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RESUMO a preocupação com a aprendizagem dos alunos, um ponto comum 
aos professores que ensinam matemática, nos diferentes níveis de ensino, leva 
muitos deles a buscar espaços de formação continuada nos quais possam 
aprimorar seus conhecimentos e suas práticas, visando à melhor qualidade do 
ensino e da aprendizagem. Os grupos colaborativos têm sido uma forma 
bastante apropriada para conseguir esse aprimoramento profissional. Também 
são espaços que permitem a aproximação entre a academia e a escola básica; 
e a troca de experiências entre professores que desejam enfrentar as 
dificuldades, encontrar soluções e superar práticas que precisam ser 
transformadas. É isso o que pretendem os professores do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Matemática nos/dos Anos Iniciais – GEPEMAI– da 
Faculdade de Educação da Unicamp. Os estudos e as produções no grupo 
integram teoria e prática, com foco principal na prática em sala de aula, 
associada às discussões teóricas acerca da formação de professores que 
ensinam matemática. Este texto apresenta algumas questões sobre a formação 
inicial e continuada de professores, relacionando-as ao ensino e à 
aprendizagem, com o objetivo específico de apresentar os estudos do grupo 
sobre a Matemática Visual, um recurso didático-metodológico importante na 
construção das abstrações matemáticas. Defende-se aqui sua presença na 
prática pedagógica desde o início da escolarização, pois ela pode contribuir 
para a melhoria da aprendizagem; para a superação de práticas tradicionais no 
ensino da matemática; e para a superação da imagem negativa que a 
matemática assumiu ao longo da história. 
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Introdução 

Atualmente é estatisticamente perceptível que a matemática tem sido a 

disciplina do currículo básico na qual os alunos mais apresentam índices de 



 
 

   

desempenho insuficientes nas avaliações em larga escala, nacionais e 

internacionais. Dentre as nacionais, ressaltamos: Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), Prova Brasil, Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM); dentre as internacionais: Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). 

As estatísticas nos remetem a considerar que a matemática ensinada 

na escola não tem sido objeto de aprendizagem significativa pelos alunos, 

levando-os a sentir-se desmotivados e incapazes, a ter uma visão negativa da 

disciplina, questionando sua validade, e crer, quando adultos, que não foram 

suficientemente competentes para aprender matemática.  

Tais constatações são indicativas da necessidade de repensar o 

ensino e a aprendizagem da Matemática. Ensino e aprendizagem envolvem 

diferentes dimensões: o que ensinar (conteúdos); como ensinar (metodologias), 

e para que ensinar (objetivos), dimensões que se desenvolvem por meio das 

relações estabelecidas entre alunos, professores e conteúdos em sala de aula, 

porém não se separam dos pressupostos e das concepções (de homem, de 

sociedade, de educação, de conhecimento, de currículo, de aluno, de 

conteúdo, de ensino, de aprendizagem, de avaliação) que determinam as 

práticas em sala de aula. 

Dessa forma, as discussões sobre ensino e aprendizagem ultrapassam 

o microespaço da sala de aula e chegam ao macroespaço da formação de 

professores. 

Este texto pretende discutir ambos os espaços. Na primeira parte traz 

considerações sobre a interface da formação inicial e continuada dos 

professores que ensinam matemática. As questões apresentadas sobre a 

formação de professores relacionam-se às consequências que trazem ao 

ensino e à aprendizagem. 



 
 

   

Na segunda parte apresenta a Matemática Visual, uma proposta de 

recurso didático-metodológico para a prática pedagógica em sala de aula, que 

tem sido objeto de estudos no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Matemática nos/dos Anos Iniciais (GEPEMAI), cujo objetivo é contribuir para 

melhorar a aprendizagem dos alunos, para transformar práticas tradicionais no 

ensino da matemática e também para superar a imagem negativa que a 

matemática assumiu ao longo da história.  

