problemas como a desarticulação entre conhecimentos 
específicos e conhecimentos pedagógicos, assim como entre teoria e prática. A 
pesquisa traz tanto para o professor quanto para o aluno, a construção do saber, a 
formação permanente e permite a dissolução da dicotomia teoria e prática que 
preocupa tanto os educadores. 

Ao longo do curso de formação, os licenciandos são expostos a uma prática 
em que se revela um sentido de professor, como um transmissor oral e ordenador 
do conhecimento. A concepção de aprendizagem é de que o processo envolve 
memorização, fixação e treinamento por meio de atividades mecânicas e repetitivas.  

Nos cursos de licenciatura em matemática são poucos os licenciandos que 
estão no processo de formação por meio da pesquisa, são poucos também os 
formadores que fazem da pesquisa modo de construção de seu modelo didático. 
Assim, assumir a pesquisa como princípio educativo nas aulas de matemática 
representa uma ruptura sobre a produção do conhecimento em sala de aula. 

A concepção de professor está muitas vezes ligada à idéia de que para ser 
professor, basta ter profundo conhecimento sobre o conteúdo “transmitido”. 
Pesquisas em educação como Tardif (2002), apontam para a necessidade de 
superação e transformação desta idéia sobre os saberes necessários para um 
professor. Essa crença do ser professor é muito forte e difícil de transformar, tanto 
que o professor tradicional, mais comprometido com o conteúdo do que com o 
aprender, é ainda o mais presente, desde o ensino básico até a universidade. 

O objetivo da educação em nosso contexto não é o de transmitir 
conhecimentos, onde o “saber é acumulado” e “empilhado”, mas o de transformar as 
informações em conhecimentos que dêem sentidos e orientem o educando para 
toda sua vida. 

Portanto, a pesquisa como princípio educativo formativo é fundamental para a 
construção do conhecimento, da competência, da autonomia, mas é preciso 
esclarecer que não é o simples envolvimento do aluno com a pesquisa que promove 
esta construção. Ao participar da pesquisa apenas executando procedimentos 
estabelecidos pelo professor, o aluno permanece incapaz de tomar decisões. 
Aprende, mas precisa sempre de alguém orientando sobre o que deve ser feito, ou 
seja, caímos novamente na racionalidade técnica dominante. É a reprodução do 
modelo vigente que estamos acostumados a ver nas escolas. 

É preciso participar da pesquisa em todo o processo, aprendendo a tomar 
decisões, mudando a concepção de como ocorre a construção do conhecimento, 
passando a entender a ciência como busca pelo conhecimento nunca acabado. Esta 
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autonomia ocorre a partir do envolvimento do professor e aluno por meio das 
discussões, do trabalho coletivo e nas transferências de responsabilidades ao longo 
da pesquisa. O uso da pesquisa para o professor é de grande importância na 
superação de conhecimento de senso comum sobre o que é ser professor. Além 
disso, é preciso que alunos e professores deixem de pensar a construção do 
conhecimento como algo linear e se percebam como sujeitos agentes na sua 
produção, buscando saberes existente e a partir deles construir outros argumentos. 
 A matemática enquanto área do conhecimento não trabalha com as questões 
psicológicas e sim com as representações lógicas do nosso mundo configuradas 
pela ação de nossa razão, em outros termos, interessa-nos como ela age para a 
compreensão dos fenômenos que nos envolvem. 

 
Como uma ciência Heurética, a Matemática está engajada em 
descobertas. A descoberta ocorre através da observação de um 
diagrama geométrico ou uma disposição de símbolos algébricos, 
representando os elementos formais do universo descrito na medida 
em que há regularidades. Nem toda regularidade precisa ser 
representada, Peirce notou. No entanto, “a fórmula matemática 
completa de qualquer estado de coisas, real ou fictício, representa 
todos os ingredientes daquele estado de coisas, exceto as 
qualidades de sentimento a eles conectadas. Ele representa 
qualquer que seja a importância ou significância que estas 
qualidades possam ter; mas a qualidades, em si mesmas, ele não 
representa (CP 5.500). Mesmo quando a fórmula matemática está 
incompleta, as relações entre as partes da representação, não 
expressas na hipótese original, tornam-se acessíveis à observação 
na imagem que une todas as premissas numa única proposição 
copulativa (KENT apud SANTAELLA, 1992, p. 263-238).  