 

A interface formação inicial e continuada 

“Matemática, o bicho-papão também da universidade”. Essa é a 

manchete de uma reportagem que mostra que  

 

desde a infância, a matemática é vista como o bicho-papão da sala 

de aula. Contas, fórmulas e figuras geométricas tiram o sono de 
milhares de crianças e jovens ao longo do ensino fundamental e 
médio. Depois do vestibular, muitos se libertam da disciplina, mas 
outros criam traumas que não possuíam. Todos os estudantes dos 
cursos de exatas – que normalmente escolhem as carreiras 
justamente por se saírem bem em matemática, física, química – 
precisam passar pelas disciplinas de cálculo. Mas, segundo os 
docentes universitários, poucos estão preparados para elas. 
(BORGES, 2010, p. 1)  

 

Na sequência, a reportagem (BORGES, 2010) denuncia que os alunos 

chegam ao Ensino Superior sem a base necessária em matemática, o que 

compromete os estudos na universidade. Esses alunos precisam de aulas de 

reforço para compensar a aprendizagem que não tiveram.  

A base necessária deveria ser construída ao longo da Educação Básica: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Mas como vai a 

matemática nesses níveis de ensino? 

Recentemente, foram divulgados os resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que avalia o desempenho 



 
 

   

escolar em português e matemática, e os resultados para a matemática não 

foram nada bons para a segunda etapa do Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio (JORNAL NACIONAL, 8 set. 2016). 

Sobre o Ensino Médio, Mozart Ramos, do Instituto Ayrton Senna, afirma: 

“Chegou ao fundo do poço, e matemática é um desastre nacional. Precisamos, 

portanto, repensar o currículo do Ensino Médio” (JORNAL NACIONAL, 8 set. 

2016). 

Na mesma reportagem, o professor Rafael, que leciona matemática há 

17 anos, afirma: “Tem o problema da matemática mais básica que eles 

apresentam no Ensino Fundamental 1. Eles carregam os mesmos problemas 

pro Ensino Fundamental 2 e chegam quase que analfabetos funcionais no 

Ensino Médio” (JORNAL NACIONAL, 8 set. 2016). 

Pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas (2008) mostra que os 

cursos de Pedagogia, que formam os professores para atuar na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estão longe de dar a 

formação necessária para a atuação em sala de aula. “Apenas 28% das 

disciplinas do currículo tratam sobre „o quê‟ e „como‟ ensinar” (GURGEL, 2008, 

p. 49). E, especificamente em relação à Matemática, muitos desses cursos não 

incluem em seu currículo nenhuma disciplina sobre o seu ensino. 

Cury (2005, p. 69), após analisar documentos, manuais didáticos, grades 

e ementas de algumas instituições formadoras de professores polivalentes, 

constata que “... em alguns momentos da história, sequer havia a disciplina de 

Matemática nos cursos de formação de professores”. E afirma, ainda, que 

 

o conhecimento “de e sobre” Matemática é muito pouco enfatizado, 
mesmo no que se refere aos conteúdos previstos para serem 
ensinados aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
principalmente os relacionados a blocos como grandezas e medidas, 
espaço e forma e tratamento da informação. 



 
 

   

Consequentemente, é possível considerar que os futuros professores 
concluem cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos 
matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que concerne a 
conceitos quanto a procedimentos, como também da própria 
linguagem matemática que utilizarão em sua prática docente (CURY, 
2005, p. 69-70) 

 

Por outro lado, os cursos de licenciatura que formam professores para 

atuar no Ensino Fundamental II e Médio também apresentam sérios problemas. 

Um deles é a própria falta de professores para dar aula na licenciatura, isto é, 

faltam professores formadores de professores. Agravando essa constatação, 

uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação (MARIZ, 2015) prevê que, 

ao longo dos próximos seis anos, 40% dos professores que atuam no Ensino 

Médio poderão se aposentar. 

Além disso, vem ocorrendo a diminuição do número de formandos nos 

cursos de licenciatura em disciplinas da Educação Básica, principalmente na 

área das disciplinas exatas. De 2010 a 2012 foram cerca de 21% os alunos que 

não concluíram a licenciatura em Matemática. As taxas de evasão são altas e, 

dos que ficam, apenas 33% recebem o diploma para dar aulas de Matemática. 

E não há garantias de que os alunos que se formam se encaminharão para as 

escolas. Ademais, a falta de professores de matemática propicia que outros 

profissionais tenham permissão para lecionar matemática, o que 

provavelmente reforça a má qualidade do ensino e da aprendizagem, pois, 

afinal, ninguém ensina o que não sabe.  

Gatti (2009 apud Cruz 2013) mostra que a carreira docente, de maneira 

geral, não tem sido atrativa aos jovens. Para Cruz (2013, p. 17), “... a 

percepção de precarização do trabalho docente pelos jovens os afastaria cada 

vez mais dessa profissão”.  

Em relação às licenciaturas em matemática, Moreira (2012, p. 12, grifos 

do autor), afirma que  

 



 
 

   

[...] os salários dos professores de matemática da escola básica não 
são, em geral, equivalentes aos de engenheiros, médicos, advogados 
e outras profissões que exigem formação universitária. Estudos do 
IBGE, referidos no documento Estatísticas dos professores no Brasil 
(Brasil, 2003), colocam a docência no Ensino Infantil, no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, nesta ordem, como as três 
profissões de remuneração mais baixa, entre 19 profissões 
pesquisadas, nas quais o serviço público é um grande empregador. 
Na comparação internacional com seus pares, o salário dos 
professores brasileiros também é dos mais baixos [...]. 

 

E, além dos baixos salários, Moreira (2012, p. 13) nos lembra que: “... 

em termos de condições de trabalho, a docência no Brasil também apresenta 

um cenário problemático”. Em muitas escolas, só há professores e alunos: 

faltam equipamentos/recursos didáticos, apoio pedagógico e familiar, 

segurança. 

Os fatos até aqui apresentados indicam que nossa Educação 

Matemática está diante de um “círculo vicioso”, ou seja, cursos de formação 

inicial dão por formados professores sem preparo para atuar com qualidade em 

sala de aula no Ensino Fundamental. Por essa razão, a aprendizagem de seus 

alunos torna-se comprometida, com efeitos nefastos para todas as etapas 

seguintes, inclusive no Ensino Superior. 

 

FIGURA 1. Círculo vicioso da má qualidade do ensino-aprendizagem  
FONTE: Construção dos autores  



 
 

   

Diante dos fatos, é inevitável admitir que uma das causas da má 

qualidade da formação dos alunos em Matemática na Educação Básica é a 

formação inadequada de professores.  

No entanto, ainda outro fator, não menos grave que a formação 

inadequada dos professores, também atua para o baixo rendimento escolar: as 

precárias políticas públicas, de responsabilidade das Prefeituras Municipais, 

das Secretarias Estaduais de Educação e do Ministério da Educação 

influenciam forte e diretamente no sistema educacional brasileiro, pois decidem 

de forma pouco responsável sobre formação inicial e continuada, jornada de 

trabalho, plano de carreira, salário e condições de trabalho na escola. 

Mas professores e alunos não podem esperar pelas necessárias 

transformações para ensinar e aprender: o desafio de melhorar a qualidade 

da aprendizagem dos alunos é real, diário e urgente. E muitos são os 

professores que, apesar do baixo salário e das precárias condições de 

trabalho, se preocupam com a aprendizagem dos seus alunos e, para isso, 

buscam espaços de formação continuada nos quais possam aprimorar seus 

conhecimentos e práticas. 

É isso o que pretendem os professores do Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Educação Matemática nos/dos Anos Iniciais – GEPEMAI.  

Ele é um grupo colaborativo de estudos da Faculdade de Educação da 

Unicamp, que existe desde o ano de 2009, sob a coordenação do Prof. Sergio 

Lorenzato, docente dessa Faculdade. O grupo é formado por professores 

licenciados em Matemática ou em Pedagogia, que ensinam matemática nos 

diferentes níveis de ensino. Entre seus membros há também mestres, assim 

como estudantes de licenciatura em matemática e mestrandos. O objetivo 

maior do grupo é proporcionar a formação continuada aos professores que 

ensinam matemática. No entanto, esse é um objetivo que não se restringe aos 

membros ou ao espaço do grupo. 



 
 

   

O GEPEMAI se propõe a contribuir com a discussão e a produção 

acadêmica mais ampla acerca da formação – inicial e continuada – de 

professores que ensinam matemática; com o diálogo necessário entre a 

academia e a escola básica, entre a teoria e a prática; com a valorização da 

profissão docente; com a valorização da educação, da matemática e da 

educação matemática. Mas, ao mesmo tempo, quer contribuir com as práticas 

pedagógicas em sala de aula e, por isso, produz propostas, metodologias, 

materiais didáticos, etc., que possam auxiliar professores e alunos, 

favorecendo o ensino e a aprendizagem de matemática. 