 
Na universidade, no caso da matemática, o conhecimento tende a ser apenas 

instrumental e distante da capacidade reconstrutiva. Historicamente conserva-se o 
modelo jesuítico, presente no Brasil desde o início da colonização, quando o 
professor faz a preleção do conteúdo, levantamento de dúvidas dos alunos e 
exercícios para fixação, cabe ao aluno a memorização para a prova.  Assim, ocorre 
a simples transmissão da informação e o professor fica como fonte de saber, 
tornando-se o portador e a garantia da verdade. De acordo com Pedro Demo (2003, 
p.77), 

 
A matemática apenas copiada, além de revelar um professor-cópia, 
nega sua função propedêutica de saber pensar; vira “decoreba” 
desvairada, com é uso nos vestibulares; é muito mais importante 
passar pouca matéria, mas compreendê-la em seu raciocínio 
completo, do que entupir o aluno extensivamente; não basta 
também aplicar o que não se compreendeu, a peso de exercícios 
repetidos que, no fundo, apenas “treinam”. 
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Quando pensamos e desejamos uma educação eficaz, na qual se privilegie a 
construção e reconstrução do conhecimento e não a mera reprodução, que oriente 
os educandos para a vida, aproximando realidade com conteúdos escolares, 
buscando a autonomia do aluno, diálogo e superação do entendimento, a pesquisa 
em sala de aula surge como uma das alternativas capazes de dar conta de tal 
projeto. A idéia de educar pela pesquisa não é nova. No entanto, a idéia conserva-se 
inovadora porque ela não está absorvida na cultura educacional, sendo poucos os 
professores que a desenvolvem em sala de aula, enquanto que a maioria a toma 
como suporte para a aula, restrita em uma atividade extra-classe. 

No Brasil, Pedro Demo (2003) defende a educação por meio da pesquisa, 
precedido por Paulo Freire (1996), embora este não tenha esquematizado uma 
proposta de trabalho no ato de pesquisar, apresenta em seus textos a importância 
de o educando estar em constante investigação sobre a realidade que o cerca. Cabe 
ainda ressaltar Edgar Morin (2004), que conduz a revisão das práticas pedagógicas 
da atualidade, 

 
O conhecimento das informações ou dos dados isolados é 
insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu 
contexto para que adquiram sentido. [...] uma sociedade é mais que 
um contexto: é o todo organizador de que fazemos parte. [...] O todo 
tem qualidades ou propriedade que não são encontradas nas partes, 
se estas estiverem isoladas umas das outras (2004, p.36-37). 

 
Concordamos com Morin (2004) há necessidade de situar a educação nos 

desafios e incertezas do novo século, em que o conhecimento deve ser capaz de 
abordar o processo de ordem-desordem e organização que orientam a vida de 
nosso universo. 

Como afirma Pimenta (2005) a formação de professores vem, com mais 
ênfase, opondo-se à racionalidade técnica até então em vigência, neste caso 
significando reprodução e cópia de conteúdos curriculares em que os professores 
são comprometidos como aplicadores de valores, normas, diretrizes e decisões 
político-curriculares. Segundo Demo, (2003, p.34): 

    
Aquele que tem por base a aula expositiva e faz da escola um 
monte de salas de aula, onde se escutam cronometradamente 
exposições que devem ser atentamente escutadas, anotadas, 
muitas vezes decoradas, para depois devolver, da mesma forma 
copiada, na prova. É a escola-xerox, ou bancária. Parte-se da idéia 
de uma carga semestral já definida no currículo, e tem-se por tarefa 
repassá-la através da seqüência de aulas. Aula é, pois, a didática 
central do currículo extensivo. 