Com seu trabalho e suas produções, o GEPEMAI se propõe, ainda, a 

contribuir para a mudança de concepções acerca da Matemática, que leve à 

adesão a novas práticas em sala de aula; à superação do “desgosto” pela 

matemática que ainda existe entre alunos e entre professores; à sua 

desmitificação como “bicho-papão”; e à mudança do “quadro de terror” que 

assombra estudantes em relação à matemática.  

Ainda é muito comum ouvirmos afirmações como estas: “Matemática é 

muito difícil”. “Matemática não é para qualquer um”. “A matemática é só para 

quem é inteligente”. “A matemática é muito abstrata”. “Eu não sei para que 

serve a matemática”. “De matemática eu quero é distância”. “Matemática é 

muito chata”. 

Santos (2008, p. 32) nos mostra que 

 

não raramente, há entre os professores aqueles que sinceramente 
acreditam nisso e também colaboram com a difusão desse ponto de 
vista. Pouco a pouco, expressões como essas ganham força e, tal 
como boato, passam adiante sedimentando uma rede de impressões, 
juízos e desconfianças relativos à matemática que se antecipa a 
qualquer esforço mais sistemático de aprendizagem e alimenta um 
circulo vicioso.  

 



 
 

   

Mas será que tem mesmo que ser assim? A matemática tem que ser 

difícil? Tem que ser para poucos? E só para quem é inteligente? A matemática 

deve ser unicamente axiomática? Acreditamos que não. A matemática não tem 

que ser “um bicho papão”; não tem que ser causadora de traumas nem 

“campeã de reprovações”; não é só para quem é inteligente; e não deve ser 

uma disciplina da qual a maioria queira se livrar de estudar.  

E quanto às crianças? Será que elas chegam à escola pensando tudo 

isso da matemática? Parece-nos que não. Então, por que, ao longo da 

escolaridade, passam a ter tanta aversão pela matemática? O que a escola e o 

professor têm de responsabilidade na existência desse “quadro de terror”? 

Acreditamos que o professor tem, sim, responsabilidades pela aversão 

dos alunos à matemática e exerce papel fundamental na mudança desse 

“quadro de terror”, pois é ele que está em relação direta com o aluno e com a 

matemática em sala de aula. E essa relação está presente desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior. 

A fala de uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre 

matemática confirma essa afirmação: 

Eu não gosto de matemática. Em casa ninguém gosta de matemática. 
Meus filhos escolheram cursos superiores que não precisam da 
matemática. Ah! Também, eu acho que, na escola, eu nunca aprendi 
matemática de verdade. Acho que é por isso que eu não gosto. Os 
professores iam lá, davam aula, falavam, mas entender a gente não 
entendia. (Fonte: arquivo dos autores)  

 

Ao longo de nossos anos de exercício do magistério temos ouvido 

muitas falas parecidas com essa. São reveladoras da relação negativa que 

muitos professores estabelecem com a matemática e que, de alguma maneira, 

se concretizam em suas práticas em sala de aula.  

Como levarão os alunos a estabelecer relações positivas com a 

matemática os professores que pensam assim? 



 
 

   

Utsumi e Lima (2008) realizaram uma investigação sobre as atitudes de 

alunas da Pedagogia em relação à Matemática e fizeram um estudo com 

licenciandos de Matemática. As autoras acreditam  

 

que o professor pode despertar nos alunos atitudes positivas ou 
negativas, refletidas pelo ambiente estabelecido na classe. Tanto as 
atitudes como o ambiente em sala de aula poderão favorecer ou 
desfavorecer a aprendizagem, colaborando para gerar aversão ou 
gosto pela disciplina, influenciando também o desempenho na 
mesma (UTSUMI; LIMA, 2008, p. 46).  

 

E aquele círculo vicioso sobre a formação inicial que denunciamos 

acima, se revela aqui também sob outro aspecto: “... professores com atitudes 

negativas em relação à Matemática desenvolvendo atitudes negativas em seus 

alunos” (UTSUMI; LIMA, 2008, p. 47). 

As mesmas autoras mostram, ainda, que, se entre as alunas de 

Pedagogia havia uma relação mais negativa com a matemática “... o grupo de 

licenciandos de Matemática apresentava um alto grau de conformismo com o 

fato de não dominarem conceitos básicos que teriam que ensinar...” (UTSUMI; 

LIMA, 2008, p. 47). 

Assim, como sintetiza Correia (2008), faltam conhecimentos 

pedagógicos aos licenciados em Matemática, e faltam conhecimentos 

específicos em Matemática para os licenciados em Pedagogia. 

No entanto, um professor não deveria “dar aulas” de Matemática ou 

qualquer disciplina sem que tivesse os conhecimentos necessários para fazê-

lo. Para Shulman (1992 apud Correia, 2008, p. 16-17, grifos de Correia), 

 

[...] existe a necessidade de saber “o que”, “como” e “para que” 
ensinar uma determinada disciplina. Esse autor considera que cada 
área do conhecimento tem uma especificidade própria que justifica a 
necessidade de estudar o conhecimento do professor tendo em vista 



 
 

   

a disciplina que ele ensina, no nosso caso, a Matemática. Neste 
contexto, as três vertentes do conhecimento do professor, quando se 
trata do conhecimento da disciplina para ensiná-la são: 

1. Conhecimento do conteúdo de Matemática; 

2. Conhecimento didático do conteúdo de Matemática; 

3. Conhecimento do currículo em Matemática.  

 

Machado (2014), em sua perspectiva de análise sobre as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos em matemática, aponta que as concepções do 

professor estão em relação direta com sua prática. O autor afirma:  

 

Nosso ponto de partida é o fato, também basal, de que nossas 
concepções sobre o conhecimento, sobre a matéria que buscamos 
ensinar influenciam decisivamente nossas ações docentes. Se um 
professor associa o ato de ensinar à meta de “dar a matéria”, no 
sentido de encher a cabeça dos alunos de “conteúdos”, sua prática 
educacional, suas ações de planejamento e avaliação serão 
tributárias de tal concepção; se pensa a matemática como um tema 
essencialmente “abstrato”, “exato”, especialmente “difícil”, os 
resultados que obtém decorrem naturalmente de tais pressuposições 
(MACHADO, 2014, p. 14) 

 

Esses, sem dúvida, são problemas que precisam ser equacionados em 

benefício dos alunos. 

Como vimos, envolvidos na formação de professores que ensinam 

matemática são muitos os aspectos que incidem direta ou indiretamente na 

prática pedagógica em sala de aula, na relação ensino-aprendizagem e na 

relação que professores e alunos estabelecem com a matemática. 

Sabemos que os problemas são muitos e os desafios são enormes. 

Sabemos que o professor não pode – e não deve – assumir sozinho o 

enfrentamento de todos os problemas e dificuldades, pois muitas das soluções 

necessárias não são da sua competência, nem de sua responsabilidade. São 

muitas as instâncias e as variáveis implicadas no processo educativo, e cada 



 
 

   

uma delas deve assumir a sua responsabilidade – principalmente o poder 

público, que tem deixado muito a desejar. 

Contudo, consideramos que aprender matemática é um direito de todos 

os alunos. Um direito não só de aprendizagem, mas um direito social que não 

lhes pode ser negado, mas precisa ser garantido pela escola. Como produção 

humana histórica, a matemática deve ser socializada, por ser imprescindível à 

formação dos sujeitos – alunos e professores –, para atuarem com autonomia 

na sociedade em que vivem. 

Para Matos e Serrazina (1996), a matemática constitui um patrimônio 

cultural. e a justificativa para o seu ensino excede o argumento de utilidade 

pois ela tem caráter formativo. As finalidades do seu ensino e aprendizagem 

devem buscar que todos os alunos aprendam a dar valor à matemática; 

confiem em sua capacidade de fazer matemática; se tornem aptos a resolver 

problemas matemáticos; aprendam a comunicar e raciocinar matematicamente. 

Com essa perspectiva, Matos e Serrazina (1996, p. 19, grifos dos autores), 

afirmam que 

 

a educação matemática deve contribuir para uma cidadania 
responsável, ajudando os alunos a tornarem-se indivíduos não 
dominados, mas, pelo contrário, independentes – no sentido de 
competentes, críticos, confiantes e criativos – nos aspectos 
essenciais em que sua vida se relaciona com a Matemática.  