 
A formação ainda predominante entre nós é a do imitador, que copia, 

reproduz e faz prova. Deveria impor-se a substituição da curiosidade de escutar pela 
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de produzir, trazendo a construção do conhecimento por meio da produção da 
pesquisa. Segundo Souza, (1999, p.144): 

 
...buscamos afastar da Educação o exasperante e inócuo ensino 
baseado na transmissão de fórmulas decoradas e o 
descompromissado aprendizado de receituários de problemas 
vazios de substância e desconectado do real. Assim, propomos que 
as atividades práticas, com ênfase significativa nas práticas sociais 
humanas, aliem-se à pesquisa e a questão cultural e social dos 
sujeitos da educação. 

 
Tendo em vista esse contexto, entende-se cada vez mais o professor como 

um intelectual em processo contínuo de formação, e esta formação encontra-se 
ligada à sua experiência como pesquisador. Por esse motivo a formação não se 
conclui, está sempre em processo contínuo de inovação e renovação, tornando a 
prática como objeto de produção do conhecimento profissional e mesmo pessoal.  

Ao educar pela pesquisa o professor deve levar em consideração a 
autonomia e autoria do aluno, seu questionamento sobre a construção de 
argumentos, a produção escrita e a aproximação da realidade com os conteúdos 
escolares, formando assim um sujeito crítico, capaz de selecionar e organizar 
informações de qualquer natureza. Portanto, exige-se encarar a sala de aula como 
espaço coletivo de trabalho, em que professores e alunos são parceiros nesta 
produção. 
 Se a premissa do trabalho do professor de matemática é não reduzir seu 
fazer à dimensão estritamente técnica, é possível questionar a maneira pela qual 
esse profissional vem sendo formado.  

Para que se possa obter mudanças “será necessário articular no mesmo 
espaço de discurso, a pesquisa em Educação Matemática, as licenciaturas e as 
salas de aula de matemática”, Bicudo (1999, p.225). Deve haver, portanto, uma 
“comunicação” entre pesquisadores, futuros professores e professores atuantes, 
relações de conhecimentos para que possa trabalhar de maneira integrada, 
propiciando ao aluno desenvolver sua própria pesquisa gerando conseqüentemente 
um maior interesse e compreensão da matemática. 

Alicerçada em um projeto, a pesquisa abrange estudos, sistematizações, 
relatórios, eventos, encontros, seminários etc, em que a função do professor 
orientador diz respeito apenas à orientação do método e a função do educando 
pesquisador será desenvolver sua pesquisa enquanto produto desta empreitada. 

Esta concepção da pesquisa dialoga com a perspectiva da linguagem 
matemática na produção do conhecimento, que não se imobiliza frente as grandes 
questões filosóficas, pedagógicas ou de qualquer outra ordem sócio-econômica, o 
pensamento matemático representa o mundo de forma lógica, atribuindo-lhe um 
valor que não é totalmente concreto, mas pode ser logicamente real, possibilitando 
assim uma saída produtiva para os problemas da educação, agora transformados 
em material de pesquisa.  
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A maioria dos professores de matemática não tem conhecimento sobre a 
pesquisa e formulação própria, pois foram “treinados” a dominar conteúdos sem 
questionamento. O que fazem com os alunos é uma extensão do que foi feito para 
eles. Há a capacidade entre esses professores em reconstruir o conhecimento 
matemático, porém como a pesquisa não faz parte do seu processo de formação é 
mais fácil repassar o “conhecimento” que estão acostumados e acomodados em 
suas crenças. Em geral, os cursos de formação de professores deixam de lado esse 
componente importante que é a pesquisa e se absorvem apenas em metodologias 
que facilitem a transmissão de conteúdos. Segundo Bagno, (2005, p.20): 

 
[...] a universidade não pode ser apenas um “depósito” do 
conhecimento acumulado ao longo dos séculos. Ela tem de ser 
também uma “fábrica” de conhecimento novo. E esse conhecimento 
novo [...] se consegue...pesquisando. 