 

A excelência na formação e nas condições de trabalho docente é direito 

de professores e alunos, em todos os níveis de escolaridade.  

Mas, como já afirmamos antes, o desafio de melhorar a qualidade de 

aprendizagem dos alunos é real, diário e urgente. Por isso, apesar de todas as 

adversidades, os professores precisam vislumbrar as possibilidades e não 

recuar diante dos limites. E, quem sabe, começar uma mudança “por dentro”, 

no “chão da sala de aula”, com os alunos. Mudar o que está ao seu alcance.  



 
 

   

Por isso, ao mesmo tempo em que não pode deixar de lutar pela 

valorização e pela melhoria das condições objetivas de seu trabalho, o 

professor não pode se furtar a fazer o melhor pela aprendizagem dos seus 

alunos. Ao nosso ver, essa também é uma forma de luta – e até de resistência. 

Uma luta silenciosa, cotidiana e absolutamente necessária, que precisa ser 

realizada na sala de aula por todos aqueles que pretendem transformar a 

educação; que pretendem formar sujeitos sociais capazes de intervir em sua 

realidade, individual e coletivamente. E, nesse processo, a matemática é um 

instrumento indispensável.  

 

A interface da prática pedagógica 

Feitas as aproximações com as questões que envolvem a formação de 

professores na relação com o ensino e a aprendizagem, abordaremos agora o 

microespaço da sala de aula, onde acontecem as relações diretas de ensino e 

aprendizagem. 

Cada disciplina do currículo escolar possui sua especificidade, e 

nenhuma delas substitui a Matemática. Além das particularidades de suas 

diferentes áreas, como resolução de problemas; comunicação de ideias 

matemáticas; raciocínio matemático; aplicação da Matemática às situações 

cotidianas; atenção à “razoabilidade” dos resultados; estimação; cálculo; 

raciocínio algébrico; medidas; geometria; estatística e probabilidade 

(LORENZATO, 1993), a Matemática desenvolve um modo de pensar que 

dificilmente será aprendido fora da escola.  

A Matemática é considerada a disciplina da exatidão, da abstração, dos 

conceitos formais. Porém, isso não quer dizer que deva ser ensinada – e 

aprendida – por métodos abstratos. Decorre daí a concepção de uma 

metodologia de ensino baseada na percepção do pictórico, do gráfico, de 

formas, de imagens, isto é, do visível, incluindo o manipulável. O GEPEMAI, 



 
 

   

atualmente, dedica parte de seus estudos e produções a essa metodologia que 

vem chamando de Matemática Visual. 

A Matemática Visual também pode ser nomeada “geometrização 

matemática”, “álgebra geométrica”, “aritmética geometrizada”, “matemática 

ingênua”, “matemática intuitiva”, “matemática dos sentidos”, entre outros 

termos. 

Seja qual for a escolha do seu nome, é certo que ela simplifica a 

aprendizagem matemática, torna mais suave e agradável o estudo, pois, afinal, 

é mais fácil lidar com figuras, formas ou imagens que compõem o mundo 

visual, do que com símbolos e regras aritméticas ou algébricas, que são 

abstrações. 

A Matemática Visual consiste na utilização da imagem (desenho, 

modelo, gráfico, etc.) para desencadear processos mentais. Ela se apoia em 

dois processos: 1) visualização – ou imagem visual; 2) representação – ou 

imagem mental. Ambos sofrem influência da lógica, dos sentidos e dos 

conhecimentos adquiridos.  

A Matemática Visual possui uma característica que a torna um 

meio/instrumento/recurso eficaz ao ensino/aprendizagem da Matemática: as 

imagens comunicam melhor do que palavras ou símbolos na fase inicial da 

construção de conceitos. E, por isso, ela deveria estar presente na prática 

pedagógica desde o início da escolarização. 

Para Fischbein (1994 apud FAINGUELERNT, 1999, p. 55), “uma 

imagem visual não apenas organiza os dados disponíveis em estruturas 

significativas, mas é também um fator importante na orientação do 

desenvolvimento analítico de uma solução”.  

Kaleff (2016, p. 30) também defende a importância de desenvolver a 

habilidade de visualização para a aprendizagem de matemática. 

 



 
 

   

Entre os pesquisadores da Educação Matemática tem sido muito 
divulgado que a habilidade para visualizar é uma das mais 
importantes para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos, e, 
portanto, no que se refere à sala de aula, esta é a principal habilidade 
para tornar os alunos capazes de dominar e de apresentar autonomia 
no lidar com entes matemáticos, principalmente os geométricos 
elementares (HERSHKOWITZ et al., 1994 apud KALEFF, 2016). 

 

A Matemática Visual é um excelente recurso para comunicar ideias; 

identificar propriedades matemáticas; propiciar descobertas; estabelecer 

relações entre Geometria, Aritmética e Álgebra; facilitar a aprendizagem dos 

conceitos; esclarecer definições, enunciados e proposições; revelar como os 

estudantes pensam; desenvolver o pensamento matemático (BIANI; 

LORENZATO, 2015). 

Assim sendo, por um lado a Matemática Visual é um recurso 

desencadeador dos processos mentais, com o objetivo de tornar a matemática 

mais compreensível ou, segundo os alunos, “mais fácil de aprender”; e, por 

outro lado, ela se insere no conjunto das propostas de práticas não 

convencionais que visam contribuir para a superação de práticas tradicionais 

ainda predominantes no cenário da sala de aula e responsáveis pela pouca 

aprendizagem dos alunos.  

Segundo Panizza (2006, p. 24), 

 

a escola está reconhecendo a importância de permitir que os alunos 
apresentem procedimentos não-convencionais em contraposição com 
a postura mais tradicional que pretendia ensinar diretamente os 
procedimentos formais. Ao considerá-los como constitutivos do saber 
formal, promovem-se práticas para que aqueles procedimentos 
aconteçam na sala de aula, para que apareçam, sejam analisados, 
etc., antes de ensinar os algoritmos convencionais, os que contêm – 
sem dúvida – todo o saber, mas que não o “mostram” a quem está 
construindo essas noções.  

 

Não estamos negando que os estudantes devam atingir os níveis mais 

elevados de pensamentos formais, de abstração e de raciocínio lógico 



 
 

   

dedutivo. Muito ao contrário, e justamente por isso, defendemos uma forma de 

ensinar e aprender que lhes possibilite chegar até os conceitos, apreendendo-

os de forma significativa ao longo de sua escolaridade.  

 

Conclusão 

A questão que orientou nossa discussão neste texto foi a preocupação 

com a qualidade da aprendizagem dos alunos em matemática. Partimos de 

notícias, em diferentes meios de comunicação, que divulgam pesquisas 

reveladoras de problemas com a formação de professores, com a 

aprendizagem dos alunos e com a relação que comumente se estabelece com 

a matemática.  

Abordamos problemas com a formação inicial e continuada dos 

professores, que afetam a boa qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Mostramos, também, que há problemas, nas condições do trabalho docente 

(baixos salários, desvalorização profissional, por exemplo), que interferem na 

produção docente.  

Evidenciamos que a questão da formação inicial e continuada dos 

professores é de responsabilidade do poder público e precisa ser equacionada 

por boas políticas públicas. 

Ressaltamos, ainda, que as concepções que os professores têm de 

matemática e de ensino de matemática podem afetar, igualmente, a 

aprendizagem dos alunos, levando-os a estabelecer relações negativas com 

essa disciplina. 

Porém, quisemos evidenciar, principalmente, que, apesar de todos os 

problemas elencados, professores e alunos encontram-se diariamente na sala 

de aula para ensinar e aprender matemática. Nesse espaço, as relações que 

se estabelecem entre professor-aluno-matemática podem ser de permanência 

de práticas ou de mudanças. Optamos pela mudança, o que nos faz buscar 



 
 

   

meios para concretizá-la. Um deles é a participação em grupos colaborativos 

que promovam a busca por novas formas de ensinar, promotoras de avanços 

no nível de aprendizagem dos alunos. 

Nosso objetivo é um só: romper com qualquer círculo vicioso que impeça 

o direito de ensinar e aprender matemática com a qualidade social que 

professores e alunos merecem.  
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