 
No entanto, apesar da pesquisa ser uma alternativa de construção do 

conhecimento, ainda perdura o saber do professor oferecido ao aluno pela formação 
(re)produtivista que ao repetir conteúdos matemáticos, os reduz a informações 
vulgarizadas. Acreditamos que uma das maneiras de mudar o estado atual do 
ensino seja na universidade ou na escola, é possibilitando a pesquisa a todos os 
alunos. Esta proposta requer uma transformação radical sobre o entendimento do 
papel do professor, muito mais ligado à pesquisa do que a docência. A sala de aula 
deve ser transformada em espaço e tempo de pesquisa, para fazer pesquisa como 
meio de aprendizagem. Para isso, é preciso entender pesquisa de modo diferente de 
como geralmente ela é pensada, ou seja, como algo especial, cuja execução é feita 
apenas por especialistas.  

O processo da pesquisa culturalmente está ligado à idéia de privilégio de 
poucos, de sofisticação, de técnicas que acabam separando ensino e pesquisa. Há 
também o orgulho do pesquisador exclusivo que acredita que o ensino é menor e 
ocorrem então à separação entre a descoberta, a invenção e o ensino.  Sabemos 
que com a pesquisa isso não ocorre, pois ela “permite a interface interativa entre 
teoria e prática” (D’Ambrosio 1996, p.79). É importante destacar que pesquisa tem 
como fundamento básico o “questionamento reconstrutivo” (Demo, 2003), visto que 
a partir do questionamento, destrói-se um conceito para poder inová-lo pela 
reconstrução. Na prática da pesquisa, aparecem questionamentos que colocam em 
dúvidas os conhecimentos que até então existiam, passando assim a merecer uma 
reconstrução. 
 Para que possa ocorrer a reconstrução de um objeto há necessidade do 
questionamento, com isso o aluno deixa de ser um objeto copiador para ser um 
sujeito participativo e autônomo. O professor deixa de ser um reprodutor do 
conhecimento e passa a ser um orientador da reconstrução e questionamento do 
aluno. Como diz Freire (1996, p.47) “Saber que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção”, Se para Freire deve-se levar em consideração que o ato de ensinar é 
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uma prática de estar aberto às perguntas e de ser crítico para Demo este processo 
se consubstancia no questionamento reconstrutivo.  

A pesquisa é o instrumento que aponta um entendimento maior do sujeito 
sobre o tema em estudo. O aluno deixa de superficializar a sua informação e passa 
a aprofundá-la por meio das leituras e do ato de escrever, compreendendo melhor 
os conceitos envolvidos no tema a ser estudado, reconstruindo assim o seu 
conhecimento. O ato de pesquisar exige uma atitude participativa durante sua 
prática, portanto o aluno começa a assumir sua autonomia de aprendizagem. 
Passando a atuar como sujeito participativo no processo de produção e 
reconstrução do conhecimento. Segundo Demo (2003, p.9): 

 
[...] pesquisar e educar são processos coincidentes. Daí segue que 
o aluno não vai à escola para assistir aula, mas para pesquisar, 
compreendendo-se por isso que sua tarefa crucial é ser parceiro de 
trabalho, não ouvinte domesticado. 

 
 
 Por meio da pesquisa o aluno começa a se dar conta do esclarecimento 
daquilo que desconhece ou que ele não havia entendido, ajuda-o a compreender 
melhor o contexto que o cerca.  A educação deve propor a pesquisa ao aluno assim 
com diz Morin (2004, p.39): “[...] a educação deve promover a ‘inteligência geral’ 
apta a referir-se ao complexo, ao contexto”, então cabe a escola explorar todas as 
potencialidades do aluno, por meio da pesquisa. Quando isso acontece o aluno 
passa a caminhar com suas próprias pernas e adquire confiança, o que é 
fundamental para sua autonomia. 

A matemática deve ser um processo de pesquisa educativo no sentido de 
saber pensar, raciocinar, compreender, desenvolver o pensamento lógico, 
permitindo assim a sistematização da produção do conhecimento, da criatividade e 
promovendo a segurança para que o aluno enfrente situações novas com a 
matemática e com o mundo. 
 A pesquisa é um acontecimento cultural, que pode ser aprendido e 
desenvolvido na escola. Fala-se muito hoje, no professor-pesquisador, portanto a 
indagação, a busca, o pesquisar faz parte da prática docente, e cabe ao professor 
se reconhecer como pesquisador.  
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